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Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit 

Paqja dhe bekimet e panumërta qofshin mbi Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij 

dhe ata që i pasojnë në të mirë deri në Ditën e Gjykimit. 

 

Më pas: 
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Nijeti i saktë 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

َاََِلُدنْ يمَاََتُهَُِهْجرَمََكمانمتَََْومممنََْومرمُسوِلهَََِّللََِّاَََِإَلمَََفمِهْجرمتُهَََُومرمُسولِهَََِاّللََََِِّإَلمََِهْجرمتُهَََُكمانمتَََْفمممنََْن مومىََممَاَاْمرِئَ ََِلُكل َََِومِإَّنَّمَاََِِبلنِ يَّاتَََِاأْلمْعممالَََُِإَّنَّمَا ََأموَََُِيِصيبُ هم
اََاْمرمأمةَ   ِإلمْيهََِهماجمرَمَممَاَِإَلمََفمِهْجرمتُهََُي مْنِكُحهم

“Vërtetë që veprat janë sipas nijeteve, dhe vërtet që çdo personit i takon ajo që 

e ka synuar. Ai, që emigrimi i tij ka qenë për Allahun dhe të Dërguarin e Tij atëherë emigrimi 

i tij është për Allahun dhe të Dërguarin e Tij. Ai, që emigrimi i tij ka qenë për dynja që të 

marr (diçka) prej saj apo për një grua, që ta martojë atë atëherë emigrimi i tij është për atë 

që ka emigruar.”1 

Me të vërtetë, nijeti i një personit mund t’i ndryshojë veprat e tij nga të qenurit e diçkaje në 

dobi të tij në diçka që e çon drejt shkatërrimit, ashtu siç Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem 

– ka njoftuar për këtë në një hadith që flet për ndodhitë në Ditën e Gjykimit: 

َفي :َفمماَعمِمْلتم ف معمرمفمها،َقالم هَُ نِعممم الُقْرآنم،َفمُأِتمَبهَف معمرَّفمهَُ وق مرمأَْورمُجٌلَت معملَّممَالِعْلمم،َوعملَّممُهَوق مرمأَم :َت معملَّْمُتَالِعْلمم،َوعملَّْمُتهَُ َالُقْرآنم،ََها؟َقالم ُتَِفيكم
،: قالَم َت معملَّمَْ كمذمْبتم َالِعْلممَلُِيقاولمِكنَّكم َأُْلِقيمَيفََتم َعلمىَوْجِهِهَحَّتَّ َبهَفمُسِحبم أُِمرم :َهوَقارٌِئ،َفقمْدَقيلم،َُُثََّ َالُقْرآنمَلُِيقالم :َعاِلٌ،َوق مرمْأتم لم
 النَّارَِ

“Një njeri që e ka mësuar dijen, ua ka mësuar atë (të tjerëve) dhe e ka lexuar 

Kur’anin. Ky do të sillet, ndërsa Ai (Allahu) ia bënë të njohura atij mirësitë e Tij dhe ai i 

pranon ato. Ai (Allahu) thotë: ‘Çfarë ke punuar?’ Ai thotë: ‘E kam mësuar dijen, ua kam 

mësuar atë (të tjerëve) dhe e kam lexuar për hir Tëndin Kur’anin.’ Ai (Allahu) thotë: ‘Gënjeve, 

ti e ke mësuar dijen që të thuhet dijetar, dhe e ke lexuar Kur’anin që të thuhet ai është lexues, 

dhe vërtet kështu është thënë.’ Pastaj urdhërohen me të, dhe ai tërhiqet zvarrë mbi fytyrën 

e tij derisa të hidhet në Zjarr.”2 

Prandaj lexuesi këshillohet të lus Allahun dhe të rregullojë nijetin e tij përpara se të fillojë 

me leximin e këtij libri dhe përpara çdo vepre që ai e bën. I sukseshëm është ai që e ndryshon 

nijetin në mënyrë që nijeti i tij të jetë vetëm e vetëm për Allahun, pra, çfarëdo që ai të bëjë 

është vetëm të arrijë Kënaqësinë e Allahut dhe të ruhet nga Zemërimi i Tij. Sa i përketë atij 

që e kërkon dijen vetëm për të debatuar, vetëm të gjej gabime apo për të ngritur veten në 

 
1 Sahih el-Bukharij, Sahih Muslim. 
2 Sahih Muslim. 
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një nivel më të lartë e duke i ulur të tjerët dhe duke i treguar gabimet e tyre atëherë nijeti i 

tij, sigurisht do t’i asgjësoj veprat e tij dhe nuk do të përfitoj nga to asgjë. 
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Parathënie 

Këto janë disa fjalë të thjeshta që i tregojnë bazat mbi të cilat është ndërtuar feja Islame. 

Allahu – i Lartësuar – e ka zgjedhur Islamin si fe për robërit e Tij, dhe Ai nuk pranon diçka 

tjetër pos Islamit. Prandaj, kushdo që dëshiron të takojë Allahun në një gjendje e cila do ia 

sigurojë atij hyrjen në Xhenet atëherë ai, në këtë jetë, duhet të bazojë fenë e tij në atë që e ka 

shpallur Allahu tek i Dërguari i Tij – salAllahu alejhi ue selem –, dhe ai nuk duhet të vdesë pos 

në këtë. 

I Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – është Muhammedi i biri i Abdullahut të fisit 

Kurejshij, i cili ka lindur në Mekë. Ai e pranoi shpalljen nga Allahu – i Lartësuar – nëpërmjet 

melekut Xhibril – alejhi el-selam – në moshën dyzet vjeçare. Pas kësaj ai – salAllahu alejhi ue 

selem– qëndroi në Mekë për tri vite të tjera, pas së cilave ai emigroi në Medine, këtu ai 

vazhdoi të ftojë për te Zoti i tij derisa Allahu – i Lartësuar – ia mori shpirtin në moshën 

gjashtëdhjetë e tri vjeçare, kur ai – salAllahu alejhi ue selem– e kishte kryer misionin e tij. Ai u 

varros në Medine, ku varri i tij ende është i pranishëm. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi Pejgamberin dhe të Dërguarin e Allahut. Amin. 

Allahu – i Lartësuar – e ka bërë fenë, me të cilën Ai është i Kënaqur, të lehtë, dhe Ai – i 

Lartësuari – nuk dëshiron ndonjë vështirësi për njerëzimin. Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َاْجت مبماُكْمَوممماَجمعملمَعملَم يِنَِمْنَحمرمجَ ُهوم َ﴾٧٨﴿مِ لَّةمَأمبِيُكْمَِإبْ رماِهيممَََۚ َْيُكْمَيفَالدِ   

《 … Ai (Allahu) ju ka zgjedhur juve, dhe nuk ka vënë mbi ju ndonjë mundim në fe; (e 

cila) është feja e babait tuaj Ibrahimit… 》 [22:78] 

Prandaj, askush mos të mendojë për një çast se Allahu e ka bërë të vështirë për të dalluar 

rrugën e drejtë nga llojet e ndryshme të devijimit, apo se Allahu ka lejuar që një person të 

ndjekë një rrugë dhe pastaj të shpresoj se kjo është rruga e drejtë, me të cilën Allahu është i 

Kënaqur. Përkundrazi Allahu e shpalli Librin me sqarim dhe Ai dërgoi një të Dërguar që të 

jetë bartës i përgëzimëve për ata që e ndjekun shpalljen dhe paralajmërues për ata që 

devijojnë prej saj. Ai e bëri këtë që njeriu të jetë me bindje të plotë në fenë e tij, dhe kështu 

zemra e tij të ndiejë qetësinë e të qenurit në të vërtetën dhe të mallëngjehët për takimin me 

Zotin e saj. Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

ينَِ َِإْكرماهمَيفَالدِ  َََۚ ََلم َاْلغميِ  َالرُّْشُدَِمنم م ﴾٢٥٦﴿قمدَت َّبمَّيَّ  

《 Nuk ka asnjë detyrim në fe. Vërtetë, Rruga e Drejtë është bërë e qartë nga rruga e 

http://tanzil.net/#22:78
http://tanzil.net/#2:256
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gabuar… 》 [2:256] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

َ َيمُكونمَرُُّسًلا َلِئمًلَّ َالرُُّسلَِمُّبمشِ رِينمَومُمنِذرِينم اَََۚ َلِلنَّاِسَعملمىَاللَّ ِهَُحجٌَّةَب مْعدم ﴾١٦٥﴿ومكمانمَاللَّ ُهَعمزِيزااَحمِكيما  

《 Të Dërguar si përgëzues dhe si paralajmërues në mënyrë që njerëzimi të mos ketë 

më arsye për t’u shfajësuar ndaj Allahut pas të Dërguarve. Allahu është kurdoherë i 

Gjithëfuqishëm, më i Urti Gjithëgjykues. 》 [4:165] 

Gjithashtu– i Lartësuari – ka thënë: 

ِتَلمعملَُّكمَبِِلقماءََِ َيُ فمصِ ُلَاْْلَيم بِ ُرَاأْلمْمرم  ﴾٢﴿رمبِ ُكْمَُتوِقُنونمََيُدم

《 Ai i rregullon të gjitha çështjet, i shpjegon ajetet (argumentet, provat, shenjat e Tij) në 

imtësi, që ju të besoni me bindje të plotë për takimin me Zotin tuaj. 》 [13:2] 

Gjithashtu– i Lartësuari – ka thënë: 

بُواَ ي مْرَتم ِلمَْ َالَِّذينمَآممُنواَِِبللَّ ِهَومرمُسولِِهَُُثََّ ﴾١٥﴿ِإَّنَّماَاْلُمْؤِمُنونم  

《 Sigurisht që besimtarë janë vetëm ata të cilët e kanë kanë besuar Allahun dhe të 

Dërguarin e Tij, pastaj nuk dyshojnë… 》 [49:15] 

I Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

اَاْلب مْيضماءََِعملمَىَت مرمْكُتُكمََْقمدَْ ُلهم اََلمي ْ ن مهمارِهم  هماِلكٌََِإَلَََّب مْعِديَعمن ْهماَيمزِيغَََُلَمَكم

“Vërtetë që unë ju kam lënë në të bardhën, nata e saj është sikurse dita e saj, 

nuk devijon nga ajo pas meje pos i shkatërruari.”3 

Ndërsa ajo që na ka lënë i Dërguari – salAllahu alejhi ue selem – është Kur’ani fjala e Allahut, 

që është zbritur nga Allahu nëpërmjet Xhibrilit – alejhi el-selam – tek Muhammedi – salAllahu 

alejhi ue selem –, dhe Sunneti që është çdo gjë që Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – e ka 

thënë, e ka bërë, na e ka treguar dhe e ka pohuar. 

Prandaj, qëllimi i këtij teksti është sqarimi i bazave themelore mbi të cilat ndërtohet kjo fe 

në mënyrë të lehtë, të thjeshtë dhe të klasifikuar, e kështu muslimani të di se si të kërkojë 

fenë e tij, nga kush dhe nga ku duhet të pranojë e nga kush dhe prej kujt duhet të refuzojë, 

 
3 Sunen ibnu Maxheh – hadithi është sahih. 

http://tanzil.net/#4:165
http://tanzil.net/#13:2
http://tanzil.net/#49:15
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në mënyrë që ai të ketë një peshore, me të cilin të mundet të vërtetojë nëse ajo në të cilën 

beson është e saktë apo jo dhe nga kjo të ketë bindje të plotë në fenë e tij. E sa për secilën 

çështje që është përmendur atëherë ky tekst vetëm shërben si një hyrje e shkurtër. 

I gjithë suksesi është nga Allahu ndërsa të gjitha gabimet janë nga autori. 
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Burimet e fesë 

Islami ndërtohet mbi dy burime kryesore4, këto janë Kur’ani dhe Sunneti. Çdo gjë që nuk e 

ka bazën e saj në këto të dyja është devijim dhe e refuzuar për atë që beson në të. 
Por a mund ta kuptojë dikush Kur’anin dhe Sunnetin ashtu siç dëshiron dhe ka 

qejf? Përgjigja është: Jo. 

Allahu – i Lartësuar – zgjodhi që fenë e Tij ta shpall tek një popull – që me lejen e Allahut – 

ishin të aftë ta kuptojnë, ta ndjekin dhe ta mbrojnë atë. Allahu – i Lartësuar – e ka dëshmuar 

drejtësinë e atyre gjeneratave në disa vende në Librin e Tij, nga kjo dëshmi janë fjalët e Tij: 

َنُ وملِ ِهَمماَت َم ِبيِلَاْلُمْؤِمِنَّيم َلمُهَاْْلُدمٰىَومي متَِّبْعَغمْْيمَسم م َِمنَب مْعِدَمماَت مبمَّيَّ َومُنْصِلِهَجمهمنَّومممنَُيشماِقِقَالرَُّسولم َمَمومَلَّٰ
 َََۚ

َ﴾١١٥﴿ومسماءمْتَممِصْيااَ  

《 Kushdo që e kundërshton të Dërguarin (Muhammedin – alejhiel-selam), pasi t’i jetë 

treguar atij udhëzimi dhe ndjek rrugë tjetër pos atë të besimtarëve, Ne do ta mbajmë 

atë në atë drejtim që ai vetë e ka zgjedhur, dhe do ta djegim atë në Zjarr – e sa 

përfundim i keq është ai! 》 [4:115] 

Gjithashtu fjalët e Tij: 

َاللَّ ُهَعمن َْ َرَِّضيم َات َّب مُعوُهمَِبِِْحسمان  َاْلُمهماِجرِينمَوماأْلمنصماِرَومالَِّذينم َاأْلموَُّلونمَِمنم ُْمََومالسَّاِبُقونم ُهْمَومرمُضواَعمْنُهَومأمعمدََّْلم
َفَِ اِلِدينم اَاأْلمْْنماُرَخم ََتمْرِيََتمْت مهم َاجمنَّات  اَأمبمدا َاْلفَمََۚ َيهم َ﴾١٠٠﴿ْوُزَاْلعمِظيُمَذٰمِلكم  

《 Të parët që paraprinë (në iman) nga muhaxhirët (besimtarët që u shpërngulën nga 

Meka në Medinë) dhe ensarët (besimtarët e Medinës që i strehuan dhe i ndihmuan ata) edhe 

ata të cilët i ndoqën në mirësi ata, Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur 

me Të. Ai ka përgatitur për ta Xhenete nën të cilat rrjedhin lumenj që të banojnë 

përgjithmonë aty. Ky është ngadhënjimi madhështor. 》 [9:100] 

I Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

ْْيَُ ُمََْالَِّذينَمَُُثََّق مْرِنََالنَّاسََِخم ُمَََْالَِّذينَمََُُثََّي مُلوْنم  ي مُلوْنم

 
4 Ndër burimet legjislative të Islamit janë ixhmaja (pajtueshmëria e muslimanëve) dhe kijasi (analogjia bazuar 

në argumentet e Kur’anit dhe Sunnetit), gjithashtu fjalët dhe besimet e Sahabëve llogariten se janë pjesë e 

Sunnetit ngase nuk pretendohet se ata kanë folur në fe nga vetja e tyre porse ata flisnin vetëm sipas asaj që e 

dinin nga i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem. 

http://tanzil.net/#4:115
http://tanzil.net/#9:100
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“Njerëzit më të mirë janë gjenerata ime pastaj ata të cilët vijnë pas tyre pastaj 

ata të cilët vijnë pas tyre.”5 

Gjenerata e të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem – janë Sahabët – Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre – të cilët jetuan  me të Dërguarin e Allahut – salAllahu alejhi ue selem – dhe e 

panë atë. Ata e kuptuan më së miri Kur’anin dhe Sunnetin sepse ata jetuan gjatë shpalljes së 

tyre, ata i përjetuan skenat për të cilat ka folur Kur’ani, dhe ata janë të cilët ishin më së afërti 

me të Dërguarin e Allahut – salAllahu alejhi ue selem –, duke i bërë pyetje atij, duke e dëgjuar 

fjalimin e tij dhe duke i parë veprat e tij. 

Gjenerata pas tyre janë tabi’inët (ndjekësit) të cilët janë ata që mësuan nga Sahabët – Allahu 

qoftë i kënaqur prej tyre –, prandaj pozita e tyre në fe bazohet se ata mësuan nga Sahabët, të 

cilët mësuan nga i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem –. 

Gjenerata pas tyre janë tabi tabi’inët (ndjekësit e ndjekësve) të cilët janë ata që mësuan nga 

ndjekësit e Sahabëve – Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –, prandaj pozita e tyre në fe bazohet se 

ata mësuan nga tabi’inët, të cilët mësuan nga Sahabët, të cilët mësuan nga i Dërguari i Allahut 

– salAllahu alejhi ue selem –. 
Këto janë tri gjeneratat që i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – i ka përshkruar 

ndër gjeneratat më të mira të këtij Ummeti dhe ata janë Selefët (të parët) tanë. Pra, kushdo që 

dëshiron të ndjek atë me të cilën Allahu është i Kënaqur dhe e Do atëherë ai duhet t’i ndjek 

këto tri gjenerata në fenë e tyre, burimet e të cilëve janë drejtpërdrejt nga Kur’ani dhe Sunneti, 

sepse nuk do të ketë kurrë njerëz më të mirë pas tyre. 

Enes ibnu Malik – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

َ ُهَشمرٌَّمنه،َحَّتَّ َالذيَب مْعدم ْعُتُهَِمنَنمِبيِ ُكْمَصملَّىَهللاَُعليهَوسلَّمَماْصِبُوا،َفإنَّهََلََيمِْتَعلمْيُكمَزممماٌنَإَلَّ  ت مْلقمْواَرمبَُّكْمََسِم

“Bëni durim, ngase nuk do të vij një zaman (kohë) te ju pos ai që është pas tij do të jet 

më i keq, derisa të takoni Zotin tuaj, këtë e kam dëgjuar nga Pejgamberi juaj – salAllahu alejhi ue 

selem –.” 

Abdullah ibnu Mesudi – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

َعَم ,َومَلَأمِمْيٌَلمْيسم ,َومَلَعماٌمَأمْخصمُبَِمْنَعمام  ُهَشمٌرَِمْنُه؛ََلَأمُقوُل:َعماٌمَأمْمطمُرَِمْنَعمام  ومالَِّذيَب مْعدم اِئُكْمَََخمْْيٌَِمْنَأمِمْي ,َلمِكْنَذمهماُبََاٌمَِإَلََّ ُعلممم
َآبرماِئِهْم؛َف مي َُ َيمُْدُثَأمقْ وماٌمَيمِقيُسونمَاألُُمورم ُمَاإِلْسًلُمَوميُ ثْ لممَُومِخيمارُِكْم,َُُثََّ  ْهدم

 
5 Sahih el-Bukharij, Sahih Muslim. 
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“Nuk ka ndonjë vit pos ai që është pas tij është më i keq, nuk po them një vit me më 

shumë shi sesa një vit tjetër e as një vit më pjellor sesa një vit tjetër e as një udhëheqës më i mirë sesa 

një udhëheqës tjetër porse do të vdesin dijetarët dhe më të mirët tuaj pastaj do të vijnë disa popuj që 

do t’i masin çështjet me mendimet e tyre (që nuk kanë bazë as në Kur’an e as në Sunnet), atëherë 

shkatërrohet dhe thyhet Islami.”6 

Prandaj njerëzit e së vërtetës janë ata që thonë: 

“Ne e ndjekim, dhe e besojmë Kuranin e Sunnetin, 

sipas kuptimit të Selefëve.” 

Këto nuk janë vetëm disa fjalë prej tyre porse nuk ka ndonjë ajet në Librin e Allahut apo 

ndonjë hadith nga i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – apo ndonjë besim që 

besohet në fe pos që ata e shqyrtojnë dhe pyesin: 

A është kjo mënyra se si e kanë kuptuar dhe kanë punuar Selefët sipas këtij ajeti? 

A është kjo mënyra se si e kanë kuptuar dhe kanë punuar Selefët sipas këtij hadithi? 

A është kjo mënyra se si kanë besuar Selefët në këtë çështje? 

Me këtë ata i vërtetojnë kufijtë e Islamit, duke mos lejuar asnjë lloj devjimi e as shpikje që të 

hyjë në fenë e tyre, dhe me këtë ata janë të vërtetë në pretendimin e tyre në ndjekjen e 

Kur’anit dhe Sunnetit sipas kuptimit të Selefëve, dhe me këtë ata mund të pretendojnë se janë 

ithtarë të Teuhidit dhe Sunnetit dhe që besojnë në to, e jo vetëm si një pretendim bosh pa 

asnjë përmbajtje në të. 

Ebu Bekr el-Axhurrij (v. 320h) e ka mbledhur kuptimin e kësaj që është përmendur në këtë 

kaptinë, ai ka thënë: 

َقَم َُسلمْيمماُنَْبُنَحمْرب  َ:َأمْخِبممَنم ََنَزُهمْْيَُْبُنَُُمممَّد َقمالم َاْبُنَعمْبِدَاْلْمِميِدَأمْيضااَقمالم َ:ََومأمْخِبممَنم َاأْلمْحومِلَقمالم ث منماََحمَّاُدَْبُنَزمْيد َ،َعمْنَعماِصم  َ:َحمدَّ الم
َأمبُوَاْلعمالِيمِةَ:َت معملَُّمواَاإْلَِ ممَ،َفمإَِقمالم ََُتمر ُِفواَالصِ رماطَمذماَت معملَّْمُتمَُْسًلم ُمَ،َومَلم ْسًلم اإْلِ ،َومعملمْيُكْمَِِبلصِ رماِطَاْلُمْستمِقيِمَفمِإنَّهَُ َت مْرغمُبواَعمْنهَُ فمًلم ََََوهَُ َِِشماَلا ِينااَومَلم َيم

َُعملمْيِهَومسملَّممَومَا ابُُهَ،َفَمََلَِّذيَعملمي ْهما،َومعملمْيُكْمَِبُسنَِّةَنمِبيِ ُكْمَصملَّىَاّللَّ َعمْشرمةمَسمنمةاَ،ََأمْصحم َاْلُقْرآنمَِمْنَق مْبِلَأمْنَي مْفعمُلواَالَِّذيَف معمُلوُهََخمْسم َقمْدَق مرمْأَنم ِإَنَّ
َ:َفمحمدَّْثُتَبِهَِ اومةمَوماْلب مْغضماءمَقمالم َاْلعمدم َالنَّاِس َالَِِّتَتُ ْلِقيَبمَّْيم َاأْلمْهوماءم ِذِه ُكْمَومهم َف مقمَاََومِإَيَّ َومنَماْلْمسمنم َ:َصمدمقم َِسْيِينمََلم َِبِهَحمْفصمةمَبِْنتم ْثُت صمحمَ،َومحمدَّ

َُُمممَُّدَْبُنَا ِإذمْنَقمالم ْثهَُ َ،َقمالمْتَ:َفمحمدِ  اَ؟َقُ ْلُتَ:ََلم اَُُمممَّدا َِِبمذم َُبَنمََّأمحمدَّْثتم َُِبِهَخَم،َف مقمالمْتَ:ََيم ممُةَممْنَأمرمادمَاّللَّ َ:َعمًلم اََََْْيااَ:َُسُلوكَُْْلُسمَّْيِ همذم
َُعمن ْهَُالطَّرِيقَِ َاّللَّ ابِِهَرمِضيم َُعملمْيِهَومسملَّممَ،َومُسنمُنَأمْصحم َصملَّىَاّللَّ َ،َومُسنمُنَرمُسوِلَاّللَِّ َِكتماُبَاّللَِّ َكمانمَعملمْيِهَأمِئمَّةَََُ, َ،َوممما ْمَومممْنَتمِبعمُهْمَِبِِْحسمان 

 
6 El-Bidah libnu el-Ueddah. 
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َكَماْلُمْسِلِمَّيمَيفَُكلِ َب ملمد َإَِ َآِخِرَمما َاْلُعلَمَلم َ،َوَمانمَِمنم بمل  ن ْ َْبِنَحم َ،َومأمَْحمدم َ،َومالشَّاِفِعيِ  َومُسْفيمانمَالث َّْورِيِ َوممماِلِكَْبِنَأمنمس  اِءَِمْثلمَاأْلمْوزماِعيِ  اْلقماِسِمَمم
ََ َُكلِ َممْذهمب  َكمانمَعملمىَِمْثِلَطمرِيقمِتِهْمَ،َومُُممان مبمُة َ،َومممْن م   ََِءَاْلُعلممماءَُيمُذمُُّهَهمُؤَلمَْبِنَسمًلَّ

“Gjithashtu na ka treguar ibnu Abdul-Hamid duke thënë: Na ka treguar Zuhejr ibnu 

Muhammed duke thënë: Na ka treguar Sulejman ibnu Harb duke thënë: Na ka treguar Hammad ibnu 

Zejd nga Asim el-Ehuel i cili ka thënë: Ebu el-Alijeh ka thënë: ‘Mësoni Islamin, kur ta mësoni atë 

atëherë mos u largoni prej tij, përmbajuni rrugës së drejtë sepse ajo është Islami, dhe mos anoni në 

rrugën e drejtë as djathtas e as majtas, përmbajuni Sunnetit të Pejgamberit tuaj – salAllahu alejhi ue 

selem – dhe në atë që janë shokët e tij. Vërtetë ne e kemi lexuar Kur’anin pesëmbëdhjetë vite para se 

ata ta vepronin atë që e vepruan. Keni kujdes ndaj këtyre epshëve, të cilat hedhin mes njerëzve 

armiqësi dhe urrejtje.’ Ai (transmetuesi) ka thënë: ‘Ia tregova këtë Hasanit dhe ai tha: ‘Ai e ka thënë 

të vërtetën dhe ka këshilluar.’ Dhe ia tregova këtë Hafsah bintu Sirin dhe ajo tha: ‘O biri im, a ia ke 

treguar këtë Muhammedit?’ Unë thashë: ‘Jo.’ Ajo tha: ‘Atëherë tregoi atij.’’ Muhammed ibnu el-

Husejn tha: ‘Shenja që Allahu ia do dikujt hajrin është ndjekja e kësaj rruge, librit të Allahut, Sunnetit 

të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem –, Sunnetit të Sahabëve të tij – Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre –, të atyre që i ndoqën ata në mirësi, të asaj që ishin Imamët e muslimanëve në çdo 

vend, e deri tek i fundit që ishte prej dijetarëve si shëmbulli i el-Euzaijut, Sufjan el-Theurijut, Malik 

ibnu Enesit, el-Shafijut, Ahmed ibnu Hanbelit, Kasim ibnu Selamit, dhe të atyre që ishin në të njëjtën 

rrugë si ata, dhe largimi nga çdo medh’heb (rrugë, mendim) që e kanë kritikuar këta dijetarë.’”7 

Ebu Amr el-Euzaij (v. 157h) ka thënë: 

ََأصحابَعليهََكاَنََماََإََلََتنظَرَََ:-ََتعاََلَ-ََهللَاََشاءََإنََالرشَدََسبيَلََِباَِبَلعتصامََوتصيَبَعنك،ََالشكَََتلَوََفإْنَاََبواحدة،ََأوصيَكََوأََن
ََكانوَاََوإنَسعةََيفَمنَهَحينئَذَفإنكََأقاويلهمَ،َمَنََوافقكَمبَاَفخذَفيه،ََاختلفواَكانوَاََاألمر،فإنَهذاَمَنَ-ََوسلمَعليَهَهللاَصلَىََ-َهللَاَرسول

ََدَىاْلََفكانََقَطََشيءََعلىََجيتمعواََِلََوإْنمََخًلفهم،ََيفََاْللكةََفإنََعنهم،ََالذهبََفأينََأحدَ،ََمنهمََعنهََيشذََِلََواحدََأمرََعلىََمنَهََاجتمعوا
ََعلىَللقرآنَمتأولَكلََواحذرَ[100َالتوبة:) [ِِبحسمانَ َات َّب مُعوُهمَ)ومالَِّذينَمََفقال:َِبمََالقدوةَأهلَعلىَ-ََوجَلَعزَ-َهللاَأثىنََوقدَغْيه،َيف

 عليَهَكانواََماَفخًل

“Unë të këshilloj për një gjë sepse ajo e largon dyshimin prej teje dhe me të ia qëllon të 

kapesh në rrugën e drejtë, nëse do Allahu – i Lartësuar –, shiko në atë që ishin shokët e të Dërguarit 

të Allahut – salAllahu alejhi ue selem – nga kjo çështje, nëse ata kanë mospajtime në të atëherë kapu 

për atë që pajton me ty në fjalët e tyre, atëherë ti në atë çast do të jesh në rehati nga ajo (çështje), 

ndërsa nëse ata u bashkuan për atë (çështje), në të njëjtën fjalë dhe nuk ka dalur nga ajo asnjëri prej 

tyre atëherë cili është ai medh’heb (rrugë, mendim) që është kundra tyre? Ngase vërtetë shkatërrimi 

 
7 El-Sheriah lil-Axhurrij 1/301. 
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qëndron në kundërshtimin e tyre. Vërtet ata nuk u bashkuan kurrë për një gjë e që udhëzimi të jetë 

në diçka tjetër pos saj, dhe vërtet Allahu – i Lartë Madhërishëm – i ka lavdëruar ithtarët që i morrin 

për shëmbull ata: 

﴾َ١٠٠﴿ََ َات َّب مُعوُهمَِبِِْحسمان   ومالَِّذينم

《 … edhe ata të cilët i ndoqën në mirësi ata… 》 [9:100] 

Druajuni secilit që e interpreton Kur’anin në kundërshtim me atë që ata (Sahabët dhe shokët e tyre) 

ishin në të.”8 

Gjithashtu el-Euzaij (v. 157h) ka thënë: 

كَوآراءَالرجالَوإنَزخرفوهاَلكَِبلقوَل  عليكَآباثرَمنَسلفَوإنَرفضكَالناس،َوإَي 

“Përmbaju transmetimit të Selefëve edhe nëse të refuzojnë njerëzit dhe ruaju mendimit 

të njerëzve edhe nëse i zbukurojnë ato për ty me fjalë.”9 

Ebu Seid el-Darimij (v. 280h) ka thënë: 

الهاجرينَواألنصارَوالذينَاتبعوهمَِبحسانَرضيَهللاَعنهم{َفشهدََهللاَتعاَلَأثىنَعلىَالتابعَّيَيفَكتابهَفقال:َ}والسابقونَاألولونَمنََ
معتَالكلمةَمنَمجيعَالسلمَّيَأنََسوهمَالتابعَّيَوِلََالصحابةَواستيجابَالرضوانَمنَهللاَتعاَلَِبتباعهمَأصحابَُممدَملسو هيلع هللا ىلص.َواجتَِبتباع

َالصحابةَوَيتجونَِبمَيفَأمرَدي َاستحقواََيزالواََيثرونَعنهمَِبألسانيدَكماََيثرونَعن َالذي َبعدهمَلًلسم نهمَويرونَآراءهمَألزمَمنَآراءَمن
 عاَلَومنَمجاعةَالسلمَّيَالذينََسوهمََتبعيَأصحابَُممدََملسو هيلع هللا ىلصمنَهللاََت

“Allahu – i Lartësuar – i ka lavdëruar tabi’inët në Librin e Tij, Ai ka thënë: 

َاْلُمهماِجرِينمَوماأْلَم َاأْلموَُّلونمَِمنم َات َّب مُعوُهمَِبِِحَْومالسَّاِبُقونم َاللَّ ُهَعمن َْنصماِرَومالَِّذينم َرَِّضيم َ﴾١٠٠﴿َُهمَْسمان   

《 Të parët që paraprinë (në iman) nga muhaxhirët (besimtarët që u shpërngulën nga Meka 

në Medinë) dhe ensarët (besimtarët e Medinës që i strehuan dhe i ndihmuan ata) edhe ata të 

cilët i ndoqën në mirësi ata, Allahu është i kënaqur me ta… 》 [9:100] 

Ai dëshmoi për ndejkjen e Sahabëve dhe për meritën e Kënaqësisë së Allahut – të Lartësuar – me 

ndjekjen që ata ia bënë Sahabëve të Muhammedit – salAllahu alejhi ue selem –. Janë pajtuar për fjalën, 

të gjithë muslimanët, se ata u emërtuan tabi’in, dhe (muslimanët) nuk ndalën së transmetuar prej 

 
8 El-Ibaneh el-Kubra libnu Bettah 2/254. 
9 El-Sheriah lil-Axhurrij. 

http://tanzil.net/#9:100
http://tanzil.net/#9:100
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tyre me zinxhire të transmetimit sikurse ata (tabi’inët) transmetuan prej Sahabëve. Ata (muslimanët) 

argumentohen me ta (tabi’inët) në çështjen e fesë së tyre, dhe i shohin mendimet e tyre më obligative 

sesa mendimet e atyre që erdhen pas tyre për shkak të emrit që u emërtuan me mëritë nga Allahu – i 

Lartësuar –, dhe nga xhemati i muslimanëve që i emërtuan ata pasuesit (tabi’inët) e shokëve të 

Muhammedit – salAllahu alejhi ue selem –.”10 

Ebu el-Kasim el-Lalekaij (v. 418h) ka thënë: 

َعلىَصحةَمذاهبَأهلََ هللاَملسو هيلع هللا ىلص،َفإنَوجدتَفيهاَمجيعاَذكرهتا،َوإنََاَرويَعنَرسولََوردَيفَكتابَهللاَتعاَلَفيها،َومبنةَمباََساَلأستِدلُّ
عنهمَوالذينَأمرَهللاَورسولهَأنَيقتدىَِبم،َويهتدیََََوجدتَيفَأحدمهاَدونَاْلخرَذكرته،وإنَِلَأجدَفيهاَإَلَعنَالصحابةَرضيَهللا

كنَفيهاَأثرَعنَصحايبَفعنَالتابعَّيَمَمعانَالتأويل؛َاحتججتَِبا،فإنَِلَيأبقواْلم،َويستضاءَأبنوارهمَلشاهدهتمَالوحيَوالتنزيل،َومعرفته
لناَعليه،َومنَأنكرواَََولفى،َفإذاَرأيناهمَقدَأمجعواَعلىَشيءَعْلمَِبحسانَالذينَيفَقوْلمَالشفاءَواْلدى،َوالتدينَبقوْلمَالقربةَإَلَهللاَوالَز

اَهذاَقومََيفظونَهذهَالطريقة،َويتدينونَِبا،ََوِلَيزلَمنَلدنَرسولَهللاَإَلَيومن .قوله،َأوَردواَعليهَبدعتهَأوَكفروهَحكمناَبهَواعتقدَنه
 .وإَّناَهلكَمنَحادَعنَهذهَالطريقةَجلهلهَطرقَاَلتباع

“Argumentohem për saktësinë e medh’hebëve të Ehli Sunnetit me atë që është 

përmendur në Librin e Allahut – të Lartësuar – për ta, dhe me atë që është transmetuar nga i Dërguari 

i Allahut – salAllahu alejhi ue selem –. Nëse gjej diçka në të dyja ato, atëherë i përmendi ato, e nëse 

gjej diçka vetëm në njëren prej tyre atëherë e përmend atë, e nëse nuk gjej asgjë për të përveç nga 

Sahabët – Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – dhe prej atyre që ka urdhëruar Allahu dhe i Dërguari i 

Tij që të merren për shembull, të udhëzohet me fjalët e tyre, të ndriçohet me dritat e tyre për shkak se 

ata ishin dëshmitarë të shpalljes dhe zbritjes (së Kur’anit dhe mrekullive të tjera) dhe njohurisë së 

tyre për domethënien e interpretimit, jam argumentuar me to. Nëse nuk ka për të ndonjë transmetim 

nga Sahabët atëherë nga pasuesit e tyre në mirësi, në fjalët e të cilëve ka shërim dhe udhëzim. Marrja 

e fjalëve të tyre për fe është afrim te Allahu. Nëse shohim se ata janë bashkuar për një gjë atëherë ne 

mbështetemi në të. Kujtdo që ata ia kanë mohuar fjalën apo ia kanë refuzuar bidatin (shpikjen, risinë) 

atij apo e kanë bërë tekfir atë atëherë edhe ne gjykojmë me të dhe e besojmë atë. Vazhdon të ketë, që 

nga i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – e deri në këtë ditën tonë, njerëz që e mbrojnë 

këtë rrugë dhe e marrin për fe atë, dhe vërtet që është i shkatërruar ai që devijon nga kjo rrugë, për 

shkak të injorancës së tij ndaj rrugëve të pasimit.”11 

Këto janë fjalët e Allahut – të Lartësuar –, të Dërguarit të Tij – salAllahu alejhi ue selem –, të 

Sahabëve – Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – dhe të dijetarëve musliman, që të gjithë theksojnë 

 
10 El-Nakd lil-Darimij. 
11 Usul Itikad Ehlu el-Sunneh lil-Lalekaij 1/27. 
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se feja është ajo që ka ardhur në Kur’an dhe Sunnet sipas kuptimit të Selefëve. Kjo është rrugë 

e nënshtrimit dhe ndjekjes së argumenteve dhe transmetimeve. 

Allahu na bëftë prej tyre. Amin. 
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Dëshmitë e Islamit (Njësimi i Allahut dhe Mesazhi Pejgamberik) 

Muslimani hynë në fe me dy dëshimitë, nëse ai e takon Allahun me kuptimin e tyre të 

vërtetë dhe gjithashtu me plotësimin e kërkesave të tyre, atëherë Allahu ka premtuar që do 

ta fus atë në Xhenet. Këto dy dëshmi janë fjalët La  ilahe illAllah Muhammedun Rasulullah 

(nuk ka të adhuruar me të drejtë pos Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut). 

La ilahe illAllah është Teuhidi (njësimi) i Allahut, me të është dërguar çdo Pejgamber dhe i 

Dërguar – që prej Nuhit, alejhi el-selam, e deri te Muhammedi, salAllahu alejhi ue selem, –, 

ndërsa Muhammedun Rasulullah është mesazhi, i cili është legjislacioni dhe dija që është e 

veçantë për Muhammedin – salAllahu alejhi ue selem. 

Nuk ka ndonjë gjë që muslimani e bën në fenë e tij vetëm se ka lidhje me këto dy dëshmi, 

kjo për faktin se për çdo vepër  të adhurimit – si në vepra ashtu edhe në besime – janë dy 

kushte që ajo të pranohet nga Allahu: 

1. Ajo të bëhet me ikhlas, e që është sinqeriteti në qëllim, e cila domethënë se ajo vepër 

bëhet vetëm për Allahun pa e përlyer atë me ndonjë formë të shirkut të madh apo të 

vogël, e që është shoqërimi i ortakve me Allahun në adhurim apo qëllim. 

2. Që ajo të kryhet sipas Sunnetit të të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem –, 

e cila domethënë se ajo të bëhet pa e përlyer atë me ndonjë formë të bidatit (shpikjes). 

Prandaj, kushdo që dëshmon fjalët la ilahe illAllah Muhammedun Rasulullah ka dëshmuar për 

faktin se ai e adhuron vetëm një ilah (të adhuruar) – si në besim ashtu edhe në vepra – dhe 

se ai e adhuron Allahun në të njëjtën mënyrë siç na ka mësuar i Dërguari i Tij – salAllahu 

alejhi ue selem – si në besim ashtu edhe në vepra. Prandaj një person nuk ka mundësi të jetë 

musliman që është i distancuar prej shirkut (shoqërimit të ortakve me Allahun) dhe bidatit, 

pa e ditur kuptimin e vërtetë të këtyre dy dëshmive, pa besuar në kuptimin e tyre, pa punuar 

me to dhe pa u larguar prej çdo gjëje që i asgjëson ato. 

Nuk bën dobi njëra prej këtyre dëshmive pa tjetrën. Kushdo që e adhuron vetëm Allahun 

porse nuk beson në të Dërguarin e Allahut – salAllahu alejhi ue selem – dhe nuk e ndjek rrugën 

e tij atëherë ai nuk është musliman. Kushdo që beson në të Dërguarin e Allahut – salAllahu 

alejhi ue selem – porse nuk e adhuron vetëm Allahun – pa i bërë Atij ortak – atëherë ai nuk 

është musliman. Të dy dëshmitë, që askush nuk mund ta mohojë, janë të lidhura njëra me 

tjetrën, e që domethënë se asgjësimi i njërës prej tyre automatikisht e asgjëson dhe tjetrën, 

gjë e cila do të qartësohet në këtë libër. 
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Dëshmia e parë: La ilahe illAllah 

Çdo lloj i adhurimit në Islam i ka shtyllat dhe kushtet e tij, të cilat duhen të plotësohen që 

ajo të pranohet. Që namazi të pranohet, kushtet e tij duhet të plotësohen siç është të qënurit 

normal, të qënurit në moshë madhore, të qënurit në gjendje të pastërtisë rituale, mbulimi i 

avertit (pjesëve të turpshme) etj. kur kushtet të plotësohen namazi do t’i pranohet robit, kur 

ai i kryen shtyllat e namazit siç është tekbiri fillestar (thënia e fjalës Allahu ekber në fillim të 

namazit), leximi i Fatihas (surës së parë të Kur’anit, e cila duhet të recitohet në secilin rekat), 

rukuja (përulja), sexhdja etj. 

Po kështu është edhe me adhurimin më të madh dhe më fisnik, dëshmia la ilahe illAllah. 

Kushtet e fjalës la ilahe illAllah janë shtatë: 

1. Ikhlas; që ajo të thuhet sinqerisht vetëm për Allahun. Kjo e mohon shirkun dhe 

veprën sa për sy e faqe. 

2. Sidk; që ajo të thuhet me vërtetësi duke e synuar kuptimin e saj. Kjo e mohon 

hipokrizinë (nifakun). 

3. Kabul; që një person të pranojë kuptimin e saj, dhe atë që e kërkon ajo nga veprat dhe 

besimet. Kjo e mohon refuzimin. 

4. ‘Ilm; që ajo të thuhet duke pasur dije për atë që domethënë, e kërkon dhe e asgjëson 

atë. Kjo e mohon injorancën. 

5. Inkijad; që ajo të thuhet duke u nënshtruar dhe duke vepruar sipas kuptimit dhe 

kërkesave të saj. Kjo e mohon largimin. 

6. Mehhabeh; që një person e do domethënien e saj. Kjo e mohon urrejtjen. 

7. Jekin; që ajo të thuhet me besim të plotë në kuptimin e saj. Kjo e mohon dyshimin. 

I është thënë Uehb ibnu Munebihut (v. 114h): 

أمْسنمانٌَ َوملمهَُ َِإَلَّ :َ"ب ملمى،َوملمِكْنَمماَِمْنَِمْفتماح  َُِمْفتماُحَامجلْمنَِّة؟َقمالم َامّللَّ َِإلمهمَِإَلَّ ََلم ،َومإَِأملمْيسم َلمُهَأمْسنماٌنَفُِتحمَلمكم َمبِْفتماح  َْيُ ْفتمْحَلمكَم،َفمِإْنَِجْئتم َِلم  َلَّ

“‘A nuk është fjala ‘La ilaheillAllah’ çelësi i Xhenetit?’ Ai tha: ‘Po porse nuk ka ndonjë 

çelës vetëm se ai ka dhëmbë, nëse vjen me çelës që ka dhëmbë, hapët për ty përndryshe nuk hapët.’”12 

Kur këto kushte të plotësohen nga robi atëherë puna e tij dhe besimi në shtyllat e fjalës la 

ilahe illAllah do të pranohen, e sa i përketë atij që thotë la ilahe illAllah porse nuk e bën këtë 

sinqerisht për Allahun, përkundrazi ai e bën këtë për arsye të tjera apo e thotë atë duke mos 

e synuar kuptimin e saj apo ai nuk e pranon apo nuk i nënshtrohet kuptimit të saj apo ai 

 
12 Sahih el-Bukharij. 



 18  

 

është injorant ndaj kuptimit dhe kërkesave të saj apo ai e urren atë apo dyshon se ajo është 

e vërteta atëherë dëshmia nuk i bën dobi këtij personi në Ditën e Gjykimit edhe nëse ai 

konsiderohet musliman në dynja dhe trajtohet sipas asaj që nuk ka shfaq ndonjë asgjësues 

të Islamit apo sipas asaj që ai nuk e ka mohuar ndonjë prej këtyre kushteve. 

Sa i përketë shtyllave të fjalës la ilahe illAllah atëherë dëshmia la ilahe illAllah përbëhet prej 

dy shtyllave: 

E para është: La ilahe përkthimi i kësaj domethënë: “Nuk ka ilah (të adhuruar)” ndërsa ajo që 

synohet është “Askush nuk ka të drejtë të adhurohet” dhe kjo është pjesa e dëshmisë që mohon 

hyjninë (apo meritën e adhurimit) për çdo gjë. Gjithashtu kjo quhet el-kufru bit-tagut që 

domethënë mohimin e çdo taguti (çdo gjëje që adhurohet përveç apo krahas Allahut). 

E dyta është: illAllah përkthimi i saj domethënë: “Pos Allahut” ndërsa kjo pjesë e dëshmisë 

e pohon hyjninë (apo meritën e adhurimit) vetëm për Allahun. Gjithashtu kjo quhet el-imanu 

billah (besimi i Allahut). 

Prej argumenteve të këtyre dy shtylla janë fjalët e Allahut – të Lartësuar –: 

َِِبْلعَُ َانِفصماممَْلممافمممنَيمْكُفْرَِِبلطَّاُغوِتَوميُ ْؤِمنَِِبللَّ ِهَف مقمِدَاْستمْمسمكم يٌعَعمِليٌمَََۚ َْرومِةَاْلُوثْ قمٰىََلم وماللَّ ُهََسِم
﴿٢٥٦﴾َ  

《 … Kushdo që mohon tagutin (çdo gjë tjetër që adhurohet përveç apo krahas Allahut) dhe 

beson në Allahun, atëherë ai është kapur për litarin më të sigurt që nuk këputet kurrë, 

dhe Allahu është Gjithëdëgjuesi, i Gjithëdituri. 》 [2:256] 

Gjithashtu fjalët e Tij: 

َ َأمِنَاْعُبُدواَاللَّ همَوماْجتمِنُبواَالطَّاُغوتم َ﴾٣٦﴿وملمقمْدَب معمثْ نماَيفَُكلِ َأُمَّة َرَُّسوَلا  

《 Me të vërtetë që Ne kemi dërguar te çdo Ummet (bashkësi njerëzish, popull, komb) të 

Dërguar (duke shpallur): “Adhuroni vetëm Allahun dhe shmanguni dhe i rrini larg 

tagutit (çdo gjëje tjetër që adhurohet pos Allahut).”… 》 [16:36] 

Gjithashtu fjalët e Tij: 

َال بُواَِإَلم َأمنَي مْعُبُدوهماَومأمَنم َاْجت من مُبواَالطَّاُغوتم ُُمَومالَِّذينم ْرَِعبماِدََََۚ َاْلُبْشرمىَٰلَّ ِهَْلم َ﴾١٧﴿ف مبمشِ   

http://tanzil.net/#2:256
http://tanzil.net/#16:36
http://tanzil.net/#39:17
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《Ata të cilët i largohen tagutit (çdo gjëje tjetër që adhurohet pos Allahut) duke mos i 

adhuruar ata dhe që i kthehen Allahut me pendim, për këta janë përgëzimet e mëdha. 

Shpallu pra lajmin e gëzuar robëve të Mi. 》 [39:17] 

Ajo që lehtësisht mund të kuptohet nga këto ajete – dhe ajo që tashmë dihet nga njerëzit 

përmes natyrshmëris (fitrah) – është që Allahu kërkon nga krijesat e Tij që ato ta adhurojnë 

vetëm Atë, dhe që mos t’i shoqërojnë asnjë ortak Atij – të Lartësuarit –. 

Muadh ibnu Xhebeli – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

َ،َوإنَُّهَليس َ:َلقدَسألتمَنَعمنَعظيم  َيُدِخُلَنَاجلنَّةمَويباِعُدنَمنَالنَّاِرَ،َقالم َأخِبنَبعممل  َاّللَِّ َُعلميِهَ،َََعلىَمْيٌَفقلُتَ:ََيَرسولم نَيسَّرمُهَاّللَّ

وَلَتشرِْكَِبِهَشيئااَ،َوتُقيُمَالصًَّلةمَ،َوتُؤِتَالزَّكاةمَ،َوتصوُمَرمضانمَ،َوَتجَُّالبيتَم  تعبُدَاّللََّم

“Thashë: ‘O i Dërguari i Allahut më trego për një punë që do të më shpie në Xhenet dhe 

do të më largoi nga Zjarri.’ Ai (i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem –) tha: ‘Vërtet më 

ke pyetur për një gjë të madhe, ndërsa ajo është e lehtë për atë që Allahun ia lehtëson. Të 

adhurosh Allahun dhe të mos shoqërosh ndonjë gjë me Të, të falesh namazin, të jepesh 

zeqatin, të agjërosh Ramazanin dhe të bësh haxh në shtëpi (qabe).’”13 

Gjithashtu Abdullah ibnu Amr – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka transmetuar se Pejgamberi 

– salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

َلَيشرُِكَبهَشيئاا؛َِلَتُضرَُّهَمعهَخطيئٌة، معهَحسنةٌَََممنَلقيمَهللاَم  .وممنَماتَوهوَيشرُِكَبه؛َِلَينفمْعهَُ

“Kushdo që e takon Allahun pa shoqëruar ndonjë gjë me Të, nuk i bëjnë zarar 

atij gjynahet me të, ndërsa kushdo që vdesë duke shoqëruar ortak me Të, nuk i bëjnë dobi 

veprat e mira me të.”14 

Ibnu Xherir el-Taberij (310h.) në tefsirin e tij për ajetin në vazhdim ka thënë: 

َالرََّْحمٰ ُنَالرَِّحيُمَََۚ َْمَإِلم ٌٰهَوماِحدٌَومإِلمٰ ُهكَُ َُهوم َإِلم ٰهمَِإَلَّ َ﴾١٦٣﴿َلَّ  

《 Ilahu (i Adhuruari) juaj është Një i Adhuruar i Vetëm, nuk ka të adhuruar tjetër të 

merituar veç Atij, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. 》 [2:163] 

 
13 El-Tirmidhij – hadithi është sahih. 
14 Imam Ahmed. Zinxhiri i transmetimit është i saktë sipas kushtëve të Bukhariut dhe Muslimit. 

http://tanzil.net/#2:163
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َكل َماَسواهَفُهمَوأماَقوله:َ"ََلَإلهَإَلَهوَ"،َفإنهَخٌِبَمنهَتعاَلَذكرهَأنهََلَربَللعالَّيَغْيُه,َوَلَيستوجُبَعلىَالعباِدَال عبادةمَسواه,َوأن 
َاألواثنَواألصنام.خملقه,َوالواجُبَعلىَمجيعهمَطاعتهَواَلنقياُدَألمره،َوترُكَعبادةَماَسواهََم َاألندادَواْلْلة،َوهْجر ألن َمجيعَذلكَخلُقه،ََََن
 وعلىَمجيعهمَالدينونةَلهَِبلوحدانيةَواأللوهة,َوَلَتمنبغيَاأللوهةَإَلَله,ََ

“Sa i përketë fjalëve të Tij: 

َُهوَمَلمَ ﴾١٦٣﴿ََإِلم ٰهمَِإَلَّ  

《 … nuk ka të adhuruar tjetër të merituar veç Atij… 》 [2:163] 

Atëherë ky është lajm prej Tij se nuk ka Zot të botrave pos Tij, dhe nuk i obligohet robërve adhurimi 

i dikujt tjetër pos Tij, ndërsa çdo gjë tjetër që është pos Tij, janë krijesat e Tij. Obligimi i të gjitha 

atyre është bindja ndaj Tij dhe nënshtrimi ndaj Urdhërit të Tij, braktisja e adhurimit të dikujt tjetër 

pos Tij prej rivalve dhe të adhuruarve, braktisja e idhujve dhe statujave, sepse të gjitha këto janë 

krijesat e Tij, dhe ato të gjitha e kanë obligim që fenë t’ia përkushtojnë Atij me njësim dhe adhurim 

dhe nuk i takon adhurimi dikujt tjetër pos Tij.”15 

Kur’ani, Sunneti, fjalët e Sahabëve dhe të atyre që i ndoqën ata, janë të mbushura me këtë 

kuptim, që fjala la ilaheill Allah domethënë se merita e adhurimit i takon vetëm Allahut. 

Kështu që askush nuk mund të pretendojë injorancën në këtë çështje, porse ai që është 

injorant apo i devijuar në këtë çështje për shkak të ndjekjes së ndonjë gjëje tjetër pos këtyre 

burimëve atëherë ai duhet vetëm veten e tij të fajësojë, ndërsa në Ditën e Gjykimit ai nuk do 

të arsyetohet për shirkun që ia ka bërë Allahut. 

Ebu Muhammed el-Berbeharij (v. 329h) ka thënë: 

وآرائهمَوعلمهَعندَهللاَوعندَرسولهَفًلَتتبعَشيئاََََمَرَحكَهللاَأنَالدينَإَّناَجاءَمنَقبلَهللاَتباركَوتعاَلَِلَيوضعَعلىَعقولَالرجاَلواعل
ِبواكَفتمرقَمنَالدينَفتخرجَمنَاإلسًلمَفإنهََلَحجةَلكَفقدَبَّيَرسولَهللاَملسو هيلع هللا ىلصَألمتهَالسنةَوأوضحهاَألصحابهَوهمَاجلماعةَوهمَ

 .كفَرََألعظمَوالسوادَاألعظمَاْلقَوأهلهَفمنَخالفَأصحابَرسولَهللاَملسو هيلع هللا ىلصَيفَشيءَمنَأمرَالدينَفقدالسوادَا

“Dije – Allahu të mëshiroftë – se feja është ajo që erdhi nga Allahu e ajo nuk është 

vendosur (si zgjidhje) në mendjet e njerëzve dhe mendimet e tyre. Dituria e saj (fesë) është tek Allahu 

dhe tek i Dërguari i Tij. Mos ndiq ndonjë gjë me epshin tënd e ta çash fenë pastaj të dalesh prej Islamit 

ngase nuk ka argument për ty. Me të vërtetë i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – ia ka 

sqaruar Ummetit të tij Sunnetin dhe shokëve të tij ua ka bërë të qartë atë, e ata janë xhemati, ata janë 

 
15 Tefsir el-Taberij. 

http://tanzil.net/#2:163
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el-Suvad el-Eadham (shumica e madhe) ndërsa el-Suvad el-Eadham është haku dhe ithtarët e saj. 

Kushdo që i kundërshton Sahabët e të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem – në ndonjë 

gjë nga çështja e fesë ka bërë kufër.”16 

Më e mira prej të gjitha veprave të mira është Teuhidi (njësimi i Allahut në adhurim) ndërsa 

më e keqja prej të gjitha veprave të këqija është shirku (shoqërimi i ortakëve me Allahun).  

 
16 Sherh el-Sunneh lil-Berbeharij. 
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Shtylla e parë: el-Kufru bit-tagut (mohimi i tagutit) 

Fillimisht emri tagut domethënë dikush apo diçka që i tejkalon kufijtë e tij apo e saj. Në 

kontekstin Islamik emri tagut domethënë dikush apo diçka që i tejkalon kufijtë e tij, duke u 

adhuruar prej të tjerve, duke i’u bindur apo duke u ndjekur pos Allahut. Kjo nuk vlenë për 

atë që nuk është i kënaqur me adhurimin që i bëhet, dhe distancohet nga ky adhurim. 

Ibnu Uehb (v. 197h) ka thënë: 

 قالَيلَمالك:َالطاغوت:َماَيعبدونَمنَدونَهللَا

“Maliku (Imam Maliku) më tha: ‘Taguti është ajo që ata (njerëzit) e adhurojnë pos 

Allahut.’”17 

Koka e të gjithë tagutëve është iblisi, i cili është shejtani (djalli). Ai nuk pranoi t’i bindej 

Allahut, që t’i bëjë sexhde Ademit kur Allahu e krijoi atë me Dy Duart e Tij, si rrjedhojë ai u 

dëbua nga Xheneti, i refuzuar, i poshtëruar dhe i mallkuar, ai u betua që të devijojë sa më 

shumë që të jetë e mundur nga bijtë e Ademit, duke i nxitur ata që të bëjnë shirk, kufër dhe 

mëkate. Shumë nga ta do t’i ndjekin nxitjet e tij për në të keqen që ai thërret, dhe në Ditën e 

Ringjalljes ai do të distancohet nga ata që i devijoi, ai nuk do të jetë në gjendje t’i ndihmojë 

ata me asgjë. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

اِلٌقَبمشمرااَمِ نَِطَّي َ َخم ِةَِإِن  ِئكم َلِْلممًلم َرمبُّكم فمِإذماَسموَّيْ ُتُهَومن مفمْخُتَِفيِهَِمنَرُّوِحيَف مقمُعواَلمُهََ﴾٧١﴿ِإْذَقمالم
َُكلُُّهْمَأممْجمُعونمََ﴾٧٢﴿ِدينمَسماجَِ ُة ِئكم َاْلممًلم َِإْبلََِ﴾٧٣﴿فمسمجمدم َاْستمْكِبمَمِإَلَّ اِفرِينمَيسم َاْلكم َ﴾٧٤﴿َومكمانمَِمنم

لمْقُتَبِيمدميََّ َِلمماَخم َأمنَتمْسُجدم َِإْبِليُسَمماَممن معمكم ََيم َََۚ َقمالم َاْلعماِلَّيم َِمنم َُكنتم َأمْم َخمْْيٌََ﴾٧٥﴿أمْستمْكِبمْتم َأمَنم قمالم
َََۚ َمِ ْنهَُ لمْقتمُهَِمنَِطَّي  ر َومخم لمْقتمَِنَِمنََنَّ َرمِجيٌمََ﴾٧٦﴿خم َفماْخرُْجَِمن ْهماَفمِإنَّكم َلمْعنمِِتَِإَلمََٰ﴾٧٧َ﴿قمالم َومِإنََّعملمْيكم

يِنَ َي مْوِمَيُ ب ْعمُثونمََ﴾٧٨﴿ي مْوِمَالدِ  ٰ َفمأمنِظْرِنَِإَلم َرمبِ  َاْلُمنظمرِينمََ﴾٧٩﴿قمالم َِمنم َفمِإنَّكم َي مْوِمََ﴾٨٠﴿قمالم ٰ ِإَلم
ْعلَُ ُْغِوي من َُّهْمَأممْجمِعَّيمََ﴾٨١﴿وِمَاْلومْقِتَاْلمم َألم َفمِبِعزَِّتكم ُهُمَاْلُمْخلمِصَّيمََ﴾٨٢﴿قمالم َِمن ْ َِعبمادمكم َ﴾٨٣﴿ِإَلَّ  

《 Kur Zoti yt u tha melekëve: “Me të vërtetë që Unë do të krijoi njeriun nga balta. 

Kështu pra, kur Unë t’i kem dhënë plotësisht formën atij dhe t’i kem fryrë shpirtin që 

 
17 Tefsir ibn ebi Hatim. 
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Unë e kam krijuar për të, atëherë përkuljuni atij duke i rënë në sexhde.” Kështu 

melekët të gjithë i ranë në sexhde, të gjithë së bashku, pos iblisit, u bë arrogant dhe qe 

prej mohuesve. (Allahu) Tha: “O Iblis! Ç’të ndaloi ty që t’i mos i biesh në sexhde atij të 

cilin Unë e krijova me Dy Duart e Mia? A je tepër kryelartë, apo je prej të lartëve?” 

(Iblisi) tha: “Unë jam më i mirë se ky, Ti më krijove mua nga zjarri dhe Ti e krijove atë 

nga balta.”(Allahu) i tha: “Dil pra prej këndej, pasi me të vërtetë ti je i përzënë. Me të 

vërtetë mbi ty do të jetë Mallkimi Im deri Ditën e Gjykimit.” (Iblisi) tha: “Zoti im! Më jep 

pra mua afat deri Ditën kur të Ringjallen.” (Allahu) Tha: “Sigurisht që të është dhënë 

afat, deri Ditën e kohës së përcaktuar.” (Iblisi) tha: “Atëherë, Pasha Krenarinë Tënde, 

padyshim që unë do t’i devijoi të gjithë, përveç robëve të Tu të sinqertë.” 》 [38:71-83] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

َأمخماُفَاللَّ همَرمبََّ َِإِن  َبمرِيٌءَمِ نكم َِإِن  َقمالم َكمفمرم َِلْْلِنسماِنَاْكُفْرَف ملممَّا ثمِلَالشَّْيطماِنَِإْذَقمالم َ﴾١٦﴿َاْلعمالمِمَّيمَكممم  

《 Si shembulli i shejtanit kur i thotë njeriut: “Moho”, por kur ai (njeriu) mohon, 

(shejtani) i thotë: “Unë distancohem prej teje. Unë kam frikë Zotin e Botrave!” 》 [59:16] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

َاأْلمْمُرَِإنََّاللَّ  َالشَّْيطماُنَلممَّاَُقِضيم َومومعمدتُُّكْمَفمأمْخلمْفتَُومقمالم َاْلْمقِ  َكمانمَيلمَعملمْيُكمَمِ نَََۚ َُكمَْهمَومعمدمُكْمَومْعدم وممما
ُتْمَيلَ ب ْ َأمنَدمعمْوُتُكْمَفماْستمجم َِإَلَّ َت مُلوُموِنَومُلوُمواَأمنُفسمُكمََۚ َُسْلطمان  َمبُْصرِِخُكْمَوممماَأمنُتمََمََََّۚ َفمًلم اَأمَنم

َكَمََۚ َمبُْصرِِخيََّ اٌبَأملِيٌمَََۚ َاَأمْشرمْكُتُموِنَِمنَق مْبلَُفمْرُتَمبَمِإِن  ُْمَعمذم َ﴾٢٢﴿ِإنََّالظَّاِلِمَّيمَْلم  

《 E shejtani do të thotë kur të jetë përfunduar çështja: “Padyshim që Allahu ju bëri 

juve një premtim të vërtetë, edhe unë ju premtova gjithashtu, por unë ju tradhëtova. 

Unë nuk kisha asnjë fuqi përmbi ju, por vetëm sa ju bëra thirrje dhe ju m’u përgjigjët. 

Kështu pra, mos më fajësoni mua, por fajësoni veten tuaj. Unë nuk mund t’ju ndihmoj 

dhe as ju nuk mund të më ndihmoni mua. Unë e mohoj veprimin tuaj të parë duke më 

lidhur mua si shok me Allahun (duke m’u bindur mua në jetën e dynjasë). Vërtet që për 

Dhalimunët (keqbërësit, mohuesit), për ata është ndëshkim i dhimbshëm.” 》 [14:22] 

Disa prej shembujve të tagutëve që gjenden sot janë: 

* Ai i cili adhurohet pos Allahut apo është i kënaqur me çfarëdo lloj adhurimi që i bëhet atij. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

أمْعهمْدَ َت مْعُبُدواَاأمِلمَْ َبمَِنَآدمممَأمنََلَّ َمُِّبٌَّيَََۚ َلشَّْيطمانَمإِلمْيُكْمََيم ﴾٦٠﴿ِإنَُّهَلمُكْمَعمُدوٌّ  
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《 A nuk ua përcaktova juve, o Bij të Ademit, që të mos adhuroni shejtanin? Vërtetë që 

ai për juve është armik i qartë. 》 [36:60] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

ََنمْزِيِهَجمهمنَّمَم ِلكم َإِلم ٌٰهَمِ نَُدونِِهَفمذٰم ُهْمَِإِن  ََََۚ َومممنَي مُقْلَِمن ْ ََنمْزِيَالظَّاِلِمَّيم ِلكم ﴾٢٩﴿كمذٰم  

《 Kushdo që prej tyre thotë: “Unë jam i adhuruar pos Atij (Allahut)”, një të tillë Ne do ta 

shpërblejmë me Xhehenem, kështu i shpërblejmë Dhalimunët (keqbërësit mosbesimtarë 

e politeistë). 》 [21:29] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

َ َأمِنَاْعُبُدواَاللَّ همَوماْجتمِنُبواَالطَّاُغوتم َ﴾٣٦﴿وملمقمْدَب معمثْ نماَيفَُكلِ َأُمَّة َرَُّسوَلا  

《 Me të vërtetë që Ne kemi dërguar te çdo Ummet (bashkësi njerëzish, popull, komb) të 

Dërguar (duke shpallur): “Adhuroni vetëm Allahun dhe shmanguni dhe i rrini larg 

tagutit (çdo gjëje tjetër që adhurohet pos Allahut).”… 》 [16:36] 

* Ai që e ndryshon hukmin (gjykimin) e Allahut, sikurse ai që jep fetva (ndonjë vendim), apo 

miraton një ligj që thotë se zinaja (kurvëria) lejohet, apo thotë se vepruesi i shirkut është 

musliman. Allahu – i Lartësuar – thotë: 

َإَِأمِلمَْ َي مْزُعمَُت مرم َالَِّذينم َالطَّاُغوِتَومقمدََْلم َيُرِيُدونمَأمنَي متمحماكمُمواَِإَلم َِمنَق مْبِلكم َوممماَأُنزِلم َإِلمْيكم ُْمَآممُنواَمبماَأُنزِلم ََونمَأمْنَّ
اَ َبمِعيدا َلا َ﴾٦٠﴿أُِمُرواَأمنَيمْكُفُرواَِبِهَوميُرِيُدَالشَّْيطماُنَأمنَُيِضلَُّهْمَضمًلم  

《 A i ke parë ata (hipokritët) të cilët shtiren se besojnë në atë që të është zbritur ty dhe 

në atë që është zbritur para teje, ata duan të shkojnë për tu gjykuar te taghutët, 

ndërkohë që janë urdhëruar t’i mohojnë ata. Por është shejtani ai i cili dëshiron t’i 

humbasë ata në pafundësi. 》 [4:60] 

* Ai që gjykon apo qeveris mbi njerëz me ligje të shpikura nga njerëzit, të cilat e 

kundërshtojnë Sheriatin dhe e kanë bazën në legjislacione tjera pos Sheriatit. Sikurse janë 

presidentët, parlamentarët, liderët politikanët dhe të gjithë ata që marrin pjesë në organe 

legjislative, themeli i të cilave është diçka tjetër pos Sheriatit, siç është demokracia, 

sekularizmi, komunizmi etj. Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َيمْكَُ اِفُرونمَومممنَِلََّْ َُهُمَاْلكم َاللَّ ُهَفمُأولم ِٰئكم ﴾٤٤﴿مَمبماَأمنزملم  
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《 Kushdo që nuk gjykon me atë që ka shpallur Allahu, të këtillët janë kafira 

(jobesimtarë). 》 [5:44] 

* Ai që pretendon se e di të gajbin (të fshehtën, të panjohurën, të ardhmën), kësisoj njerëzit 

vijnë dhe e pyesin rreth saj. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َاللَّ هَُ َِإَلَّ َي مْعلمُمَممنَيفَالسَّمماوماِتَوماأْلمْرِضَاْلغمْيبم َيُ ب ْعمُثونمَََۚ َُقلََلَّ نم ﴾٦٥﴿وممماَيمْشُعُرونمَأمَيَّ  

《 Thuaj (o Muhammed): “Askush në qiej dhe në tokë nuk e di gajbin (të fshehtën, të 

panjohurën, të ardhmën) veç Allahut, as nuk mund ta ndjejnë se kur do të ringjallen.” 》 

[27:65] 

* Ai për të cilin njerëzit besojnë se mund të bëjë dobi dhe dëm njëjtë si Allahu që mund të 

bëjë dobi dhe dëm, kështu ata kërkojnë prej tij dobi dhe strehohen tek ai nga dëmi, ndërsa 

ai nuk e refuzon këtë, apo njerëzit e vdekur në varre, të cilët thirren dhe luten për këto 

çështje. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َ َيمُضرُُّهَوممماََلم ُلَاْلبمِعيُدَََۚ َيمنفمُعهَُيمْدُعوَِمنَُدوِنَاللَّ ِهَمماََلم َالضًَّلم َُهوم َ﴾١٢﴿ذٰمِلكم  

《 Ai në vend të Allahut lut atë që nuk mund t’i sjellë as dëm e as dobi. Mu ky është 

devijimii largët. 》 [22:12] 

* Nacionalizmi (Kombësia), kur njerëzit duan dhe urrejnë, shoqërojnë dhe armiqësojnë 

bazuar në nacionalitet e jo për hir të Allahut, atëherë nacionaliteti është bërë tagut për ta, të 

cilin ata e adhurojnë. Kjo është kur një person i parapëlqen kafirat e nacionalitetit të tij mbi 

muslimanët, i ndihmon ata kundër tyre dhe pretendon se ata janë më të mirë se muslimanët 

për shkak të nacionalitetit të tyre. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َت متَِّخُذواَاْلي مُهودمَومالنَّ اَالَِّذينمَآممُنواََلم َأمي ُّهم ب مْعضَ ََۚ َصمارمٰىَأمْولِيماءَمَيم ومممنَي مت مومْلَُّمَمِ نُكْمَفمِإنَُّهََََۚ َب مْعُضُهْمَأمْولِيماءَُ
ُهمَْ َََۚ َِمن ْ َي مْهِديَاْلقمْوممَالظَّاِلِمَّيم َ﴾٥١﴿ِإنََّاللَّ همََلم  

《 O ju që keni besuar! Mos i merrni çifutët dhe të krishterët për eulija (shokë, miq e 

mbrojtës). Ata janë eulija vetëm për njëri-tjetrin dhe nëse ndonjë prej jush i merr ata 
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eulija, atëherë nuk ka dyshim se ai është një prej tyre. Vërtetë që Allahu nuk e udhëzon 

atë popull që është Dhalimun (keqbërës, mohues). 》 [5:51] 

* Dëshirat dhe epshet, Shumë njerëz injorant thonë: “Unë e ndjej se nëse e bëj këtë dhe atë atëherë 

unë jam njeri i mirë e Allahu nuk do të më dënojë.” Kështu, ndërsa ai vepron gjëra që e asgjësojnë 

Islamin e tij, me këtë ai i ka bërë epshet dhe dëshirat e veta për ilah (të adhuruarin e tij), për 

shkak të besimit të tij në to, sesa besimit të tij në tekstet e Islamit. Gjithashtu ai bëhet kafir 

dhe adhurues i dëshirave të tij, nëse ai bën mëkate duke besuar se Sheriati nuk është obligim 

për të, apo i ndryshon gjykimet sipas dëshirave të tij. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َ َتمُكوُنَعملمْيِهَومِكيًلا ُهَهموماُهَأمفمأمنتم َإِلمٰ هم َممِنَاَّتَّمذم َ﴾٤٣َ﴿أمرمأمْيتم  

《 A e ke parë ti (O Muhammed) atë i cili e ka marrur për ilah (të adhuruar) të tij 

dëshirën e vet? A do të ishe ti atëherë uekil i tij (vëzhgues e rregullues i punëve të tij)? 》 

[25:43] 

Kuptimi i detajuar i el-kufru bit-tagut (mohimit të tagutit) mund të gjendet në ajetet që vijojnë: 

انمْتَلمُكْمَُأْسومٌةَحمسمنمٌةَيفَِإبْ رماِهيممَومالَِّذينمَممعمُهَِإْذَقماُلواَلِقمْوِمهَِ َكم ِمنُكْمَومِمَّاَت مْعُبُدونمَِمنَُدوِنَاللَّ ِهََقمْد َبُ رمآءَُ ْمَِإَنَّ
اَب مي َْ َِبُكْمَومبمدم أمبمدااكمفمْرَنم اومُةَوماْلب مْغضماءَُ نمُكُمَاْلعمدم ُهََن منماَومب مي ْ َتُ ْؤِمُنواَِِبللَّ ِهَومْحدم ﴾٤َ﴿حمَّتَّٰ  

《 Me të vërtetë që ka qenë një shembull i shkëlqyer për ju tek Ibrahimi dhe tek ata që 

ishin me të, kur i thanë popullit të tyre: “Vërtetë që ne distancohemi prej jush dhe prej 

gjithçka që ju adhuroni në vend të Allahut; ne ju mohojmë juve dhe ndërmjet nesh dhe 

jush ka filluar armiqësi dhe urrejtje përgjithnjë, derisa të besoni në Allahun Një të 

Vetëm”… 》 [60:4] 

Gjithashtu fjalët e Tij: 

َالَْذمَٰ َاْلعمِليُّ َاْلبماِطُلَومأمنََّاللَّ همَُهوم َاْلْمقَُّومأمنََّمماَيمْدُعونمَِمنَُدونِِهَُهوم َأبِمنََّاللَّ همَُهوم َ﴾٦٢﴿كمِبُْيَِلكم  

《 Kjo ngaqë Allahu, Ai është i Vërteti, dhe gjithçka që ata (idhujtarët) lusin në vend të 

Allahut ose përkrah Tij është batil (e rreme, e kotë). Vërtetë Allahu, Ai është më i Larti, 

më i Madhi. 》 [22:62] 

Gjithashtu fjalët e Tij: 
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َيمُضرُّ َيمنفمُعُهْمَومَلم اِفُرَعملمٰىَرمبِ ِهَظمِهْيااََََۚ َُهمَْومي مْعُبُدونمَِمنَُدوِنَاللَّ ِهَمماََلم َاْلكم َ﴾٥٥﴿ومكمانم  

《 E ata në vend të Allahut adhurojnë atë që as nuk mund t’u sjellë dobi, as nuk i 

dëmton dhe kafiri është gjithnjë ndihmues (i shejtanit) përkundër Zotit të vet. 》 [25:55] 

Ajo që nevojitet (kërkohet prej besimtarit) është: 

- Lënia e adhurimit të tagutit. 

- Mohimi i hyjnisë (shenjterisë) për tagutin, sepse ai është i kotë. 

- Mohimi i adhurimit që i bëhet tagutit, duke besuar se është i kotë dhe i pavlefshëm, dhe 

se taguti nuk bën dobi e as dëm. 

- Mohimi i atyre që e adhurojnë tagutin, duke e ditur se ata nuk janë musliman. 

- Urrejtja e këtyre njerëzve dhe e asaj që e adhurojnë. 

- Të pasurit armiqësi ndaj tyre. 

Ndërsa sa i përket asaj që t’i thuhet mushrikut (atij që i bën Allahut shirk) në fytyrën se është 

mushrik apo kafir, apo të treguarit e armiqësisë dhe urrejtjes ndaj tij haptazi në të folur dhe 

vepra atëherë kjo varet nga parimi i dëmit dhe dobisë, bazuar në rregullat e Sheriatit. 

Ajo e cila mjafton që një person të jetë Muvahid (ai që e adhuron vetëm Allahun) është që ai 

ta braktisë adhurimin e tagutit, të mohoj hyjninë e tyre, të dijë se taguti nuk bën as dëm e as 

dobi  nëpërmjet adhurimit të tyre18, të dijë dhe të besojë se kushdo që adhuron diçka tjetër 

pos Allahut atëherë i tilli është mushrik dhe nuk është musliman, dhe t’i urrejë mushrikët. 

Kushdo që nuk e plotëson këtë shtyllë ashtu siç është përshkruar, nuk e ka mohuar tagutin, 

e me këtë i tilli është mushrik dhe nuk është musliman. 

Mënyra më e mirë e të mësuarit e el-kufru bit-tagut është marrja e njohurive rreth Allahut, 

besimi në Të, adhurimi i Tij, mësimi i Emrave dhe Cilësive të Tij, pastaj mos drejtimi i 

ndonjërës prej këtyre dikujt tjetër pos Tij. 

 

 

 
18 Natyrisht, ai që e adhuron tagutin dhe vdes në këtë, do të pësojë dëmin më të madh, të hyrjes dhe qëndrimit 

të përherëshëm në Zjarr. Ajo që kihet për qëllim këtu është se taguti i cili adhurohet nuk mund t’i bëjë dëm 

robit në këtë jetë ashtu sikurse nuk mund t’i sjellë dobi atij. Porse i gjithë dëmi dhe dobia është caktim prej 

Allahut. 
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Tekfiri (të shpallurit për kafira) i mushrikëve 

Allahu i ka krijuar njerëzit në fitrah (natyrshmëri) përmes të cilës ata e njohin Zotin e tyre 

dhe Teuhidin e Tij19. Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َِمنَبمَِنَآدمممَِمنَُظُهورِِهْمَُذرِ ي َّت مُهْمَومأمْشهمدمُهْمَعملمٰىَأمنُفِسِهْمَأملمْسُتَبَِ َرمبُّكم َََۚ َقماُلواَب ملمىَََٰۚ َرمبِ ُكمَْومِإْذَأمخمذم

اَغماِفِلَّيمَََۚ َشمِهْدَنَم ٰ ذم َُكنَّاَعمْنَهم ََ﴾١٧٢﴿أمنَت مُقوُلواَي مْوممَاْلِقيماممِةَِإَنَّ ُؤَنم َآِبم ْبُلَومُكنَّاََِمنَق َمأمْوَت مُقوُلواَِإَّنَّماَأمْشرمكم
َأمف متُ ْهلَََِۚ َُذرِ يَّةاَمِ نَب مْعِدِهمَْ ﴾١٧٣﴿ُكنماَمبماَف معملمَاْلُمْبِطُلونم  

《 Kur Zoti yt i nxorri bijtë e Ademit, nga kërbishtja e tyre farën e tyre (ose nga 

kërbishtja e Ademit sollëm pasardhësit e tij) dhe i bëmë ata të dëshmojnë për veten e tyre 

(duke u thënë): “A nuk jam Unë Zoti juaj?” Ata thanë: “Po, ne dëshmojmë!” Që të mos 

thoni në Ditën e Ringjalljes: “Në të vërtetë ne nuk e kemi ditur këtë.” Apo të thoni: 

“Vetëm baballarët tanë kohë më parë kanë bërë shirk, e ne (thjeshtë) jemi pasardhësit e 

tyre. A do të na shkatërrosh për shkak të asaj që e punuan njerëzit e të kotës 

(politeizëm, krime e mëkate duke adhuruar të tjerë përkrah e përveç Allahut)?” 》 [7:172-

173] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

نَِ يِنَحم َلِلدِ  اََۚ َيفاافمأمِقْمَومْجهمكم َعملمي ْهم َالنَّاسم َاللَّ ِهَالَِِّتَفمطمرم َت مْبِديلمَِِلمْلِقَاللَّ هَََِۚ َِفْطرمتم يُنَاْلقميِ ُمََََۚ ََلم َالدِ  ذٰمِلكم
َي مْعلمُمونمَوملمٰ ِكنََّأمكَْ َالنَّاِسََلم ﴾٣٠﴿ث مرم  

《 Kështu drejto fytyrën tënde ti (O Muhammed) drejt Besimit të Pastër Islam në një Zot 

të Vetëm, el-Hanif (mosadhurimi i asgjëje veç Allahut Një e të Vetëm, larg shirkut), fitrah e 

Allahut në të cilën Ai i ka krijuar njerëzit. Nuk ka ndryshim në krijimin e Allahut. Kjo 

është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. 》 [30:30] 

Përmes fitres njeriu e di shëmtinë e shirkut dhe se vetëm Allahu është meritor për adhurim. 

Veç kësaj ai e di se personi që adhuron diçka tjetër pos Allahut nuk është musliman, i cili e 

adhuron vetëm një Zot. Kështu, nëse e pyesni një person – i cili nuk është prishur nga 

dyshimët dhe argumentët e shejtanit, dhe ndjeksve të tij prej njerëzve – se a është monoteist 

personi që adhuron diçka tjetër pos Allahut, sigurisht ai do të thotë: “Jo.” E kushdo që nuk 

është monoteist atëherë ai patjetër është politeist (idhujtar, mushrik). 

 
19 Kjo nuk vlen për ata Emra dhe Cilësi të Allahut që njihen vetëm përmes teksteve të Kur’anit dhe Sunnetit, 

kjo përmendet në pjesën e Teuhidit të Emrave dhe Cilësive të Allahut. 
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Gjithashtu, kur shtylla e parë e fjalës la ilahe illAllah është lënia e adhurimit të tagutit, atëherë 

ai që bën shirk duke e adhuruar tagutin, natyrisht, nuk e ka plotësuar këtë shtyllë të dëshmisë 

dhe dëshmia e tij është e pavlefshme, sikurse nëse një person do ta linte sexhden në namaz 

atëherë namazi i tij gjithashtu do të ishte i pavlefshëm për shkak të mos plotësimit të një 

shtylle të namazit. 

Shtoja kësaj që në gjuhën arabe ai që e bën veprën e shirkut, duke adhuruar diçka tjetër pos 

Allahut, i jepet emri mushrik. Vetëm një person që nuk i di bazat e gjuhës arabe nuk pranon 

ta quaj personin që bën shirk si mushrik. 

Prandaj, konkluzioni është, ai që refuzon ta bëj tekfir mushrikun (d.m.th. refuzon ta 

konsiderojë personin që bën shirk me emertimin idhujtar), e ka kundërshtuar fitran, 

argumentet, gjuhën arabe dhe kuptimin e përbashkët. Allahu – i Lartësuar – dëshmoi dhe e 

shpjegoi këtë fakt, kur Ai e sqaroi pamundësinë e atij që e adhuron vetëm Allahun të jetë i 

barabartë me atë që adhuron të tjetër bashkë me Allahun: 

َ ِنَممثمًلاَضمرمبم َهمْلَيمْستمِوَيم اَلِ رمُجل  َسملمما ُمتمشماِكُسونمَومرمُجًلا َِفيِهَُشرمكماءَُ َرَُّجًلا بمْلََََۚ َاْلْمْمُدَلِلَّ هَََِۚ َاللَّ ُهَممثمًلا
َ َي مْعلمُمونم ﴾٢٩﴿أمْكث مرُُهْمََلم  

《 Allahu ju sjell një shembull: një njeri e kanë në bashkëpronësi disa pronarë së 

bashku (si ata që adhurojnë shumë zota përkrah a përveç Allahut) që hahen me njëri-

tjetrin dhe një njeri i cili i përket plotësisht një pronari të vetëm (si ata që adhurojnë 

Allahun, Një e të Vetëm). A janë këta të dy të barabartë në krahasim? I gjithë falënderimi 

i qoftë Allahut! Por shumica e tyre nuk e dinë. 》 [39:29] 

El-Taberiju (v. 310h) në tefsirin e tij ka thënë: 

َالَِّذيَي مْعُبدَ اِفِرَِِبمّللَِّ َلِْلكم َممثمًلا َِذْكرهَ:َممثَّلمَاّللَّ َاْلوماحَِي مُقولَت معماَلم َاّللَّ َي مْعُبدَِإَلَّ َ,َوميُِطيعَمجمماعمةَِمْنَالشَّيماِطَّيَ,َوماْلُمْؤِمنَالَِّذيََلم  َدآِْلمةَشمَّتَّ

“Ai (Allahu) po thotë: ‘Allahu ilustron një shembull, të atij që e mohon Allahun 

(kafirit), i cili adhuron të adhuruar të ndryshëm dhe i bindet një grupi të shejtanëve, dhe besimtarit, 

i cili nuk adhuron diç pos Allahut, të Vetmit.’”20 

Gjithashtu ai në tefsirin e këtij ajeti përmend: 

 
20 Tefsir el-Taberij. 
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َ:َثناَسمِعيدَ,َعمْنَق متمادمةَ,َق مْولَه َ:َثناَيمزِيدَ,َقمالم ث منماَِبْشرَ,َقمالم ََ  : {حمدَّ َممثمًلا َاّللَّ َِفيِهَُشرمكماءَُمتمشماِكُسونَمضمرمبم اَاْلُمْشرِكََ } رمُجًلا َ:َهمذم قمالم
َبِِهَب مْعضهمَْ َيُِقر  الشَّيماِطَّيَ,ََلم َت مت منمازمعهَُ َاْلُمْؤِمنَأمْخلمصم َ:َُهوم َ"َقمالم َسماِلمااَلِرمُجل  َ"َومرمُجًلا  الدَّْعومةَوماْلِعبمادمَةَلِب مْعض 

“Na ka treguar Bishri duke thënë: Na ka treguar Jezidi duke thënë: Na ka treguar Seidi 

nga Katadeh për fjalët e Tij (Allahut): 

َرَّجَُ َاللَّ ُهَممثمًلا ُمتمشمَاضمرمبم َِفيِهَُشرمكماءَُ ﴾٢٩﴿ِكُسونمًَلا  

《 Allahu ju sjell një shembull, një njeri e kanë në bashkëpronësi disa pronarë së bashku 

(si ata që adhurojnë shumë zota përkrah a përveç Allahut) që hahen me njëri-tjetrin… 》 

[39:29] 

Ai (Katadeh) ka thënë: ‘Ky (këtu) është mushriku, rreth të cilit grinden shejtanët, asnjëri tjetrit nuk 

ia pohojnë atë (t’i takoj ndokujt prej tyre).’ 

َ اَلِ رمُجل  َسملمما ﴾٢٩﴿ومرمُجًلا  

《 … një njeri i cili i përket plotësisht një pronari të vetëm (si ata që adhurojnë Allahun, Një 

e të Vetëm)… 》 [39:29] 

Ai (Katadeh) ka thënë: ‘Ky (këtu) është besimtari që e pastron lutjen dhe adhurimin (nga shirku).’”21 

Ndërsa sa i përket asaj që t’i thuhet mushrikut në fytyrë se ai nuk është musliman atëherë 

kjo nuk është një domosdoshmëri për të plotësuar tekfirin, porse është e domosdoshme që 

ai të besojë se personi që bën shirk është në kufër (d.m.th. mohim të Allahut) dhe nuk është 

pjesë e Islamit. Allahu e ka përshkruar qartë atë që i atribon ortak dhe rival Allahut në 

adhurim është në kufër, Ai ka thënë: 

ِبيِلهَِومجمعملمَلِلَّ ادااَلِ ُيِضلََّعمنَسم َقمِليًلاَََۚ َ ِهَأمندم َِمْنَأمْصحماِبَالنَّاِرَََۚ َُقْلََتممتَّْعَِبُكْفرِكم ﴾٨﴿ِإنَّكم  

《 … dhe i vë otrak Allahut, me qëllim që të humbë të tjerë nga Udha e Tij. Thuaj: 

“Kënaqu me kufrin tënd për pak, padyshim që ti je nga banorët e Zjarrit!” 》 [39:8] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

َ ََلم َرمبِ هَِومممنَيمدُْعَممعمَاللَّ ِهَإِلمٰ هااَآخمرم َلمُهَِبِهَفمِإَّنَّماَِحسمابُُهَِعندم اِفُرَوََۚ َبُ ْرهمانم َيُ ْفِلُحَاْلكم َِإنَُّهََلم َ﴾١١٧﴿نم  

 
21 Po aty. 
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《 Dhe kushdo që lut (ose adhuron) së bashku me Allahun një të adhuruar tjetër për të 

cilin nuk ka asnjë argument, atëherë llogaria e tij është vetëm te Zoti i tij. Vërtetë që 

kafirët nuk do të shpëtojnë (mohuesit e njësisë së Allahut).》 [23:117] 

Gjithashtu i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – ka dëshmuar se kushdo që vdes 

në shirk do të hyjë në Zjarr, dhe askush nuk hyn përgjithmonë në Zjarr pos kafirit. Abdullah 

ibnu Mesud – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

َيمدَْ َوْهوم َالنيبَُّصملَّىَهللاَُعليهَوسلَّمم:َممنَمماتم ِلممةاَوقُلُتَأُْخرمى،َقالم َكم :َالنيبَُّصملَّىَهللاَُعليهَوسلَّمم َوقُلُتََََُعوقالم َِندًّاَدمخملمَالنَّارم ِمنَُدوِنَاّللَِّ
َِندًّا ََلَيمْدُعوَّللَِّ َوْهوم :َممنَمماتم  .دمخملمَاجلمنَّةَمََأَنم

“Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – e ka thënë një fjalë ndërsa unë e thashë një 

tjetër. Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: ‘Kushdo që vdes ndërsa ai lut një rival 

pos Allahut, hyn në Zjarr.’ Unë thashë: ‘Kushdo që vdes ndërsa ai nuk lut ndonjë rival pos Allahun, 

hyn në Xhenet.’” 

Shtoja kësaj që Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – do ta lidhte gjykimin me Islam (d.m.th. 

t’i jepet dikujt emri musliman) në dynja me faktin se njeriu nuk adhuron asgjë tjetër pos 

Allahut22.  

I Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

. ومدمُمُه،َومِحسمابُُهَعلمىَاّللَِّ ُرممَممالُهَُ َمباَيُ ْعبمُدَممنَُدوِنَهللِا،َحم ُ،َومكمفمرم َاّللَّ :ََلَِإلمهمَِإَلَّ ،َمبِْثِلهَََِممنَقالم ذمكمرم َاّللَّم...َُُثََّ  .ويفَرواية:َممنَومحَّدم

“Kushdo që thotë: ‘la ilaheillAllah.’ Dhe e mohon atë që adhurohet pos Allahut, 

pasuria dhe gjaku i tij bëhen haram ndërsa llogaria e tij është te Allahu.” E në një 

transmetim tjetër: “Kushdo që e njëson Allahun…”Pastaj është përmendur e njëjta.23 

Pra, kushti për të marr gjykimin me Islam në dynja është që ai të dëshmoj la ilahe illAllah dhe 

të mohoj atë që adhurohet pos Allahut, duke mos e adhuruar atë. Kështu, nëse ai adhuron 

diçka tjetër pos Allahut – apo shfaq ndonjë asgjësues tjetër nga asgjësuesit e Islamit – atëherë 

gjykimi me Islam i hiqet atij, për shkak se ai nuk i ka plotësuar kushtet për të marr këtë 

gjykim. 

 
22 Kjo është sa i përket asaj që shfaqet haptazi, nëse ai e fsheh shirkun dhe kufrin e tij e në anën tjetër e shfaq 

Islamin nga jashtë atëherë i tilli është munafik, dhe gjykimi i Islamit (d.m.th. emri musliman dhe dispozitat e 

muslimanit) ende i jepet atij. 
23 Sahih Muslim. 
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Kështu që çështja e tekfirit të mushrikut është shumë e lehtë për njerëzit e së vërtetës, 

meqënëse përgjigja e kësaj çështje është thënë qartë në Kur’an dhe Sunnet. 

El-Berbeharij (v. 329h) ka thënë: 

منَأهلَالقبلةَمنَاإلسًلمَحَّتَيردَآيةَمنَكتابَهللاَتعاَلَأوَيردَشيئاَمنَآاثرَرسولَهللاَملسو هيلع هللا ىلصَأوَيصليَلغْيَهللاَأوَيذبحََوَلَخيرجَأحدََ
 لغْيَهللاَوإذاَفعلَشيئاَمنَذلكَفقدَوجبَعليكَأنََّترجهَمنَاإلسًلَم

“Nuk del askush prej Ehli el-Kibleh (d.m.th. ata që falen) nga Islami pos nëse ai e mohon 

ndonjë ajet nga Libri i Allahut apo mohon ndonjë gjë nga transmetimet e të Dërguarit të Allahut – 

salAllahu alejhi ue selem – apo there për dikë tjetër pos Allahut apo falet për dikë tjetër pos Allahut, 

nëse ai vepron diçka nga këto atëherë të obligohet ty ta nxjerrësh atë nga Islami.”24 

  

 
24 Sherh el-Sunneh lil-Berbeharij. 
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Arsyetimi me injorancë dhe ai që e konsideron mushrikun si musliman 

Allahu nuk e ka arsyetuar ndonjë person me injorancë, e as që e ka bërë këtë i Dërguari i Tij 

– salAllahu alejhi ue selem –, për këtë arsye edhe muslimani nuk e arsyeton atë që bën shirk 

me injorancë. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

أمْبِلْغُهَممْأممنمهَُ ممَاللَّ ِهَُُثََّ َكمًلم َيمْسممعم َفمأمِجْرُهَحمَّتَّٰ َاْستمجمارمكم َاْلُمْشرِِكَّيم َي مْعلمُمَوََۚ َومِإْنَأمحمٌدَمِ نم ُْمَق مْوٌمََلَّ َأبِمْنَّ نمََذٰمِلكم
﴿٦﴾َ  

《 Në qoftë se ndonjë prej mushrikëve (idhujtarëve) kërkon mbrojtjen tënde, atëherë 

mbroje atë, me qëllim që ai të dëgjojë fjalën e Allahut, dhe pastaj përcilleni në vend të 

sigurt, sepse ata janë njerëz që nuk dinë. 》 [9:6] 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

ْتِي مُهُمَاْلبميِ نمُةَ ََتم َُمنفمكِ َّيمَحمَّتَّٰ َكمفمُرواَِمْنَأمْهِلَاْلِكتماِبَوماْلُمْشرِِكَّيم يمُكِنَالَِّذينم ﴾١﴿ِلمَْ  

《 Ata që mohojnë nga ithtarët e librit (çifut e të krishterë) dhe mushrikët nuk do ta linin 

(rrugën e tyre të mosbesimit), derisa t’u vinte atyre dëshmi e qartë. 》 [98:1] 

Në këto dy ajete Allahu u jep emrin mushrik atyre që i përshkruajnë ortakë dhe rival Atij në 

adhurim përpara se t’i arrijnë argumentet atyre, e që janë Kur’ani dhe i Dërguari – salAllahu 

alejhi ue selem –. Prandaj, nëse këta njerëz nuk u arsyetuan si mund të pretendoj dikush se 

personi që pretendon se është musliman, e reciton Kur’anin, i përmend hadithet dhe jeton në 

mesin e muslimanëve, është i arsyetuar kur Allahu nuk i ka arsyetuar ata të cilët nuk i ka 

arritur libri dhe i Dërguari? 

Veç kësaj Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – në një hadith sahih të transmetuar nga Ebu 

Hurajrah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

َكانمَِمنَأْصحاِبََأحمٌدَِمنَهِذهَاألُمَِّةَي مُهوِديٌّ،َوَلَنمْصراِنٌّ،َُُثََّ يب يمْسممعَُ ََل والذيَن مْفُسَُُمممَّد َبيمِدِهَ، َْيُ ْؤِمْنَِبلَِّذيَأُْرِسْلُتَبه،َإَلَّ ُوُتَوِلم َيم
 .النَّارَِ

http://tanzil.net/#9:6
http://tanzil.net/#98:1
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“Pasha Atë në Dorën e të Cilit është shpirti i Muhammedit, nuk dëgjon për mua 

dikush prej këtij Ummeti, çifut e i krishterë pastaj vdes dhe nuk beson në atë me të cilën 

jam dërguar pos që është prej banorëve të Zjarrit.”25 

Pra, secili çifut, i krishterë, zjarrputist, budist, ateist dhe të gjithë të tjerët në këtë jetë, që 

kanë dëgjuar  për të Dërguarin e Allahut – salAllahu alejhi ue selem – dhe pastaj vdes në diçka 

tjetër pos Teuhidit të Allahut dhe mesazhit të Muhammedit – salAllahu alejhi ue selem – 

atëherë ai do të jetë në Zjarr. Sa i guximshëm dhe sa injorant është pretendimi se personi që 

pohon se është musliman dhe më pas e prish Teuhidin e tij duke bërë shirk është i arsyetuar 

ndërsa ata që u përmendën më sipër do të shkojnë në Zjarr? 

Shtoja kësaj që nëse personi ta fal namazin ndërsa ai është i injorant për faktin se namazi 

përbëhet nga sexhdja dhe nuk e bën atë, atëherë namazi i tij nuk është akoma i vlefshëm edhe 

nëse ai është injorant për këtë fakt, po kështu është edhe me Teuhidin. Nëse ai ishte injorant 

vetëm i një llojit të shirkut dhe e bën atë atëherë ai nuk arsyetohet me injorancë dhe dëshmia 

e tij e la ilahe illAllah nuk është e vlefshme derisa ai të marr dijen e duhur, e korrigjon besimin 

e tij dhe distancohet nga shirku që e ka bërë. 

Kjo, për shkak se dija rreth Allahut dhe Teuhidit të Tij është fard ajn (obligim për secilin 

individ) dhe askush nuk është i arsyetuar prej këtij farzi nëse ai është me mendje të 

shëndoshë. 

Prandaj, ai që bën shirk dhe vdes në të pa u penduar, pa u distancuar nga shirku dhe ithtarët 

e tij, ai do të hyjë në Zjarr sipas premtimit të Allahut – të Lartësuar –, i Cili nuk e thyen 

Premtimin e Tij. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َِمْنَأمنصمار َََۚ َِإنَُّهَممنَُيْشرِْكَِِبللَّ ِهَف مقمْدَحمرَّممَاللَّ ُهَعملمْيِهَاجلْمنَّةمَومممْأوماُهَالنَّارَُ ﴾٧٢﴿وممماَلِلظَّاِلِمَّيم  

《 … Vërtetë se kushdo që i bën shirk Allahut, atëherë Allahu e ka bërë haram (të 

ndaluar) Xhenetin për të dhe vendbanimi i tij do të jetë Zjarri. E për Dhalimunët 

(mosbesimtarët, keqbërësit e mizorët) nuk do të ketë asnjë ndihmues. 》 [5:72] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

 
25 Sahih Muslim. 

http://tanzil.net/#5:72
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َِلممنَيمشماءَُ َبِِهَومي مْغِفُرَمماَُدونمَذٰمِلكم َي مْغِفُرَأمنَُيْشرمكم اََََۚ َِإنََّاللَّ همََلم َبمِعيدا َلا ومممنَُيْشرِْكَِِبللَّ ِهَف مقمْدَضملََّضمًلم
﴿١١٦﴾َ  

《 Vërtetë që Allahu nuk e fal shirkun, por Ai i falë kujtdo që Ai dëshiron gjynahe të 

tjera përveç këtij. E kushdo që i vë shok në adhurim Allahut, vërtet ai ka humbur 

rrugën tepër larg. 》 [4:116] 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – në një hadith sahih të transmetuar nga Ebu Hurajrah – 

Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

َكانتَتعُبُدََ، كلَُّ فيُناديَمناد َ:َأَلَتتَِّبعَُ جهنَّممَ،َوبمقيناَأيُّهاَالؤمنونَ،َفيأتيناَربُّناَفيقوُلَ:ََالشَّياطَُّيَ،َوالصَّليُبَوأولياُؤهمَإَلََ فيُ تَّبعَُ أمَّة َما
ََََ–شيئااَوهوَربُّناََََءَ؟َفنقوُلَ:َحننَعباُدَهللِاَالؤمنونَآمنَّاَبرب ِناَ،َوِلَنُشرِْكَبهعلىَماَهؤََل وهوََيتيناَ،َوهوَيُثبِ تُناَ،َوهذاَََ–تباركَوتعاَلم

ََيتيمناَربُّناَ،َفيقوُلَ:َأَنََر   .بُّكمَفانطِلقوَامقاُمناَحَّتَّ

“(Në Ditën e Gjykimit) Një thirrës do të thërras: ‘Vërtet që çdo Ummet do të ndjek 

atë që e adhuronte.’ Dhe do të ndiqen shejtanët, kryqi dhe evlijat e tyre për në Xhehenem, 

dhe mbesim ne o ju besimtarë, atëherë do të vijë tek ne Zoti ynë dhe do të thotë: ‘Në çka janë 

këta?’ Ne do të themi: ‘Ne jemi robërit e Allahut, besmitarët, ne e kemi besuar Zotin tonë 

dhe nuk i kemi bërë atij shirk asgjë. Ai është Zoti ynë – tebareke ue teala –, Ai do të vijë tek 

ne, Ai do të na forcojë neve, ky është vendi ynë derisa të vijë tek ne Zoti ynë.’ Ndërsa Ai do 

të thotë: ‘Unë jam Zoti juaj, ju jeni të lirë.’”26 

Prandaj, kushdo që vdes në shirk pasi që Kur’ani t’i ketë arritur atij, ai do të jetë në Zjarr. Kjo 

ka të bëjë me dënimin e tij në ahiret, porse në dynja ai është mushrik pavarësisht se a e ka 

arritur atë Kur’ani apo jo sepse ai adhuron diçka tjetër pos Allahut dhe jo vetëm Allahun. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

لمةَُ ََََۚ َفمرِيقااَهمدمٰىَومفمرِيقااَحمقََّعملمْيِهُمَالضًَّلم ُمَمُّْهتمُدونم َأمْولِيماءمَِمنَُدوِنَاللَّ ِهَومَيمْسمُبونمَأمْنَّ ُُمَاَّتَّمُذواَالشَّيماِطَّيم ِإْنَّ
﴿٣٠﴾َ  

 
26 El-Teuhid libnu Khuzejmeh. Ky hadith transmetohet me një zinxhir të fortë të transmetimit dhe gjithashtu të 

saktë. 

http://tanzil.net/#4:116
http://tanzil.net/#7:30
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《 Një grup Ai e udhëzoi dhe për një grup devijimi u bë realitet. Ata zgjodhën shejtanët 

për mbrojtës e ndihmës në vend të Allahut, duke menduar në këtë mënyrë se janë të 

udhëzuar. 》 [7:30] 

El-Taberiju (v. 310h) në tefsirin e tij për këtë ajet ka thënë: 

َِذْكرهَ:َِإنََّاْلفمرِيقَالَِّذَي لمةَِإَّنَّماَضملُّواََََي مُقولَت معماَلم َعملمْيِهْمَالضًَّلم َومجماُرواَعمْنَقمْصدَاْلممحمجَّةَ,َِبَِِّتِ ماِذِهْمَالشَّيماِطَّيَُنصمرماءَِمْنََحمقَّ عمْنَسمِبيلَاّللَّ
َومُهْمََ َ;َبمْلَف معمُلواَذمِلكم ُهْمَِِبمطمِأَمماَُهْمَعملمْيِهَِمْنَذمِلكم َِمن ْ َومظُهمرماءَ,َجمْهًلا َ,َومأمنََُّدونَاّللَّ ُْمَعملمىَُهداىَومحمق  َالصَّومابَمماَأمت مْوُهَومرمِكُبواََيمظُنُّونمَأمْنَّ

اََ اَعملمىَممْعِصيمةَرمِكب مهم َيُ عمذِ بَأمحمدا ََلم لمةَعملمىَخمطمأَق مْولَممْنَزمعمممَأمنََّاّللَّ َالدََّلم اَِمْنَأمْبَّيم ْتِي.َومهمذم َأمْنََيم لمةَِاْعت مقمدمهماَِإَلَّ هماَب مْعدَِعْلمَِمْنهََُأمْوَضمًلم
َاِبصموماِبَومْجههماَفمْيمَْ لِرمبِ ِهَِفيهم  كمبهماَِعنمادااَِمْنهَُ

“Ai (Allahu) po thotë: ‘Me të vërtetë që grupi i cili e meritoi të jetë ne devijim, ata 

devijuan nga rruga e Allahut dhe dolën nga qëllimi i synuar, me marrjen e shejtanëve për ndihmësa 

pos Allahut, duke qenë injorant me gabimin në të cilin ishin prej kësaj. Bile ata e kanë bërë këtë duke 

menduar se janë në të vërtetën dhe në udhëzim, dhe se e vërteta është ajo me të cilën ata kanë ardhur 

dhe e kanë punuar. E ky (ajet) është nga argumentet më të qarta për kotësinë e mendimit të atij që 

pretendon se Allahu nuk e dënon askënd për gjynahun që e ka bërë apo për devijimin në të cilin ka 

besuar pos nëse ai e bën (apo e beson) atë pas dijes për të vërtetën, dhe e bën atë me inat ndaj Zotit të 

tij.’”27 

Gjithashtu i njëjti kuptim gjendet në ajetet vijuese: 

َ نْ يماَومُهْمََيمْسمُبونمَأمْنَََُّ﴾١٠٣﴿ُقْلَهمْلَنُ نمبِ ُئُكمَِِبأْلمْخسمرِينمَأمْعمماَلا َالَِّذينمَضملََّسمْعيُ ُهْمَيفَاْلْميماِةَالدُّ ْمََُيِْسُنونم
 ُصن ْعااَ﴿١٠٤﴾

《 Thuaju (O Muhammed): “A t’ju njoftojmë për humbësit më të mëdhenj në vepra? Ata 

të cilët i devijuan punët e tyre në jetën e dynjasë duke llogaritur se ata po bëjnë punë të 

mirë! 》 [18:103-104] 

El-Taberiju (v. 310h) në tefsirin e tij për këtë ajet ka thënë: 

َأَم َيمْكُفرَِِبمّللَِّ ِئلَعملمىَخمطمأَق مْولَممْنَزمعمممَأمنَُّهََلم اَِمْنَأمِدلَّةَالدََّلم انِيِ تَِومهمذم َاْلُكْفرَب مْعدَاْلِعْلمَِبومْحدم ْيُثَي مْقِصدَِإَلم َِمْنَحم ََحمدَِإَلَّ َأمنََّاّللَّ ِهَ,َومذمِلكم
ِءَالَّذَِ َِذْكرُُهَأمْخِبممَعمْنَهمُؤَلم ََ,ت معماَلم َلا َضمًلم نْ يماَذمهمبم ِذِهَاْْليمةَ,َأمنََّسمْعيهْمَالَِّذيَسمعمْواَيفَالدُّ َِصفمتهْمَيفَهم ُْمََََينمَومصمفم انُواََيمْسمُبونمَأمْنَّ َكم ومقمْد
َ,َومأَم ْمَ.َوملمْوََُُمِْسُنونمَيفَُصْنعهْمَذمِلكم ِتَرمِب  َكمفمُرواَآِبَيم ُْمَُهْمَالَِّذينم ُهْمَأمْنَّ ََْخِبممَعمن ْ َأمحمدَِإَلَّ َيمْكُفرَِِبمّللَِّ َالَِّذيَزمعمُمواَأمنَُّهََلم َاْلقمْولَكممماَقمالم كمانم

 
27 Tefsir el-Taberij. 
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ْيُثَي معَْ ََِمْنَحم ِءَاْلقمْومَيفَعممملهْمَالَِّذيَأمْخِبمم َأمْنَيمُكونَهمُؤَلم ُْمََُيِْسُنونمَصَُلممَ,َلمومجمبم انُواََيمْسمُبونمَِفيِهَأمْنَّ َكم ُْم ُهْمَأمْنَّ َعمن ْ انُواَُمثماِبَّيمََامّللَّ َكم ْنعهَ,

ِفَمماَقمالُواَ,َفمأمْخِبمَم َعملمي ْهماَ,َوملمِكنََّاْلقمْولَِِبًِلم َكمفمرمةَ,َومأمنََّأمْعمماْلمَْممْأُجورِينم ُْمَِِبمّللَِّ ُهْمَأمْنَّ  . َحماِبطمةَجملََّث منماُؤُهَعمن ْ

“E ky (ajet) është argument nga argumentet për kotësinë e mendimit të atij që pretendon 

se askush nuk bën kufër në Allahun pos nëse e synon kufrin me qëllim, pas dijes në njëshmërinë e Tij 

(Allahut). Kësisoj Allahu – i Lartësuar – njoftoi për këta që i ka treguar cilësitë e tyre në këtë ajet, se 

veprat e tyre të cilat i punuan në dynja kanë shkuar huq, e vërtetë që ata kanë menduar se janë bamirës 

në veprat e tyre. Ai njoftoi rreth tyre se ata janë të cilët i mohuan ajetet e Zotit të tyre. Sikur të ishte 

mendimi (i saktë) ashtu sikurse kanë thënë ata që pretenduan se askush nuk bën kufër në Allahun pos 

nëse ka dije, do të obligohej që këta në punët e tyre të jenë njerëzit e shpërblyer, – për të cilët Allahu 

ka treguar për ta, se ata menduan që janë duke bërë punë të mirë. Porse mendimi i saktë është e 

kundërta e asaj që ata kanë thënë. Ai njoftoi për ta se ata kanë bërë kufër në Allahun dhe se veprat e 

tyre janë asgjësuar.”28 

Andaj, ai që e arsyeton mushrikun me injorancë – apo ndonjë arsyetim tjetër – dhe i thotë atij 

musliman, atëherë ai vet nuk është musliman për shkak të kësaj: 

* Dëshmia e tij e la ilahe illAllah nuk është e vlefshme ngase kushti i parë për vlefshmërin e 

dëshmisë është dija. Kështu që ai duhet ta dijë domethënien e dëshmisë, kërkesat e saj dhe 

çka e kundërshton atë. Personi i cili nuk e di se ai që vepron shirk nuk është musliman 

atëherë në realitet ai nuk e di domethënien e fjalës la ilahe illAllah që është të adhurosh vetëm 

Allahun dhe të mos i bësh shirk Atij. Porse ai e ka kuptuar Islamin se personi mund të jetë 

musliman pa e mohuar tagutin ndërkohë që Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

ُُمَاْلُبْشرمىَٰ َاللَّ ِهَْلم بُواَِإَلم َأمنَي مْعُبُدوهماَومأمَنم َاْجت من مُبواَالطَّاُغوتم ْرَِعبماِدََََۚ َومالَِّذينم َ﴾١٧﴿ف مبمشِ   

《 Ata të cilët i largohen tagutit (çdo gjëje tjetër që adhurohet pos Allahut) duke mos i 

adhuruar ata dhe që i kthehen Allahut me pendim, për këta janë përgëzimet e mëdha. 

Shpallu pra lajmin e gëzuar robëve të Mi. 》 [39:17] 

* I tilli nuk e ka mohuar tagutin, e që është shtylla e parë e cila duhet plotësuar që dëshmia 

e tij e fjalës la ilahe illAllah të jetë e vlefshme, për shkak se el-kufru bit-tagut përbëhet nga tekfiri 

i atij që e adhuron tagutin, argument për këtë janë fjalët e Allahut – të Lartësuar –: 

 
28 Po aty. 
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اَاْلكماِفُرونمَ َأمي ُّهم ََ﴾١﴿ُقْلََيم َأمْعبََُلم َأمنُتْمَعماِبُدونمَمماَأمْعُبُدََََ﴾٢﴿ُدَمماَت مْعُبُدونم َعماِبٌدَمَّاَََ﴾٣﴿ومَلم َأمَنم ومَلم
َأَمَ﴾٤﴿عمبمدُّتَُّْ َ﴾٦﴿لمُكْمَِديُنُكْمَوميلمَِديِنََ﴾٥﴿اِبُدونمَمماَأمْعُبُدَنُتْمَعَمومَلم  

《 Thuaj: “O ju kafira! Unë nuk adhuroj atë që ju e adhuroni, dhe as ju nuk do të jeni 

adhurues të Atij që unë adhuroj, dhe as unë nuk do të jem adhurues i atyre që ju po i 

adhuroni, dhe as ju nuk do të jeni adhurues të Atij që unë adhuroj. Ju keni fenë tuaj dhe 

unë kam Fenë time (Islamin).” 》 [109:1-6] 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – për këtë sure ka thënë: 

اَبراءٌةَِمَن  الشِ ركَِ فإْنَّ

“Vërtet ajo është distancim prej shirkut.”29 

E prej kësaj mësojmë se distancimi prej shirkut dhe mohimi i tagutit përbëhet nga: 

1. Distancimi prej asaj (objektit apo individit) që adhurohet. 

َأمْعُبُدَمماَت معَْ ﴾٢﴿ُبُدونمََلم  

《 Unë nuk adhuroj atë që ju e adhuroni. 》 [109:2] 

2. Distancimi prej vet adhurimit (llojit të veprës qe ata bëjnë). 

َ﴾٦﴿لمُكْمَِديُنُكْمَوميلمَِديِنَ  

《 Ju keni fenë tuaj dhe unë kam Fenë time (Islamin). 》 [109:6] 

Vërtetë që feja është adhurim. 

3. Distancimi prej adhuruesit të taghutit. 

اَاْلكماِفُرونمَ َأمي ُّهم ﴾١﴿ُقْلََيم  

《 Thuaj: “O ju kafira.” 》 [109:1] 

* I tilli ka rënë nën el-uela (dashuri) të madhe me mushrikët, duke i llogaritur ata si musliman, 

me anë të së cilës bëhet obligim dashuria ndaj tyre, ndërsa të kesh këtë formë të dashurisë 

 
29 Sahih ibnu Hibban. 
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është kufër, gjë që e nxjerr personin nga Islami, për shkak të fjalëve të Allahut – të Lartësuar 

–: 

ُهمَْ َََۚ َومممنَي مت مومْلَُّمَمِ نُكْمَفمِإنَُّهَِمن ْ َي مْهِديَاْلقمْوممَالظَّاِلِمَّيم َ﴾٥١﴿ِإنََّاللَّ همََلم  

《 … e nëse ndonjë prej jush i merr ata për eulija (shokë, miq e mbrojtës), atëherë nuk ka 

dyshim se ai është një prej tyre. Vërtetë që Allahu nuk e udhëzon atë popull që është 

Dhalimun (keqbërës, mohues). 》 [5:51] 

* I tilli, për më tepër, ka refuzuar të cilësojë një person me kufër, të cilin person Allahu e ka 

cilësuar me kufër. Ai që refuzon qoftë edhe një ajet të vetëm nga Kur’ani është kafir. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

اِفرِينمَ َاْلكم َِمنم َومُكنتم َِِبماَوماْستمْكِبمْتم ِتَفمكمذَّْبتم َآَيم َ﴾٥٩﴿ب ملمٰىَقمْدَجماءمْتكم  

《 Po! Por në të vërtetë ty të erdhën ajetet e Mia (provat, shenjat, shpalljet) dhe ti i 

mohove ato dhe u bëre arrogant dhe ishe nga kafirat. 》 [39:59] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

اِفُرونمَ َاْلكم تِنماَِإَلَّ ﴾٤٧﴿وممماَجيمْحمُدَآِبَيم  

《 … dhe nuk i mohon ajetet Tona (vargjet Tona, dëshmitë, provat) pos kafirave. 》 [29:47] 

Pra, ashtu siç është e nevojshme t’i bësh tekfir mushrikët që të plotësosh kufrin tënd në tagut 

atëherë kjo natyrisht është e nevojshme për personin tjetër që kufri i tij në tagut të jetë i 

vlefshëm. Pra, gjykimi i atij personit që e konsideron mushrikun si musliman është se i tilli 

nuk e ka plotësuar kufrin e tij në tagut dhe për këtë arsye ai nuk e ka plotësuar fjalën la ilahe 

illAllah e në bazë të kësaj ai nuk është musliman. 
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Shtylla e dytë: El-Imanu billah (besimi në Allahun) 

Të besosh në Allahun – sipas gjuhës – domethënë të pranosh se ka Krijues dhe Kujdestar 

etj. dhe ky është besimi që përmendet në ajetin vijues: 

َومُهمَمُّْشِرَ َ﴾١٠٦﴿ُكونمَوممماَيُ ْؤِمُنَأمْكث مرُُهمَِِبللَّ ِهَِإَلَّ  

《 Shumica e tyre nuk e besojnë Allahun, veçse duke qënë mushrik (duke i bashkuar Atij 

ortakë si të barabartë me Të). 》 [12:106] 

Porse ky lloj besimi nuk mjafton për tu bërë musliman, por muslimani duhet të besojë 

Allahun sipas Sheriatit dhe jo vetëm sipas gjuhës. Ky besim në Allahun quhet Teuhid (njësimi 

i Allahut), dhe ky është lloji i besimit që përmendet në ajetin vijues: 

ُُمَاأْلمْمُنَومُهمَمُّْهتمُدونمََالَِّذينمَآممُنوا َْلم َأُولم ِٰئكم ُمَِبظُْلم  ي مْلِبُسواَِإَيماْنم ﴾٨٢﴿ومِلمَْ  

《 Ata të cilët besuan dhe nuk e njollosin besimin e tyre me zullum, për këta është 

siguria, dhe këta janë të udhëzuarit. 》 [6:82] 

Abdullah ibnu Mesud – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

َ{]األنعام:ََ ُْمَبظُْلم  َْي مْلِبُسواَإَيماْنم َآممُنواَوِلم ،82ََلممَّاَن مزملمْتَ}الَِّذينم َاّللَِّ ُْسِلِمَّيم،َفمقالوا:ََيَرمسولم
َعلمىَال :ََأمي ُّنماََلَيمظِْلُمَن مْفسمُه؟َق[َشمقََّذلكم الم

اَهوَالشِ رَْ َإَّنَّ َذلكم َلمظُْلٌمَعمِظيليسم َإنََّالشِ ْركم َبَنمَََّلَُتْشرِْكَِبّللَِّ }َيم َلُْقمماُنََِلبِْنِهَوهوَيمِعظُهَُ ُعواَماَقالم َْتمْسمم  }مٌَُكَأمِلم

“Kur zbriti: 

ُمَبَِ ي مْلِبُسواَِإَيماْنم َالَِّذينمَآممُنواَومِلمَْ َ﴾٨٢﴿ظُْلم   

《 Ata të cilët besuan dhe nuk e njollosin besimin e tyre me zullum… 》 [6:82] 

Kjo i rëndoi muslimanët dhe thanë: ‘O i Dërguari i Allahut, cili prej nesh nuk i ka bërë zullum vetes 

së tij?’ Ai tha: ‘Nuk është kjo (për qëllim), (për qëllim) është shirku. A nuk e keni dëgjuar çfarë 

i tha Lukmani birit të tij kur po e këshillonte: 

َُتْشرِْكَِِبللَّ هَِ َُبَنمَََّلم َلمظُْلٌمَعمِظيٌمَََۚ ََيم َ﴾١٣﴿ِإنََّالشِ ْركم  
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《 O biri im! Mos i bëj shirk Allahut. Vërtet që shirku është zullumi më i madh. 》 

[31:13]’”30 

Për ta bërë më të lehtë për njerëzit atëherë Teuhidi është ndarë në tri kategori, të cilat janë: 

1. Teuhid el-Rububijjeh, që domethënë njësimi i Allahut në Zotërim, ky lloj i Teuhidit 

përfshin besimin e robit në veprat e Allahut. 

2. Teuhid el-Uluhijjeh, që domethënë njësimi i Allahut në adhurim, ky lloj i Teuhidit përfshin 

veprat e robit të cilat i bën për të adhuruar Allahun. 

3. Teuhid el-Esma ue el-Sifat, që domethënë njësimi i Allahut në Emrat dhe Cilësitë e Tij. 

Muhammed ibnu Nasr el-Meruezij (v.294h) në shpjegimin e imanit (besimit) ka thënë: 

ِبإلخًلصَلهََ ِبلعبودية،َواِلضوعَلهَِبلربوبية،َوكذلكَخضوعَاللسانَِبإلقرارَِبإلْليةوهوَاِلضوعَهللََ فأصلهَاإلقرارَِبلقلبَعنَالعرفةَ،
 ،ََمنَالقلب،َواللسان،َأنهَواحدََلَشريكَله

“Baza e tij është pohimi me zemër për dijen (rreth Allahut dhe fesë së Tij), e që është 

dorëzimi ndaj Allahut ne adhurim dhe dorëzimi ndaj Tij ne Zotërim. Kësisoj edhe nënshtrimi i gjuhës 

me pohim në Uluhijjeh (njësimin e Allahut në adhurim), me sinqeritet nga zemra dhe gjuha për Të 

se Ai është Një që nuk ka ortak.”31 

Imam Ahmed ibnu Hanbel (v.241h) ka thënë: 

نعبدَهللاَبصفاتهَكماَوصفَبهَنفسهَقدَأمجلَالصفةَلنفسهَوَلَنتعدىَالقرآنَواْلديثَفنقولَكماَقالَونصفهَكماَوصفَنفسهَوَلَنتعدىََ
 ذلكَنؤمنَِبلقرآنَكلهَُمكمهَومتشاِبهَوَلَنزيلَعنهَتعاَلَذكرهَصفةَمنَصفاتَه

“Ne e adhurojmë Allahun me Cilësitë e Tij ashtu sikurse Ai e ka Cilësuar Veten e Tij, 

Ai e ka dhënë përshkrimin e Vetes së Tij dhe nuk e tejkalojmë Kur’anin dhe hadithin, ne themi ashtu 

sikurse Ai ka thënë dhe e cilësojmë Atë ashtu sikurse Ai e ka Cilësuar Veten e Tij dhe nuk e tejkalojmë 

këtë. Ne e besojmë Kur’anin, në tërësi, të qartën dhe të paqartën e tij dhe nuk ia mënjanojmë Atij 

ndonjë Cilësi prej Cilësive të Tij.”32 

Ibnu Bettah (v. 387h) ka thënë: 

 
30 Sahih el-Bukharij. 
31 Tadhim Kadr el-Salah lil-Meruezij 2/702. 
32 El-Ibaneh el-Kubra libnu Battah. 
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ثًلثةَأشياء:أحدها:َأنَيعتقدَالعبدَرِبنيتهَليكونَبذلكََوذلكَأنََّأصلَاإلَيانَِبهللَالذيَجيبَعلىَاِللقَاعتقادهَيفَإثباتَاإلَيانَبهََ
بذلكَمذاهبَأهلَالشركَالذينَأقرواََِب لذهبَأهلَالتعطيلَالذينََلَيثبتونَصانعاا.والثان:َأنَيعتقدَوحدانيتهَليكونَمبايناَا نعََلصَامبايناَا

ِبلصفاتَالِتََلَجي ِباَمنَالعلمَوالقدرةَواْلكمةَوسائرََوأشركواَمعهَيفَالعبادةَغْيه.والثالث:َأنَيعتقدهَموصوفاَا وزَإَلَأنَيكونَموصوفاَا
ِمنَيقرَبهَويوحدهَِبلقولَالطلقَقدَيلحدَيفَصفاتهَفيكونَإْلادهَيفَصفاتهَقاد َكثْياَا يفََماَوصفَبهَنفسهَيفَكتابه.إذَقدَعلمناَأنَّ حاَا

َكلَوا  حدةَمنَهذهَالثًلثَواإلَيانَِباَ.توحيده.وألَنَََّندَهللاَتعاَلَقدَخاطبَعبادهَبدعائهمَإَلَاعتقاد

“Kjo për shkak se baza e imanit në Allahun – që është obligim për krijesat ta besojnë atë 

në mënyrë që të zbatojnë besimin në Të – janë tri gjëra. E para, që robi të besojë në Zotërimin e Tij e 

me këtë të jetë i distancuar prej medh’hebit të njerëzve të tatilit (mohimit) që nuk pohojnë një Krijues. 

E dyta, që ai të besojë në njëshmërinë e Tij e me këtë të jetë i distancuar prej medh’hebit të njerëzve të 

shirkut që pohojnë Krijuesin porse i bëjnë shirk Atij në adhurim dhe të tjera. E treta, që ai të besojë 

Atë (Allahun) të Cilësuar me Cilësi që nuk lejohet përveçse Ai të jetë i Cilësuar me to, me Dije, Aftësi, 

Urtësi dhe me të gjitha ato që Ai e ka përshkruar Veten e Tij në Librin e Tij. Meqenëse e dimë se 

shumë prej atyre që e pohojnë dhe e njësojnë Atë me fjalë të përgjithshme kanë devijuar në Cilësitë e 

Tij, ndërsa devijimi i tyre në Cilësitë e Tij është prishje e Teuhidit të tyre, dhe për këtë shkak ne e 

gjejmë se Allahu – i Lartësuar – ju ka ligjëruar robërve të Tij duke i thirrur ata në besimin e këtyre 

të triave dhe duke pasur iman në to.”33 

Prandaj njeriu nuk mund të jetë musliman pa i besuar dhe pa i vepruar të tri kategoritë e 

Teuhidit duke mos i bërë shirk Allahut në ndonjërën prej tyre, apo nëse ai beson në to në një 

mënyrë që është në kundërshtim me atë që thuhet në Kur’an dhe Sunnet sipas kuptimit të 

Selefëve. Vërtet Allahu – i Lartësuar – i ka grumbulluar të tri llojet e Teuhidit në Fjalët e Tij: 

ن مُهمماَفماْعُبْدُهَوماْصطمِبَْلِِعبمادمتِهَِ َالسَّمماوماِتَوماأْلمْرِضَوممماَب مي ْ يًّاََََۚ َرَّبُّ َ﴾٦٥﴿همْلَت مْعلمُمَلمُهََسِم  

《 Zot i qiejve dhe i tokës dhe i gjithçkaje që gjendet mes tyre, kështu që adhuroni Atë 

dhe bëhuni të palëkundur në adhurim ndaj Tij. A dini dikë që është i barabartë Me të në 

emër (d.m.th. dikush që ka Emrat dhe Cilësitë e Tij)? 》 [19:65] 

El-Taberij (v. 310h) në tefsirin e këtij ajeti ka përmendur: 

َ:َث منماَيمزِيدَُ ث منماَِبْشٌرَ،َقمالم َ:َث منماَسمِعيٌدَ،َعمْنَق متمادَمحمدَّ َََ،َقمالم َومَلم يََّّللَِّ ََسِم يًّاَ(ََلم َلمُهَ،َومي مْعَتمُِفََةمَ،َق مْولُُهَ)َهمْلَت مْعلمُمَلمُهََسِم ْلِقِهَيُِقرُّ َُكلَُّخم َلمُهَ، عمْدلم
ِذِهَاْْليمةمَ)َوملمِئْنَسمأملَْ ي مْقرمأَُهم َ،َُُثََّ ،َومي مْعِرُفَذمِلكم الُِقهَُ خم لمقمُهْمَلمي مُقوُلنََّاّللََُّأمنَّهَُ   ).  ت مُهْمَممْنَخم

 
33 El-Ibaneh an Sheriah el-Firkah el-Naxhijeh libnu Bettah. 
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“Na ka treguar Bishri duke thënë: Na ka treguar Jezidi duke thënë: Na ka treguar Seidi 

nga Katadeh, (për) Fjalët e Tij: 《… A dini dikë që është i barabartë Me të në emër? 》 (Ai ka 

thënë): ‘Nuk ka ndonjë të barabartë në emër me Të dhe as të ngjashëm me Të. Të gjitha krijesat e Tij 

e pohojnë Atë dhe e pranojnë se Ai është Krijuesi i tyre dhe e dinë këtë.’ Pastaj e ka lexuar këtë ajet: 

لمقمُهْمَلمي مُقوُلنََّاللَّ ُهَ َ﴾٨٧﴿وملمِئنَسمأمْلت مُهمَمَّْنَخم  

《 E nëse i pyet ata se kush i ka krijuar ata, patjetër që do të përgjigjen: “Allahu.” 》 

[43:87].”34 

Njerëzit në mesin e të cilëve u dërgua i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – besuan 

Allahun, por vetëm në disa aspekte të Zotërimit të Tij. Ata e pranuan Allahun si Krijues dhe 

Kujdestar, dhe ata i bënin disa lloje të adhurimit ndaj Tij porse për shkak se adhuronin 

statuja pos Tij, duke ju lutur atyre dhe duke i marrë si ndërmjetës mes tyre dhe Allahut, 

atëherë Allahu e refuzoi të ashtuquajturin imanin e tyre dhe e dërgoi Pejgamberin e Tij – 

salAllahu alejhi ue selem – që t’i paralajmëroi ata. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َُكنُتْمَت مْعلمُمونمَ اَِإن َلِلَّ هََِ﴾٨٤﴿ُقلَلِ ممِنَاأْلمْرُضَومممنَِفيهم َتمذمكَُّرونمَََۚ َسمي مُقوُلونم َََ﴾٨٥﴿ُقْلَأمفمًلم ُقْلَممنَرَّبُّ
َلِلَّ هََِ﴾٨٦﴿َاْلعمْرِشَاْلعمِظيِمَالسَّمماوماِتَالسَّْبِعَومرمبَُّ ي مُقوُلونم َت مت َُّقونمَََۚ َسم ُقْلَممنَبِيمِدِهَََ﴾٨٧﴿ُقْلَأمفمًلم

َجُيماُرَعملمْيِهَِإن ُْيَومَلم َجيُِ َُكلِ َشمْيء َومُهوم َََمملمُكوُت َلِلَّ هََِ﴾٨٨﴿ُكنُتْمَت مْعلمُمونم ي مُقوُلونم ُقْلَفمأمَّنََُّٰتْسحمُرونمَََۚ َسم
﴿٨٩﴾َ  

《 Thuaju: “E kujt është toka dhe gjithë ç’është në të, nëse e dini?!” Ata do të thonë: “E 

Allahut!” Thuaju: “A nuk do të përkujtoni?” Thuaju: “Kush është Zoti i shtatë qiejve dhe 

Zoti i Arshit (Fronit) Madhështor?” Ata do të thonë: “Allahu.” Thuaju: “A nuk do të 

frikësoheni?” Thuaju: “Në Dorë të Kujt është  mbisundimi i gjithçkaje? Dhe Ai mbron 

gjithçka, ndërsa kundër të Cilit nuk ka asnjë mbrojtës, nëse e dini?” Ata do të thonë: “E 

Allahut.” Thuaju: “Si jeni mashtruar (duke mos e adhuruar vetëm Atë)?” 》 [23:84-89] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

 
34 Tefsir el-Taberij. 
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َِمنَب مْعِدَممْوهِتماَلمي مُقوُلنََّاللَّ هَُ اِءَمماءاَفمأمْحيماَِبِهَاأْلمْرضم َِمنمَالسَّمم بمْلََََۚ َُقِلَاْلْمْمُدَلِلَّ هَََِۚ َوملمِئنَسمأمْلت مُهمَمَّنَن َّزَّلم
َ َي مْعِقُلونم َ﴾٦٣﴿أمْكث مرُُهْمََلم  

《 E sikur t’i pyesje ata: “Kush e zbret ujin nga qielli dhe i jep jetë tokës me të pas 

vdekjes së saj?” Patjetër ata do të thonë: “Allahu.” Thuaj: “Falënderimi i qoftë Allahut!” 

Por përkundrazi, shumica e tyre nuk kuptojnë. 》 [29:63] 

Pra, njeriu mund të pretendojë ditë e natë se është besimtar në Allahun, dhe ai mund t’i bëjë 

shumë adhurim Allahut por nëse imani i tij nuk është sipas Sheriatit, që ai t’i plotëson të tri 

llojet e Teuhidit, atëherë imani i tij është i pavlefshëm dhe Allahun nuk e pranon atë. 
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Teuhid el-Rububijjeh (Njësimi i Allahut në Zotërim) 

Teuhid el-Rububijjeh është besimi nënjëshmërinë e Allahut në Krijim, Zotërim, Rregullim, 

dhe njëshmërinë në Veprat e Tij. Ata që bëjnë shirk besojnë në shumë aspekte të këtij llojit të 

Teuhidit, megjithatë kjo nuk është e mjaftueshme për t’i shpëtuar ata nga dënimi i Allahut 

për shkak se ata adhurojnë të tjerë pos Allahut. Kjo ishte gjendja e kafirave të Kurejshve, e që 

është përmendur më parë. Përshkrimi i Teuhidit el-Rububijjeh mund të gjendet në ajetet 

vijuese. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َاْلمَم َِمنم َومممنَخُيْرُِجَاْلْميَّ ِْلُكَالسَّْمعمَوماأْلمْبصمارم اِءَوماأْلمْرِضَأممَّنََيم َُقْلَممنَي مْرزُُقُكمَمِ نمَالسَّمم َِمنم يِ ِتَومخُيْرُِجَاْلمميِ تم

بَِ  َومممنَيُدم َالََۚ َُرَاأْلمْمرَماْلْميِ  ي مُقوُلونم َََۚ َلَّ هَُفمسم َت مت َُّقونم ﴾٣١﴿ف مُقْلَأمفمًلم  

《 Thuaju (O Muhammed): “Kush ju furnizon nga qielli dhe nga toka dhe kush është 

Zotëruesi i të dëgjuarit dhe të shikuarit? Dhe kush e nxjerr të gjallën nga e vdekura dhe 

të vdekurën nga e gjalla? Dhe kush e rregullon çështjen?” Do të thonë: “Allahu.” Thuaju: 

“A nuk do të keni atëherë frikë?” 》 [10:31] 
Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

اْست مومٰىَعملمىَاْلعمْرشَََِۚ َاْوْنمَمت مرَماللَّ ُهَالَِّذيَرمفمعمَالسَّمماوماِتَبِغمْْيَِعمممد َ َوماْلقمممرَمََۚ َُُثََّ َالشَّْمسم ُكلٌَّجيمْرِيََََۚ َومسمخَّرم
َمُّسممًّى ِتَلمعملَُّكمَبِِلقماِءَرمبِ ُكْمَُتوِقُنونمَََۚ َأِلمجمل  َيُ فمصِ ُلَاْْلَيم بِ ُرَاأْلمْمرم ﴾٢﴿يُدم  

《 Allahu është Ai i Cili ngriti qiejt pa shtylla që t’i shihni. Pastaj Ai u ngrit mbi Arsh 

(Fronin e Tij Madhështor, vërtet siç i shkon Madhështisë së Tij). Ai e nënshtroi diellin dhe 

hënën, secili ec për një kohë të përcaktuar. Ai e rregullon çështjen, i shpjegon në imtësi 

ajetet (argumentet, provat, shenjat e Tij) që ju për takimin me Zotin tuaj të bindeni. 》 

[13:2] 
Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َلمُهَاِلْمْلُقَوماأْلمْمرَُ َََۚ َأمَلم َاْلعمالمِمَّيم َاللَّ ُهَرمبُّ ﴾٥٤﴿ت مبمارمكم  

《 … Sigurisht që i Tij është Krijimi dhe Urdhërimi. I bekuar është Allahu, Zoti i Aleminit 

(i gjithë botëve, i gjithçkaje që ekziston, i njerëzve dhe i xhindeve). 》 [7:54] 
Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 
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لمقمُهْمَلمي مُقوُلنََّاللَّ هَُ َََۚ َوملمِئنَسمأمْلت مُهمَمَّْنَخم َ﴾٨٧﴿فمأمَّنََّٰيُ ْؤفمُكونم  

《 E nëse i pyet ata se kush i ka krijuar ata, patjetër që do të përgjigjen: “Allahu.” Si 

atëherë ata largohen (nga të adhuruarit Allahun i Cili i ka krijuar ata)? 》 [43:87] 
Ky lloj i Teuhidit është arsyeja që vetëm Allahu meriton të adhurohet dhe askush tjetër pos 

Tij, Ai është Zoti dhe Krijuesi jonë dhe për këtë arsye Ai është meritor që ne ta adhurojmë. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

لمقمُكْمَومالَِّذينمَِمنَق مْبِلُكْمَلمعملَُّكْمَت مت َُّقونمَ اَالنَّاُسَاْعُبُدواَرمبَُّكُمَالَِّذيَخم َأمي ُّهم َ﴾٢١﴿َيم  

《 O njerëz! Adhuroni Allahun, Zotin tuaj, i Cili ju krijoi ju dhe ata që ishin para jush, 

qëtë bëheni të devotshëm? 》 [2:21] 
Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

َُكلِ َشمْيء َومِكيٌلَ﴿١٠٢َ﴾ َعملمٰى َومُهوم
 َۚ َُكلِ َشمْيء َفماْعُبُدوهََُ الَُِق َخَم

 َۚ َ َُهوَم َإِلم ٰهمَِإَلَّ ََلم
 َۚ  ذٰمِلُكُمَاللَّ ُهَرمبُُّكمََْ

《 Ky është Allahu, Zoti juaj! La ilahe illa Hu’ue (nuk ka të adhuruar me meritëpërveç Atij). 

Krijuesi i çdo sendi, adhuroni Atë dhe Ai përmbi çdo gjë është Kujdestar. 》 [6:102] 
Ai që Krijon, Siguron, Mbështet, Bën dobi, Bën dëm, Mban, Di, Jep jetë, Merr jetë, Bën ligje, 

Fal, Ndëshkon, Cakton, Mbron, Shëron, Vesh, Ushqen, Ekspozon, Mbulon, Nderon, 

Poshtëron, Shkatërron, tregon  Mëshirë dhe u përgjigjet robërve të Tij është Ai që meriton 

të adhurohet. Natyrishtëm ata që nuk mund të bëjnë ndonjërën nga këto gjëra – dhe nuk 

posedojnë asnjë ortakëri me Allahun dhe nuk e ndihmojnë Atë në asnjëren prej tyre – në 

asnjë mënyrë nuk kanë të drejtë që edhe lloji më i vogël i adhurimit t’u kushtohet atyre. Këto 

gjëra të lartpërmendura, të gjitha, janë nga Veprat e Allahut, të cilat janë specifike për Të – 

të Lartësuarin – dhe ato janë arsyeja se vetëm Ai meriton të adhurohet dhe askush tjetër pos 

Tij – Më të Lartit–. Ai – i Lartësuari – ka thënë: 

ُْمَِفيِهمماَِمنَََۚ َُقِلَاْدُعواَالَِّذينمَزمعمْمُتمَمِ نَُدوِنَاللَّ هَِ َيفَاأْلمْرِضَوممماَْلم َذمرَّة َيفَالسَّمماوماِتَومَلم َِمثْ قمالم ِْلُكونم ََيم َلم
ُهمَمِ نَظمِهْي َ َوممماَلمُهَِمن ْ ﴾٢٢﴿ِشْرك   

《 Thuaju (O Muhammed): “Thirruni atyre të cilët i pretendoni ju (të jenë me meritë për 

adhurim) krahas Allahut; ata nuk posedojnë as sa pesha e një grimcenë qiej dhe as në 

tokë, ata nuk kanë asnjë ortakëri në njerën prej tyre (në qiej ose në tokë) dhe Ai nuk ka 

nga ata ndonjë ndihmës. 》 [34:22] 
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Shirku në Teuhidin el-Rububijjeh 

Ndër llojet e shirkut që njerëzit e bëjnë në këtë lloj të Teuhidit është: 

* Besimi se diçka tjetër i krijoi krijesat. 

* Besimi se dikush tjetër pos Allahut bën dobi apo dëm, si njeriu në varr, i gjalli (në gjërat që 

nuk është i aftë), pozita e yjeve në qiell etj. 

* Besimi se dikush tjetër ka të drejtën të bëjë ligje për njerëzit. Bërja e ligjëve është e drejtë e 

Allahut dhe është nga Veprat e Tij, prandaj besimi se dikush tjetër e ka këtë të drejtë është 

ta përshkruash atë si ortak apo rival të Allahut në këtë vepër specifike për Allahun. 

* Besimi se dikush tjetër pos Allahut mund të ketë ndikim në punët e qiejve, të tokës dhe të 

asaj çka ka mes tyre. 

* Besimi se dikush tjetër pos Allahut e di të fshehtën. Njohja e së fshehtës është karakteristikë 

specifike e Allahut, prandaj kushdo që beson se dikush tjetër e di atë që vetëm Allahu e di 

atëherë ai i ka përshkruar një ortak apo rival Allahut në këtë karakteristikë specifike. 

Kushdo që i përshkruan ndonjë gjë që është nga Teuhid el-Rububijjeh dikujt tjetër pos Allahut 

atëherë ai ka bërë shirk në Teuhid el-Rububijjeh dhe me këtë ai e lë Islamin dhe bëhet mushrik. 
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Teuhid el-Uluhijjeh (Njësimi i Allahut në adhurim) 

Teuhid el-Uluhijjeh është realizimi i fjalës la ilahe illAllah, për të cilën u dërguan, që të ftojnë 

në të, të gjithë Pejgamberët dhe të Dërguarit, e kjo është kushtimi i të gjitha llojeve të 

adhurimit vetëm Allahut e askujt tjetër përveç Tij. 

Sa i përket adhurimit atëherë ai është një term gjithëpërfshirës që përfshin të gjitha fjalët dhe 

veprat e brendshme dhe të jashtme me të cilat Allahu është i Kënaqur dhe i Do, është 

përulësia dhe nënshtrimi i robit ndaj Zotit të tij, duke e bërë atë që Ai e ka obliguar dhe duke 

u shmangur nga ajo që Ai e ka ndaluar. Qëllimi i krijimit të njerëzimit dhe xhindëve është 

që ata ta adhurojnë vetëm Allahun. 

– i Lartësuari – ka thënë: 

َلِي مْعُبُدوِنَ َِإَلَّ لمْقُتَاجلِْنََّوماإْلِنسم ﴾٥٦﴿وممماَخم  

《 Unë (Allahu) nuk i krijova njerëzit dhe xhindet, veçse që ata të më adhurojnë vetëm 

Mua. 》 [51:56] 

Ndër llojet e adhurimit që duhet t’i kushtohen vetëm Allahut janë këto: 

* El-Salah (namazi): 

ةمَومآُتواَا ﴾٤٣﴿اِكِعَّيمَلزَّكماةمَومارْكمُعواَممعمَالرَّومأمِقيُمواَالصًَّلم  

《 Falni namazin, dhe jepni zeqatin… 》 [2:43] 

* Rukuja dhe sexhdja: 

اَالَِّذينمَآممُنواَارْكمُعواَوماْسُجُدواَ َأمي ُّهم َ﴾٧٧﴿َيم  

《 O ju që keni besuar! Përkuluni (në ruku) dhe bini me fytyrë përtokë (në sexhde)… 》 

[22:77] 

* Duaja: 

َرمبُُّكُمَاْدُعوِنَأمْستمِجْبَلمُكْمَ ﴾٦٠﴿ومقمالم  

《 Zoti juaj tha: “M’u lutni Mua, Unë do t’ju përgjigjem…” 》 [40:60] 

* El-Dhebh (therja e kafshës): 
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َوماحْنمْرَ َ﴾٢﴿فمصملِ َلِرمبِ كم  

《 Kështu pra, falu për Zotin tënd dhe ther kurban (vetëm për Të). 》 [108:2] 

* El-Khauf (frika) ndaj Allahut: 

َُكنُتمَمُّْؤِمِنَّيمَلشَّْيطماُنَخُيموِ فَُِإَّنَّماَذٰمِلُكُمَا اُفوِنَِإن ََّتمماُفوُهْمَومخم َ﴾١٧٥﴿َأمْولِيماءمُهَفمًلم  

《 Vetëm Shejtani jua shtie në mendje frikën e eulijave të tij (të shokëve, pasuesve të tij si 

mosbesimtarët, paganët, mohuesit etj.), kështu që mos iu frikësoni atyre aspak, por m’u 

frikësoni vetëm Mua, nëse jeni besimtarë të vërtetë. 》 [3:175] 

* El-Teuekkuli (mbështetja tek Allahu): 

َُكنُتمَمُّْؤِمِنَّيمَ َ﴾٢٣﴿ومعملمىَاللَّ ِهَف مت مومكَُّلواَِإن  

《 … dhe mbështetuni tek Allahu, nëse jeni besimtarë të vërtetë. 》 [5:23] 

Teuekkuli është një lloj adhurimi, teuekkuli është që zemra të besoj tek Allahu dhe të 

mbështetet në Të lidhur me arritjen e asaj që është e mirë dhe largimin e asaj që është e keqe. 

* El-Istigfar (kërkimi i faljës): 

ُتوبُواَإِلمْيهَِ َرمِحيٌمَومُدوٌدَََۚ َوماْست مْغِفُرواَرمبَُّكْمَُُثََّ ﴾٩٠﴿ِإنََّرميبِ   

《 Kërkoni faljen e Zotit tuaj dhe kthejuni Atij me pendim. Me të vërtetë që Zoti im 

është Mëshirëplotë, më Mirëdashësi. 》 [11:90] 

* El-Inabeh (kthimi me pendim): 

َتُنصمُرونمَ َلم اُبَُُثََّ ْتِيمُكُمَاْلعمذم َرمبِ ُكْمَومأمْسِلُمواَلمُهَِمنَق مْبِلَأمنََيم ﴾٥٤﴿ومأمنِيُبواَِإَلمٰ  

《 Kthehuni me pendim tek Zoti juaj dhe nënshtrojuni Atij, para se t’ju vijë ndëshkimi, 

pastaj nuk do të ndihmoheni. 》 [39:54] 

* El-Istiadheh (kërkimi i mbrojtjes): 

َاْلفملمِقَ َ﴾١﴿ُقْلَأمُعوُذَِبرمبِ   
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《 Thuaj: “Kërkoj mbrojtjen me Zotin e agimit.” 》 [113:1] 

* El-Xhihad (përpjekja) me jetë dhe pasuri: 

ِبيِلَاللَّ ِهَ اِهُدواَأبِمْموماِلُكْمَومأمنُفِسُكْمَيفَسم َومجم َ﴾٤١﴿انِفُرواَِخفمافااَومثِقماَلا  

《 Marshoni përpara qoftë kur jeni të lehtë (të shëndoshë, në moshë, të pasur) ose të 

rëndë (të sëmurë, të moshuar, të varfër) dhe përpiquni fort me pasurinë tuaj dhe me 

jetën tuaj në rrugën e Allahut… 》 [9:41] 

* El-Hukm (gjykimi) mes njerëzve me atë që e ka zbritur Allahu: 

ن مُهمَمبَمَومأمِنَاْحُكم َت متَِّبْعَأمْهوماءمُهْمَب مي ْ َاللَّ ُهَومَلم َاَأمنزملم َاللَّ ُهَإِلمْيكم َعمنَب مْعِضَمماَأمنزملم ْرُهْمَأمنَي مْفِتُنوكم ﴾٤٩﴿وماْحذم  

《 Gjyko (ti o Muhammed) mes tyre me atë që të ka shpallur Allahu dhe mos ndjek 

dëshirat të tyre të kota, por ruaju nga ta që të mos të largojnë nga disa gjëra të cilat 

Allahu t’i ka zbritur ty… 》 [5:49] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

َالنَّاِسَمبماَأمرَم َلِتمْحُكممَبمَّْيم َِِبْلْمقِ  َاْلِكتمابم َأمنزمْلنماَإِلمْيكم َاللَّ ُهَِإَنَّ َ﴾١٠٥﴿اكم  

《 Sigurisht që Ne ta zbritëm ty (O Muhammed) Librin me të vërtetën që të gjykosh mes 

njerëzve me atë që Allahu të ka treguar ty… 》 [4:105] 

* El-Tehakum (kërkimi i gjykimit) nga Allahu dhe i Dërguari i Tij: 

َِِبللَّ ِهَوماْلي مْوِمَاْْلِخرَِ َُكنُتْمَتُ ْؤِمُنونم َاللَّ ِهَومالرَُّسوِلَِإن َ﴾٥٩﴿ََفمِإنَت منمازمْعُتْمَيفَشمْيء َف مُردُّوُهَِإَلم  

《 … e nëse keni mospajtim për ndonjë çështje, kthejeni atë te Allahu dhe i Dërguari, 

nëse besoni në Allahun dhe në Ditën e Fundit… 》 [4:59] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

َاللَّ ِهَ ﴾١٠﴿وممماَاْخت ملمْفُتْمَِفيِهَِمنَشمْيء َفمُحْكُمُهَِإَلم  

《 Në çfarëdo gjë që keni mospajtim për të, gjykimi i saj është tek Allahu… 》 [42:10] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 
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ُدواَيفَأمنُفِسِهْمَحمرمجااَِمِ َّ َجيِم َلم ن مُهْمَُُثََّ َب مي ْ َِفيمماَشمجمرم ََُيمكِ ُموكم َيُ ْؤِمُنونمَحمَّتَّٰ ََلم َومرمبِ كم َومُيسملِ ُمواَفمًلم اَقمضمْيتم
اتمْسلَِ ﴾٦٥﴿َيما  

《 Por jo, për Zotin tënd! Ata nuk besojnë derisa të zgjedhin ty për të gjykuar në të 

gjitha mosmarrëveshjet mes tyre, dhe të mos mbetet në veten e tyre asnjë pikë 

ngushtimi ndaj vendimeve të tua dhe t’i pranojnë ato (vendimet e tua) plotësisht të 

nënshtruar. 》 [4:65] 

* El-Ta’ah (nënshtrimi) ndaj Allahut në atë që e ka lejuar dhe ndaluar: 

تِِهَُمْؤِمِنَّيمَ َُكنُتمَآِبَيم َاْسُمَاللَّ ِهَعملمْيِهَِإن َ﴾١١٨َ﴿فمُكُلواَِمَّاَذُِكرم  

《 Hani pra, nga ai mish mbi të cilin është përmendur Emri i Allahut (kur është therur 

kafsha), nëse jeni besimtarë në ajetet e Tij (provat, shenjat, shpalljet). 》 [6:118] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

ي َْ ممَاِْلِنزِيرَِِإَّنَّماَحمرَّممَعملمْيُكُمَاْلمم َ﴾١٧٣﴿وممماَأُِهلََِّبِهَلِغمْْيَِاللَّ ِهََتمةمَومالدَّممَومْلْم  

《 Ai ju ka ndaluar juve vetëm të ngordhurën, gjakun, mishin e derrit dhe mishin e 

kafshëve të bëra kurban për të tjerë pos Allahut… 》 [2:173] 

Pra, është nënshtrim – dhe vepër e adhurimit – të konsiderosh të lejuar atë që Allahu e ka 

lejuar dhe të ndaluar atë që e Allahu e ka ndaluar. 

* Gjithashtu nga llojet e adhurimit janë edhe: dashuria për hir të Allahut dhe urrejtja për hir 

të Tij, dhënia për hir të Allahut dhe shtrëngimi për hir të Tij, miqësimi për hir të Allahut dhe 

armiqësimi për hir të Tij, el-ragbeh (shpresa apo dëshira e fortë), el-rahbeh (frika), el-istigatheh 

(kërkimi i ndihmës), el-shukr (falënderimi), tilauetu el-Kur’an (leximi i Kur’anit), dhikru Allah 

(përmendja e Allahut), el-sijam (agjërimi) etj. 
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Shirku në Teuhid el-Uluhijjeh 

Shirku në Teuhid el-Uluhijjeh është drejtimi i disa prej llojeve të adhurimit që janë përmendur 

më lartë – apo të tjera pos tyre – dikujt tjetër pos Allahut. Ndër llojet e shirkut që janë 

përhapur sot janë: 

* Lutja e njerëzve të vdekur në varre. Kushtet për një dua (lutje, kërkesë, thirrje) në mënyrë 

që të mos jetë shirk është që ai i cili pytet të jetë (1) i gjallë, (2) i aftë për atë që i kërkohet dhe 

(3) i pranishëm në atë kohë. Nëse ndonjëra  nga këto tre kushte nuk është e pranishme 

atëherë duaja është shirk dhe e nxjerr njeriun nga Islami. Pikërisht, ajo për të cilën lutet i 

vdekuri nuk është me rëndësi dhe nuk e cakton nëse është shirk apo jo pasi që i vdekuri nuk 

është në gjendje të bëjë asgjë kurrsesi. 

* Lutja e Melekëve. 

* Kërkimi i mbrojtjes apo strehimi te dikush tjetër pos Allahut. 

* Therja për dikë tjetër pos Allahut. 

* Votimi në zgjedhjet demokratike, kësisoj duke i dhënë të drejtën e ligjëvënies dikujt tjetër 

pos Allahut. 

* Kërkimi i gjykimit në mosmarrëveshje nga gjykatat që gjykojnë me ligje njerëzore. 

* Besimi se diçka e ndaluar është e lejuar apo se diçka e lejuar është e ndaluar bazuar në 

dëshira, tradita, ligje tjera pos Sheriatit apo në fjalët e njeriut. Kjo është shirk në nënshtrim.  

* Përpjekja në rrugën e tagutit sikurse të qenurit polic apo ushtar i tagutit. 

* Ndihmimi e kafirave kundër muslimanëve me pasuri, këshillë apo armë. 

Pra, kushdo që ia përshkruan atë gjë që është e klasifikuar si adhurim në Sheriat, dikujt tjetër 

pos Allahut atëherë ai ka bërë shirk në Teuhid el-Uluhijjeh dhe me këtë ai e lë Islamin dhe 

bëhet mushrik. 
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Teuhid el-Esma ue el-Sifat (Njësimi i Allahut në Emrat dhe Cilësitë) 

Teuhidi el-Esma ue el-Sifat është besimi në cilësimet e Allahut, që kanë ardhur në Kur’an, në 

hadithët e të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem –, në fjalët e Sahabëve – Allahu qoftë 

i kënaqur prej tyre –, dhe në fjalët e atyre që transmetuan prej tyre, pa i mohuar, pa e 

shtrembëruar kuptimin e tyre, pa e krahasuar Allahun me krijesat dhe pa pyetur si, porse 

njeriu duhet të besojë në atë që është përshkruar në mënyrën se si është përshkruar dhe t’i 

pranojë transmetimet sikurse janë transmetuar në mënyrë që të ruhet dhe mos të bie në shirk 

apo bidat në këtë lloj të Teuhidit. Baza për këtë janë fjalët e Allahut – të Lartësuar – i Cili ka 

thënë: 

ِمْثِلِهَشمْيءٌَ َكم َالسَِّميُعَاْلبمِصُْيَََۚ َلمْيسم َ﴾١١﴿ومُهوم  

《 … asgjë nuk është si shembulli i tij dhe Ai është Dëgjues, Shikues. 》 [42:11] 

Pra, çfardoqoftë që Allahu apo i Dërguari i Tij – salAllahu alejhi ue selem – dhe Sahabët – Allahu 

qoftë i kënaqur prej tyre – na kanë informuar rreth saj, lidhur me cilësimin e Allahut, atëherë 

Allahu është i Vetëm në këtë cilësim dhe nuk është i barabartë me krijesat e Tij në asnjë gjë, 

megjithëse disa fjalë mund të përdoren edhe për Allahun edhe për robin, sikurse një Zot 

Kerim (bujar) dhe një njeri kerim (bujar), ndërsa bujaria e njeriut është e kufizuar në atë që 

Allahu i ka dhënë atij dhe bazuar në caktimin e Allahut, ndërsa bujaria e Allahut është e 

pakufizuar, e pa shtrënguar dhe Ai i dhuron nga bollëku i Tij kujtdo që dëshiron dhe si të 

dëshirojë. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َفماْدُعوُهَِِبماوملِلَّ ِهَ ٰ اْْلُْسىنم َيُ ْلِحُدونمَيفَأمَْسمائِهَََِۚ َاأْلمَْسماءَُ َََۚ َومذمُرواَالَِّذينم ُلونم انُواَي مْعمم َكم ﴾١٨٠﴿سمُيْجزمْونمَمما  

《 Allahut i takojnë Emrat më të Bukur, kështu që lutjuni Atij me ta dhe braktisni ata të 

cilët i përgënjeshtrojnë Emrat e Tij. Ata shpejt do të shpërblehen për çfarë kanë 

vepruar. 》 [7:180] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

َمَّاَتمْدُعواَف ملمُهَاأْلمَْسماءَََُۚ َاْدُعواَالرََّْحمٰ نَمُقِلَاْدُعواَاللَّ همَأمِوَ ََأمَيًّ ٰ َ﴾١١٠﴿اْْلُْسىنم  

《 Thuaju: “Lutjuni Allahut apo lutjuni të Mëshirshmit, me cilindo që ta lutni atëherë 

Atij i takojnë Emrat më të Mirë…” 》 [17:110] 
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Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

َاللَّ ُهَاِلْمالَِ َوِ رَُُقَاْلبمارُِئَاْلُمصَمُهوم
اْْلُْسىنمَََٰۚ  َاْلعمزِيُزَََۚ َُيسمبِ ُحَلمُهَمماَيفَالسَّمماوماِتَوماأْلمْرضََََِۚ َلمُهَاأْلمَْسماءَُ ومُهوم

َ﴾٢٤﴿اْلْمِكيُمَ  

《 Ai është Allahu, Krijuesi, Shpikësi i Pashembullt, Formësuesi. Atij i takojnë Emrat më 

të Bukur. Gjithë ç’është në qiej dhe në tokë e lavdërojnë Atë. Ai është i Fuqishmi, i Urti. 

》 [59:24] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

َاللَّ ُهَأمحمٌدَ ُدَاللَّ ُهَالصَََّ﴾١﴿ُقْلَُهوم يُولمْدََ﴾٢﴿مم يمِلْدَومِلمَْ َُكُفوااَأمحمٌدََ﴾٣﴿ِلمَْ يمُكنَلَُّه ﴾٤﴿ومِلمَْ  

《 Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm. Allahu është el-Samed (Zotëruesi i 

Vetëmjaftueshëm, Absolut me të gjitha Cilësitë e përsosura në shkallën më të Lartë, për të 

Cilin kanë nevojë të gjitha krijesat dhe të gjitha Atij i drejtohen; i Përhershmi; i Pafillim dhe i 

Pambarim; Ai s’ka nevojë për asgjë; as ha dhe as pi). Ai as nuk lind, as nuk është i lindur, 

dhe s’ka asnjë të barabartë ose të krahasueshëm me Të (Një, i Vetëm, i Pashok).” 》 

[112:1-4] 

Disa nga Emrat dhe Cilësitë e Allahut njihen me fitrah (natyrshmëri të pastër) sikurse që 

Allahu është Krijues, i Cili është i aftë për çdo gjë, Rregullues i çështjeve, Ligjvenësi, se 

Allahu Shikon dhe Dëgjon, se Allahu Flet kurdo që Dëshiron, se Allahu ka Dije për çdo gjë, 

se Allahu ka Jetë, se Allahu është në el-Uluv (d.m.th. Lartësi, mbi qiej, i ndarë nga krijesat e 

Tij) dhe cilësi të ngjashme me këto, të cilat e përshkruajnë Allahun me cilësi të përsosmëris 

dhe e mohojnë çdo të metë, gabim apo mangësi për Të – të Lartësuarin –. Kushdo që mohon 

ndonjërën nga këto apo pretendon se ai është injornat për to atëherë i tilli është kafir. 

Pastaj ka gjëra të tjera për Allahun, që mund të njihen vetëm përmes tekstit qoftë nga Kur’ani 

apo Sunneti apo nga fjalët e Sahabëve. Siç është se Allahu Zbret në qiellin më të ulët çdo natë, 

Allahu është i Ulur, Allahu Qesh, Allahu ka Krah dhe Gjoks, Allahu Çuditet etj. Këto janë 

gjëra që mund të dihen vetëm përmes teksteve, prandaj, kushdo që i mohon apo është 

injorant rreth tyre nuk bëhet kafir derisa t’i ngritet argumenti. Shumë prej këtyre çështjeve, 

dijetarët kanë folur rreth tyre në shpjegimin dhe sqarimin e Sunnetit, që është përmendur 

në këtë libër nën dëshminë e dytë të Muhammedun Rasulullah për shkak të përmendjes që u 

është bërë atyre në Sunnetin e Pejgamberit – salAllahu alejhi ue selem – apo në fjalët e Sahabëve 

– Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –. 
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Lidhur me Teuhidin el-Esma ue el-Sifat ka disa pika që duhet të kuptohen në mënyrë që robi 

të plotësoj këtë lloj të Teuhidit ashtu siç është kërkuar, dhe të cilat pika dëshmojnë për 

kuptimin dhe zbatimin e saktë të këtij llojit tëTeuhidit. 

1). Teuhidi el-Esma ue el-Sifat dhe pohimi i Cilësive është prej çështjeve të qarta 

(muhkemat) dhe jo prej çështjeve të paqarta (muteshabihat), dhe është prej çështjeve të 

ixhmasë (pajtimit të dijetarëve) dhe jo prej çështjeve të mospajtimit (ikhtilaf) 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

لَّمَم َ﴾١٦٤﴿اللَّ ُهَُموسمٰىَتمْكِليمااََومكم  

《 … dhe Musait Allahu i foli me të folur. 》 [4:164] 

Në këtë ajet Cilësia e të Folurit (kelleme) pohohet me rrënjën e foljes (d.m.th. teklimen), dhe 

në gjuhën arabe ajo që pohohet me rrënjën është e pamundur të interpretohet në diçka tjetër 

përveç kuptimit të jashtëm të fjalës. Ky është një fakt i mirënjohur edhe mes kokave të 

devijimit, që edhe vet ata e pohojnë kur flasin për gjuhën arabe. 

Bazuar në këtë nuk lejohet të interpretohen Emrat dhe Cilësitë e Allahut në diçka tjetër 

përveç kuptimit të tyre të jashtem pasi që ato janë përmendur në mënyrë të qartë dhe të 

sqaruar në Librin e Allahut dhe Sunnetin e të Dërguarit të Tij – salAllahu alejhi ue selem –. Veç 

kësaj nuk ekziston as edhe një fjalë nga Selefët që ata e lejojnë interpretimin e Emrave dhe 

Cilësive në diçka tjetër përveç kuptimit të tyre të jashtem apo të pretendojnë se ato janë 

metaforë dhe nuk duhet të kuptohen në kuptimin e tyre të jashtëm, pra, kjo gjithashtu 

dëshmon se kjo çështje është me ixhma, në të cilën nuk ka fare mospajtim. 

Ibnu Battah (v. 387h) ka thënë: 

قَ،ََفإنَأهلَاإلثباتَمنَأهلَالسنةَجيمعونَعلىَاإلقرارَِبلتوحيدَوِبلرسالةَأبنَاإلَيانَقولَوعملَونيةَ،َوأبنَالقرآنَكًلمَهللاَغْيَخملَو
علىََيرىَيومَالقيامةَ،ََووُممعونَعلىَأنَماَشاءَهللاَكانَ،َوماَِلَيشأََلَيكونَ،َوعلىَأنَهللاَخالقَاِلْيَوالشرَومقدرمهاَ،َوعلىَأنَهللاََ

هَوَلَْنايةََأنَاجلنةَوالنارَخملوقتانَِبقيتانَببقاءَهللاَ،َوأنَهللاَعلىَعرشهَِبئنَمنَخلقهَ،َوعلمهَُميطَِبألشياءَ،َوأنَهللاَقدميََلَبدايةَل
القاديرَقبلَخلقََََوَلَغايةَ،َبصفاتهَالتامةَِلَيزلَعالاَ،ََنطقاَ،ََسيعاَ،َبصْياَ،َحياَ،َحليماَ،َقدَعلمَماَيكونَقبلَأنَيكونَ،َوأنهَقدَر

األشياءَ،َوُممعونَعلىَإمامةَأيبَبكرَ،َوعمرَ،َوعثمانَ،َوعليَعليهمَالسًلمَ،َوعلىَتقدميَالشيخَّيَوعلىَأنَالعشرةَيفَاجلنةَجزماََ
دهَ،ََوحتماََلَشكَفيهَ،َوُممعونَعلىَالَتحمَعلىَمجيعَأصحابَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلمَ،َواَلستغفارَْلمَ،َوألزواجهَ،َوأوََل

ََوأهلَبيتهَ،َوالكفَعنَذكرهمَإَلَِبْيَ،َواإلمساكَوتركَالنظرَفيماَشجرَبينهمَ،َفهذاَوأشباههَِماَيطولَشرحهَِلَيزلَالناسَمذَبعثَهللَا
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َاْلاثرََ، َالعلماءَرواة َاألرضَوغرِباَوبرهاَوحبرهاَوسهلهاَوجبلهاَيرويه َإَلَوقتناَهذاَُممعونَعليهَيفَشرق وأصحابََََنبيهَصلىَهللاَعليهَوسلم
يةَ،ََاألخبارَ،َويعرفهَاألدِبءَوالعقًلءَ،َوجيمعَعلىَاإلقرارَبهَالرجالَوالنسوانَوالشيبَوالشبانَواألحداثَ،َوالصبيانَيفَاْلاضرةَوالباَد

ََوالعربَ،َوالعجمَ،ََلَخيالفَذلكَوَلَينكرهَ،َوَلَيشذَعنَاإلمجاعَمعَالناسَفيهَإَلَرجلَخبيثَزائغَمبتدعَُمقورَمهجورَمدحورََ،
 . يهجرهَالعلماءَ،َويقطعهَالعقًلءَ،َإنَمرضَِلَيعودوهَ،َوإنَماتَِلَيشهدوه

“Vërtet njerëzit e pohimit të cilësive prej Ehli Sunnetit janë të pajtimit në pohimin e 

Teuhidit dhe Mesazhit Pejgamberik me besim, fjalë, vepër, nijet dhe se Kur’ani është fjala e Allahut i 

pa krijuar, ata janë të pajtimi në atë se ajo që ka dashur Allahu është dhe ajo që Ai nuk ka dashur nuk 

është, dhe se Allahu është Krijuesi i hajrit dhe sherrit dhe Caktuesi i tyre, dhe se Allahu do të shihet 

në Ditën e Gjykimit, dhe se Xheneti e Zjarri janë dy krijesa që do të qëndrojnë duke i lënë Allahu të 

qëndrojnë, dhe se Allahu është mbi Arshin e Tij, i ndarë nga krijesat e Tij dhe Dija e Tij ka përfshirë 

gjërat, dhe se Allahu është i përhershëm, nuk ka fillim për Të, mbarim dhe fund, me cilësitë e Tij të 

plota, Ai nuk ka pushuar se qenuri i Ditur, Folës, Dëgjues, Shikues, i Gjallë, i Matur, Ai e ka ditur 

atë që do të jetë para se të jetë dhe se Ai i ka caktuar kaderet para krijimit të gjërave. Ata janë të pajtimi 

për kryetarllëkun e Ebu Bekrit, Umerit, Uthmanit, Alijut – alejhim el-selam – dhe për dhënien e 

përparsisë se dy shejkhave (Ebu Bekrit dhe Umerit) dhe se të dhjetë janë në Xhenet me bindje dhe 

domosdoshmëri pa dyshim. Ata janë të pajtuar për kërkimin e mëshirës nga Allahu për të gjithë shokët 

e të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem –, kërkimin e faljes për ta dhe për gratë e tyre, 

për evladat e tyre, për familjen e tyre dhe përmbajtja nga përmendja e tyre pos me të mirë, përmbajtja 

dhe braktisja e shikimit në atë që ka ndodhur mes tyre. Kjo dhe e ngjashmja me të, për të cilën do të 

zgjatej shpjegimi i saj, nuk kanë pushuar njerëzit që kur e dërgoi Allahu Pejgamberin e Tij – salAllahu 

alejhi ue selem – e deri në këtë kohën tonë, të pajtuar në të, në lindjen e tokës dhe në përendimin e saj, 

në tokën dhe detin e saj, në rrafshinën dhe kodrat e saj, e transmetojnë atë dijetarët, transmetuesit e 

etherit (transmetimit), njerëzit e lajmëve, shkruasit dhe të mençurit, dhe pajtohen për pohimin e saj, 

burra, gra, pleq, të ri, fëmijë dhe të rinjtë në qytet dhe shkretetirë, arab, joarab, nuk e kundërshton e 

as nuk e mohon këtë dhe nuk devijon nga ixhmaja e njerëzve rreth saj pos një njeri i ndyrë, anues, 

bidatçi, i poshtër, i lënë anash, i mposhtur, atë e bojkotojnë dijetarët, e këpusin të mençurit, nëse 

sëmuret nuk e vizitojnë e nëse vdesë nuk prezantojnë te ai.”35 

Këtu shihet qartë se çështja e Emrave dhe Cilësive të Allahut hynë në çështjet e ixhmasë qoftë 

tek dijetarët ashtu edhe tek muslimanët e thjeshtë. 

 

 
35 El-Ibaneh an Sheriah el-Firkah el-Nexhijjeh. 
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2). Ruga e Ehli Sunnetit është pohimi i Cilësive të përmendura në Libër dhe Sunnet me 

kuptimin e tyre të vërtetë, pa bërë tahrif  (shtrembërim), tatil (mohim), tekjif (shpjegim) 

dhe temthil (krahasuar). 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

ِمْثِلِهَشمْيءٌَ َكم َالسَِّميُعَاْلبمِصُْيَََۚ َلمْيسم َ﴾١١﴿ومُهوم  

《 … asgjë nuk është si shembulli i tij dhe Ai është Dëgjues, Shikues. 》 [42:11] 

Në këtë ajet mund të gjendet mohimi i katër gjërave të ndaluara, ngase fjalët e Tij: 《… asgjë 

nuk është si shembulli i tij…》mohon tekjifin dhe temthilin, njëra (tekjifi) është që robi ta 

shpjegon mënyrën e Cilësisë së Allahut apo tjetra (temthili) që ai ta krahason Cilësinë duke 

thënë: “Një dorë si një dorë.” apo “Një shikim si një shikim.” Ndërsa fjalët e Tij: 《… dhe Ai 

është Dëgjues, Shikues.》 mohon tehrifin dhe tatilin, njëra (tehrifi) është që robi të pretendon 

se Shikimi i Allahut domethënë Dija e Tij apo tjetra (tatili) që ai ta mohon plotësisht se Allahu 

mund të Sheh. 

Ibnu Maxhishun (v. 146h) ka thënë: 

أنَالعصمةَيفَالدينَأنَتنتهيَيفَالدينَحيثَانتهىَبكَوَلََتاوزَماَقدَحدَلكَفإنَمنَقوامَالدينَمعرفةَالعروفََََ-رَحكَهللاَََََ-اعلمََ
مةَ:َفًلََّتافنَيفَذكرهَوصفتهََالنكرَفماَبسطتَعليهَالعرفةَوسكنتَإليهَاألفئدةَوذكرَأصلهَيفَالكتابَوالسنةَوتوارثتَعلمهَاألوإنكارََ

وماَأنكرتهَنفسكَوِلََتدَذكرهَيفَكتابَربكَوَلَيفَحديثََ. رامنَربكَماَوصفَمنَنفسهَعيباَ;َوَلَتتكلفنَمباَوصفَلكَمنَذلكَقد
َكماَصمتَالربَعنهَمنَنفسهَفإنََََ-ةَربكََمنَذكرَصَفََ-عنَنبيكََ فًلَتكلفنَعلمهَبعقلكَ;َوَلَتصفهَبلسانكَ;َواصمتَعنه

نفسهَ:َفكذلكَأعظمََََلفكَمعرفةَماَِلَيصفَمنَنفسهَمثلَإنكارَماَوصفَمنهاَ;َفكماَأعظمتَماَجحدهَاجلاحدونَِماَوصفَمَنتك
 . تكلفَماَوصفَالواصفونَِماَِلَيصفَمنها

“Dije – Allahu të mëshiroftë – ruajtja në fe është që të ndalosh në fe aty ku ndalon me 

ty dhe të mos kalosh atë që është kufizuar për ty, vërtet nga baza e fesë është njohja e së mirës dhe 

refuzimi i së keqes, ajo që të është shpjeguar nga dija dhe zemrat gjejnë qetësi tek ajo – dhe baza e saj 

është përmendur në Libër, Sunnet dhe dijen e saj e ka trashëguar Ummeti– atëherë kurrsesi mos iu 

frikëso ndonjë qortimi në përmendjen e saj dhe cilësimin e saj të Zotit tënd, (me) atë që Ai e cilësoi 

Vetën e Tij dhe mos u ndjej i ngarkuar për atë që Ai ta cilësoi ty prej asaj aspak. Atë që e mohon 

shpirti yt dhe nuk e gjen përmendjen e saj në Librin e Zotit tënd as në hadithin e Pjegamberit tënd – 

nga përmendja e cilësimit të Zotit tënd – atëherë mos e ngarko dijen e saj me mendjen tënde, mos e 

përshkruaj atë me gjuhën tënde. Hesht për të sikurse ka heshtur Zoti për të në lidhje me Vetën e Tij, 

vërtet ngarkimi yt rreth njohurisë së asaj që Ai nuk e ka cilësuar Vetën Tij është njëjtë si mohimi i 
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asaj që Ai e ka cilësuar, ashtu si është e madhe atë që e mohuan mohuesit prej asaj që Ai e ka cilësuar 

Vetën e Tij atëherë po kështu është e madhe ngarkimi me atë që e cilësuan cilësuesit me të cilat Ai nuk 

është cilësuar.”36 

Ibnu Bettah (v. 287h) ka thënë: 

َُأمنَََّ َاّللَّ ِة،َومت ملمقِ ي مهَماْعلمُمواَرمَِحمُكُم َالصَِّحيحم ِر َاْْلاثم َتمْصِديقم َاْلْمقِ  َِمْنَأمْهِل َاْلُمْؤِمِنَّيم َاَِلْعَتماِضَعملمي ْهماَِِبْلِقيماِسَومُموماضمعمِةََِمْنَِصفماِت اَِِبْلقمُبوِل،َومت مْركم

َتمْصِديٌق،َوماْلُمْؤِمنمَهَُاْلقمْوِلَِِبْْلرَم َيمانم ََُيمكِ مَُاِءَوماأْلمْهوماِء،َفمِإنََّاإْلِ َيُ ْؤِمُنونمَحمَّتَّ ََلم َومرمبِ كم َومجملََّ}فمًلم َُعمزَّ َاّللَّ ُق،َقمالم َاْلُمصمدِ  ن مُهْمََوم َب مي ْ َِفيمماَشمجمرم وكم

َوميُسَم ُدواَيفَأمنْ ُفِسِهْمَحمرمجااَِمَّاَقمضمْيتم َجيِم َلم مماِتَاْلُمْؤِمِنَّيَم65لِ ُمواَتمْسِليماا{َ]النساء:ََُُثََّ َِبِهَن مْفسمُه،َوممبماََ[َ،َفمِمْنَعمًلم مبماَومصمفم َأمْنَيمِصُفواَاّللََّم
بِِهَرمُسولُُهَصملَّىَاّللََُّ اْلُعلممماُء،َومرموماُهَالثِ قماُتَِمْنَأمْهِلَالن َّقَْومصمفمهَُ ِلَوماْلَْمَعملمْيِهَومسملَّممَِمَّاَن مقملمْتهَُ ِمنمَاْلْمًلم ِفيمماَرمومْوهَُ َُهُمَاْْلُجَّةَُ رماِمَومالسُّنمِنََِل،َالَِّذينم

َصملَّىَاّللََُّ َيُ قماُلَِفيمماَصمحََّعمْنَرمُسوِلَاّللَِّ ِر،َومَلم تمِدُعونم،َوميُسملِ ُمونَموماْْلاثم َي مب ْ َِلم؟َبمْلَي متَِّبُعونمَومَلم ؟َومَلم َكمْيفم َيُ عمارُِضونم،َومي مت مي مقَُّنونمَََعملمْيِهَومسملَّمم: ،َومَلم

َي مْرَتَم َيمْشُكونمَومَلم  بُونَمومَلم

“Dijeni – Allahu ju mëshiroftë – se nga cilësitë e besimtarëve të ithtarëve të hakut është 

besimi në ethere (transmetime) të vërteta, marrja e tyre me pranim, lënia e kundërshtimit ndaj saj me 

kijas dhe premisa me mendime e dëshira. Vërtet imani është vërtetim ndërsa besimtari është ai që 

vërteton diçka, Allahu – i Lartë Madhërishëm – ka thënë: 

َيُ ْؤِمُنونَم ََلم َومرمبِ كم َومُيسملِ ُمواَفمًلم ُدواَيفَأمنُفِسِهْمَحمرمجااَِمِ َّاَقمضمْيتم َجيِم َلم ن مُهْمَُُثََّ َب مي ْ َِفيمماَشمجمرم ََُيمكِ ُموكم َحمَّتَّٰ
﴾٦٥﴿تمْسِليمااَ  

《 Por jo, për Zotin tënd! Ata nuk besojnë derisa të zgjedhin ty për të gjykuar në të gjitha 

mosmarrëveshjet mes tyre, dhe të mos mbetet në veten e tyre asnjë pikë ngushtimi ndaj 

vendimeve të tua dhe t’i pranojnë ato (vendimet e tua) plotësisht të nënshtruar. 》 [4:65] 

Prej shenjave të besimtarëve është që ta cilësojnë Allahun me atë që Ai e cilësoi Vetën e Tij, dhe me 

atë që e cilësoi i Dërguari i Tij – salAllahu alejhi ue selem – prej asaj që e kanë transmetuar dijetarët 

dhe e kanë transmetuar njerëzit e besueshëm nga ithtarët e transmetimit, të cilët janë argument në 

atë që e kanë transmetuar prej hallallit, haramit, Sunnetit dhe etherit. Nuk thuhet për atë që është 

saktësuar nga i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem –: “Si?” dhe as “Përse?” porse ata 

pasojnë dhe nuk shpikun, nënshtrohen dhe nuk kundërshtojnë, kanë bindje dhe nuk dyshojnë e as nuk 

janë skeptik.”37 

 
36 El-Ibaneh el-Kubra libnu Bettah. 
37 Po aty. 
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Kur bëhej fjalë për Emrat dhe Cilësitë e Allahut Selefët thoshin: “Kaloni (duke i pranuar) 

transmetimet ashtu siç janë transmetuar.” – sikurse do të përmendet më vonë – dhe kështu ata 

u siguruan në fenë e tyre. 

3) Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – dhe Selefët kanë bërë me shenjë tek cilësia si 

pohim i kuptimit të vërtetë të cilësisë duke e mohuar se ajo është metaforë, dhe kjo 

ndalon që cilësia të interpretohet sipas ixhtihadit (hulumtimit rraskapitës), mendimit 

dhe analogjisë apo pretendimin se ato janë metaforë. 

Kjo domethënë që Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka bërë me shenjë në kohën kur 

ishte duke folur – për shembull – në veshin apo syrin e tij apo bëntë shenjë me dorën apo 

gishtin e tij në varësi të cilësis për të cilën ishte duke folur ai – salAllahu alejhi ue selem –, pa 

temthil porse duke e pohuar dhe vërtetuar cilësinë, dhe kjo ndodhë në shumë vende nëpër 

hadithe dhe transmetime. 

Ebu Daud (v. 275h) ka transmetuar: 

َبَْ ث منماَعمْبُدَاّللَِّ َحمدَّ َقماَلم َاْلممْعىنم َالنَّسماِئيُّ َْبُنَنمْصر َومُُمممَُّدَْبُنَيُوُنسم ث منماَعمِليُّ ََحمدَّ َِعْمرمانمَحمدَّثمَِنَأمبُوَيُوُنسم ي مْعَِنَاْبنم ْرمملمةَُ ث منماَحم َاْلُمْقرُِئَحمدَّ ُنَيمزِيدم
َأميبََ ِتََُسلمْيُمَْبُنَُجبمْْي َممْوَلم َيمُْمرُُكْمَأمْنَتُ ؤمدُّواَاأْلممماَنم ِذِهَاْْليمةمَِإنََّاّللََّم َُهرميْ رمةمَي مْقرمأَُهم ْعُتَأمِبم ََسِم ََُهرميْ رمةمَقمالم يعااَبمِصْيااَقمالم ََسِم َق مْولِِهَت معماَلم َأمْهِلهماَِإَلم ِإَلم

َُعملمْيِهَومسملَّممَيمضمُعَإَِ َصملَّىَاّللَّ َاّللَِّ َُعَمرمأمْيُتَرمُسولم َصملَّىَاّللَّ َاّللَِّ َأمبُوَُهرميْ رمةمَرمأمْيُتَرمُسولم اََِْبماممُهَعملمىَأُُذنِِهَومالَِِّتَتمِليهماَعملمىَعمْيِنِهَقمالم لمْيِهَومسملَّممَي مْقرمُؤهم
يٌعَبمِصٌْيَي مْعَِنَ َسِم َاْلُمْقرُِئَي مْعَِنَِإنََّاّللََّم َقمالم َاْبُنَيُوُنسم اَرمدٌَّعملمىَاجلْمْهِميَّةَِوميمضمُعَِإْصب معمْيِهَقمالم َأمبُوَدماُودَومهمذم ََسمْعااَومبمصمرااَقمالم  َأمنََّّللَِّ

“Na ka treguar Alij ibnu Nesr dhe Muhammed ibnu Junus el-Nesaijel-Mana duke 

thënë: Na ka treguar Abdullah ibnu Jezid el-Mukriu (duke thënë): Na ka treguar Harmeleh – 

domethënë ibnu Imran – (duke thënë): Më ka treguar Ebu Junus Sulejm ibnu Xhubejr – miku i Ebu 

Hurajras – duke thënë: E kam dëgjuar Ebu Hurajran duke e lexuar këtë ajet: 

َأمْهِلهماَ ٰ ِتَِإَلم َ﴾٥٨﴿ِإنََّاللَّ همََيمُْمرُُكْمَأمنَتُ ؤمدُّواَاأْلممماَنم  

《 Vërtet Allahu ju urdhëron që t’ua ktheni amanetet prapë atyre që u takojnë… 》 [4:58] 

Deri tek fjalët e Tij: 

يعااَبمِصْيااَ َ﴾٥٨﴿َسِم  

《 … Dëgjues, Shikues… 》 [4:58] 

http://tanzil.net/#4:58
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Ai (Ebu Hurajrah) tha: ‘E kam parë të Dërguarin e Allahut – salAllahu alejhi ue selem  – duke e 

vendosur gishtin e madh në vesh dhe gishtin pas tij në sy.’ Ebu Hurajrah ka thënë: ‘E kam parë të 

Dërguarin e Allahut – salAllahu alejhi ue selem – duke e lexuar atë (ajet) dhe duke i vendosur dy 

gishtat e tij.’ Ibnu Junus ka thënë: el-Mukriu ka thënë: ‘Domethënë, vërtet Allahu është Shikues dhe 

Dëgjues, domethënë se Allahu ka Dëgjim dhe Shikim.’ Ebu Daud ka thënë: ‘Kjo është kundërpërgjigje 

ndaj xhehmive.’”38 

Ibnu Maxheh (v. 273h) ka transmetuar: 

ث منماَِهشماُمَْبُنَعممَّار َومُُمَم َْبِنَحمدَّ ثمَِنَأميبَعمْنَُعب مْيِدَاّللَِّ َحمدَّ ث منماَعمْبُدَاْلعمزِيِزَْبُنَأميبَحمازِم  َحمدَّ ََمَُّدَْبُنَالصَّبَّاِحَقماَلم َقمالم َْبِنَُعممرم َعمْنَعمْبِدَاّللَِّ ِمْقسمم 
ََ َاّللَِّ ْعُتَرمُسولم َعملمىَاْلِمْنِبمَََِسِم َُعملمْيِهَومسملَّممَومُهوم ي مُقَوصملَّىَاّللَّ ُهَفمجمعملمَي مْقِبُضهماَومي مْبُسطُهماَُُثََّ َيمدم ُلََي مُقوُلََيمُْخُذَاجلْمبَّاُرََسمماوماتِِهَومأمرمِضيِهَبِيمِدِهَومق مبمضم

َاْلُمتَم ِلُكَأمْينمَاجلْمبَّاُرونمَأمْينم َاْلمم َاجلْمبَّاُرَأمَنم َصملَّىَاّللََُّأمَنم َومي متمممايمُلَرمُسوُلَاّللَِّ ُونمَقمالم َاْلِمْنِبمََِكمِبِ  َنمظمْرُتَِإَلم ِيِنِهَومعمْنَِِشمالِِهَحمَّتَّ َعملمْيِهَومسملَّممَعمْنََيم
َصملَّىَاّللََُّ َِبرمُسوِلَاّللَِّ مُقوُلَأمسماِقٌطَُهوم َألم َِإن ِ حمَّتَّ  َعملمْيِهَومسملَّمَمي متمحمرَُّكَِمْنَأمْسفمِلَشمْيء َِمْنهَُ

“Na ka treguar Hisham ibnu Ammar dhe Muhammed ibnu el-Sabbah duke thënë: Na 

ka treguar Abdul-Azizibnu Ebi Hazim (duke thënë): Më ka treguar babai im nga Ubejdullah ibnu 

Miksim nga Abdullah ibnu Umer që ka thënë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut – salAllahu 

alejhi ue selem – ndërkohë ai ishte në minber duke thënë: ‘El-Xhebbari do t’i kapë qiejt dhe tokat 

e Tij me dorën e Tij.’ – dhe ai e kapi dorën e tij dhe filloi ta shtrengonte dhe ta shtrinte atë – pastaj 

do të thotë: ‘Unë jam el-Xhebbari, Unë jam Mbreti, ku janë tiranët, ku janë arrogantët.’ Ai 

tha: ‘Ndërsa i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – lëkundej nga e djathta dhe e majta 

derisa shikova tek minberi duke lëvizur nga poshtë derisa thashë, a do të bjerë ai me të Dërguarin e 

Allahut – salAllahu alejhi ue selem –?’”39 

Imam Ahmedi (v. 241h) ka thënë: 

ََُ َاّللَّ َرمِضيم ِبٌتَاْلبُ نماِنُّ،َعمْنَأمنمِسَْبِنَمماِلك  ثمناَُمعماُذَْبُنَُمعماذ ،ََنََحمَّاُدَْبُنَسملمممةم،ََنَاثم ََعمْنُه،َعمِنَالنَّيبِ َصملَّىَهللاَُعملمْيهَِحمدَّ َومسملَّمم:َ"َيفَق مْولِِهَعمزَّ

دمكًّا{َ]األعراف:ََوَم بمِلَجمعملمهَُ لِْلجم َلمه143ََُجملََّ}ف ملممَّاََتمملَّىَرمبُّهَُ َأميب:َأمرمَنُهَُمعماٌذَف مقمالم َاِْلِْنصمِر«َقمالم ا،َي مْعَِنَأمْخرمجمَطمرمفم :َ»همكمذم :َقمالم [َقمالم

َهَم :َفَمَُحمْيٌدَالطَِّويُل:َمماَتُرِيُدَِإَلم َُُمممَّد ؟َقمالم َأمِبم اََيم ثمَِنَبِِهَأمنمُسَْبُنََذم ََُحمْيُد؟َحمدَّ ََيم ََُحمْيُدَوممماَأمْنتم ََيم :َممْنَأمْنتم َصمْدرمُهَضمْربمةاَشمِديدمةا،َومقمالم ضمرمبم
َمماَتُرِيُدَِإلمْيِه؟ََ َعمِنَالنَّيبِ َصملَّىَهللاَُعملمْيِهَومسملَّمم،َت مُقوُلَأمْنتم  مماِلك 

 
38 Sunen Ebu Davud. 
39 Sunen ibnu Maxheh. 
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“Na ka treguar Muadh ibnu Muadh nga Hammad ibnu Selemeh nga Thabit el-Bunanij 

nga Enes ibnu Malik – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – nga Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – 

për fjalët e Tij (Allahut) – të Lartë Madhërishëm –: 
بمِلَجمعملمُهَدمكًّاَف ملممَّاََتمملَّٰىَرمبُّهَُ َ﴾١٤٣﴿َلِْلجم  

《 … Kur iu shfaq Zoti i tij malit Ai e bëri atë pluhur… 》 [7:143] 

Ai (Enesi) ka thënë: ‘Ai (Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem –) ka thënë: ‘Ia kështu (iu paraqit 

malit).’ Domethënë e nxorri majën e gishtit të vogël.’ Babai im ka thënë: ‘Muadhi na e tregoi atë (me 

gishtin e tij të vogël) ndërsa Humejdi el-Tauil i tha atij: ‘Çfarë po synon me këtë o Ebu Muhammed?’’ 

Ai tha: ‘Ai (Muadhi) e goditi në gjoks me një goditje të fortë dhe i tha: ‘Kush je ti o Humejd? E çfarë 

je ti o Humejd? Ma tregoi këtë Enes ibnu Malik nga Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem –, ti thua 

çfarë synon me këtë?’’”40 

Abdullah ibnu Ahmed (v. 290h) ka thënë: 

ََ ُ،َثناََيمَْيم اّللَّ ْعُتَأميبمَرمَِحمهَُ ،َعمِنَالنَّيب َِْبُنَسمِعيد ،َََسِم َصملَّىََحِبمِديِثَُسْفيمانمَعمِنَاأْلمْعممِش،َعمْنَممْنُصور ،َعمْنَِإبْ رماِهيمم،َعمْنَُعب مْيدمةم،َعمْنَعمْبِدَاّللَِّ
َُيِْسُكَالسَّمماوماتَِ ُ:َجمعملمََيمَْيمَهللاَُعملمْيِهَومسملَّمم:َ»أمنََّاّللََّم َأميبَرمَِحمُهَاّللَّ «َقمالم َجمعملمَيُِشُْيَأِبُْصُبِعِهَيمضمُعَََعملمىَُأْصُبع  َيُِشُْيَأبِمصماِبِعِهَومأمرماِنَأميبَكمْيفم

َا َأمتمىَعملمىَآِخرِهم  ُأْصبُ عااَُأْصبُ عااَحمَّتَّ

“E kam dëgjuar babain tim – Allahu e mëshiroftë – (duke thënë): Na ka treguar Jahja 

ibnu Seid me hadithin e Sufjanit nga el-Eameshi nga Mensuri nga Ibrahimi nga Ubejdeh nga 

Abdullahi nga Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – (që ka thënë): ‘Allahu do t’i kap qiejt me 

një gisht.’ Babai im – Allahu e mëshiroftë – tha: ‘Jahja bëri me gishtin e tij.’ Ndërsa babai im më 

tregoi mua se si ai (Jahja) bëri me gishtin e tij duke treguar një gisht pas një gisht derisa arriti të i 

fundit.”41 

Pra, të gjitha këto transmetime tregojnë se si Selefët e pohonin kuptimin e vërtetë të cilësisë, 

gjë që e bën të pamundshme interpretimin e cilësive në diçka tjetër përveç  kuptimit të tyre 

të vërtetë apo shpjegimin e mënyrës së tyre pa ndonjë argument. 

El-Darimij (v. 280h) ka thënë: 

 
40 Musned Imam Ahmed. 
41 Kitab el-Sunneh liAbdullah. 
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َالرب؛َفإَنََلََنيَز َالرأيَيفَتكييفَصفات َاجتهاد َالِتَنراهاََََأماَماَذكرتَمن َالفرائض،َواألحكام َالرأيَيفَكثْيَمن أبعيننا،َوتسمعََاجتهاد
 يفَآذاننا؛َفكيفَيفَصفاتَهللاَالِتَِلَترهاَالعيون،َوقصرتَعنهاَالظنوَن

“Sa i përketë asaj që e ke përmendur prej ixhtihadit për mënyrën e cilësive të Zotit 

atëherë ne nuk e lejojmë ixhtihadin në shumë prej farzeve dhe dispozitave të cilat i shohim me sytë 

tonë dhe i dëgjojmë me veshët tonë atëherë si është e mundur për cilësitë e Allahut të cilat nuk i kanë 

parë sytë, dhe janë izoluar nga to supozimet?”42 

Ibnu Mendeh (v. 395h) ka thënë: 

كتابناَهذاَنرويهاَمنَغْيََتثيلَوَلَتشبيهَوَلَتكييفَوَلَقياسَوَلََتويلَعلىَماََنقولَيفَماَتقدمَمنَهذهَاألخبارَيفَالصفاتَيفََوكذلكََ
نقلهاَالسلفَالصادقَعنَالصحابةَالطاهرةَعنَالصطفىَصلىَهللاَعليهَوسلمَوَنهلَمنَتكلمَفيهاَإَلَببيانَعنَالرسولَصلىَهللاَعليهََ

 ايبَحضرَالتنزيَلوسلمَأوَخِبَصَح

“Gjithashtu ne themi për atë që ka paraprirë prej këtyre transmetimeve rreth Cilësive 

në këtë librin tonë, i transmetojmë pa temthil, pa teshbih (krahasim), pa tekjif, pa kijas dhe pa 

komentim sipas asaj që e kanë transmetuar Selefët e sinqertë prej Sahabëve të pastër nga Mustafaja – 

salAllahu alejhi ue selem –, dhe e llogarisim injorant atë që flet për to përveçse me ndonjë argument 

nga i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – apo ndonjë transmetim nga ndonjë Sahabij që 

e ka dëshmuar shpalljen.”43 

  

 
42 El-Nakd lil-Darimij. 
43 Kitab el-Teuhid libnu Mendeh. 
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Shirku në Teuhid el-Esma ue el-Sifat 

Shirku në Teuhid el-Esma ue el-Sifat është bërja e dikujt të ngjashme me Allahun – e Lartësuar 

– në një gjë prej Emrave dhe Cilësive të Tij apo cilësimi i Allahut me ndonjë cilësi të krijesave. 

Kësisoj kushdo që e cilëson dikë nga krijesat me ndonjë Emër dhe Cilësi të Allahut duke 

besuar se kjo qenie apo send i krijuar mban kuptimin e cilësisë që është specifike për 

Allahun atëherë ai është mushrik (idhujtar) në el-Esma ue el-Sifat, sikurse cilësimi i dikujt si 

dëgjues duke besuar se ai mund të dëgjojë ashtu sikurse që Allahu i dëgjon të gjitha, apo që 

ai mund të dëgjojë nga një distancë apo në rrethana që qenia normale njerëzore nuk mund 

të dëgjojë. 

Disa nga llojet e shirkut që njerëzit i bëjnë në këtë lloj të Teuhidit janë: 

* Nxerrja e emrave nga Emrat e Allahut për zotrat e rrem sikurse el-Lat prej emrit Allah, el-

Uzza prej emrit el-Aziz. 

* Besimi i disa sufive dhe rafidive se hoxhallarët dhe eulijat e tyre mund ta dëgjojnë lutjen e 

tyre pa marrë parasysh se ku ndodhen. 

* Besimi i mushebbihah që e krahasojnë Krijuesin me krijesat. Një shembull i kësaj është: 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َيمشماءَُ َكمْيفم اُهَممْبُسوطمتماِنَيُنِفُق ﴾٦٤﴿َبمْلَيمدم  

《 … bile të Dy Duart e Tij janë të shtrira. Ai shpenzon ashtu siç do Ai… 》 [5:64] 

Pastaj mushebbihu thotë: “Duart e Allahut janë si duart e krijesave.” Dhe kështu ata e bëjnë 

Allahun të ngjashëm me krijesat në këtë Cilësi tëTij. 

* Menhexhi i xhehmive që i mohoi Emrat dhe Cilësitë e Allahut dhe e shtrembëroi kuptimin 

e tyre, dhe si rezultat e cilësuan Allahun – e Lartësuar – me mangësi dhe hiçin duke 

pretenduar ikjen nga krahasimi i Krijuesit me krijesat. Këtu përfshihet çdo sekt që mund të 

jetë me një emër tjetër porse i mohon dhe i shtrembëron kuptimet e Emrave dhe Cilësive të 

Allahut. 

Hammad ibnu Zejd (v. 179h) ka thënë: 

ََ .َِقيلَمممثمُلَاجلْمْهِميَِّةَممثمُلَرمُجل  :ََلم .َِقيلم:َف ملمهماَسمعمٌف.َقمالم :ََلم :َن معمْم.َِقيلم:َف ملمهماَُخوٌص؟َقمالم ََنمْلمٌة؟َقمالم :ََِقيلمَلمُه:َأميفَدمارِكم َكمرمٌب؟َقمالم :َف ملمهما
ََ: .َِقيلم:َف ملمهماَأمْصٌل؟َقمالم :ََلم .َِقيلم:َف ملمهماَِجذٌْع؟َقمالم ؟َقمالُوا:َن معمْم.َِقيلم:َََلم ُْم:َلمُكْمَرمبٌّ ِءَاجلْمْهِميَُّة،َِقيلمَْلم .َهمُؤَلم ََنمْلمةمَيفَدمارِكم .َِقيلم:َفمًلم َلم
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.َِقيلم:َف ملمُهَِإْصبمٌع؟َقمالَُ ٌم؟َقمالُوا:ََلم .َِقيلم:َف ملمُهَقمدم .َِقيلم:َف ملمُهَيمٌد؟َقمالُوا:ََلم لَُّم؟َقمالُوا:ََلم .َِقيي متمكم ََوا:ََلم .َِقيلم:َفمًلم لم:َفمْيمْضمىَومي مْغضمُب؟َقمالُوا:ََلم
َلمُكمَْ  رمبَّ

“Shembulli i xhehmive është si shembulli i një njeriut që i është thënë: ‘A ke në truallin 

tënd hurmë?’ Ai ka thënë: ‘Po.’ I është thënë: ‘A ka ajo gjethe?’ Ai ka thënë: ‘Jo.’ I është thënë: ‘A ka 

ajo degë?’ Ai ka thënë: ‘Jo.’ I është thënë: ‘A ka ajo bazë të gjetheve?’ Ai ka thënë: ‘Jo.’ I është thënë: 

‘A ka ajo trung?’ Ai ka thënë: ‘Jo.’ I është thënë: ‘A ka ajo rrenjë?’ Ai ka thënë: ‘Jo.’ I thuhet: ‘Atëherë 

nuk ka hurmë në truallin tënd.’ Ndërsa këtyre xhehmive u është thënë: ‘A keni Zot?’ Ata thanë: ‘Po.’ 

U është thënë: ‘A Flet Ai?’ Ata thanë: ‘Jo.’ U është thënë: ‘A ka Ai Dorë?’ Ata thanë: ‘Jo.’ U është 

thënë: ‘A ka Ai Këmbë?’ Ata thanë: ‘Jo.’ U është thënë: ‘A ka Ai Gisht?’ Ata thanë: ‘Jo.’ U është 

thënë: ‘A Kënaqet dhe Zemërohet?’ Ata thanë: ‘Jo.’ U është thënë: ‘Atëherë s’ka Zot për juve.’”44 

El-Bukharij (v. 256h) thënë: 

َب مْعُضَأمْهِلَاْلِعْلِمَ:َ"َِإنََّاجلْمْهِميَّةمَُهُمََ ُْمَِِبلصَّنَمومقمالم ُْمَشمب َُّهواَرمِبَّ َلَي ُْبِصُرَ،َومَلَي متمكملَُّمَِمَ،َوماألمصممِ َ،َوماألمْبكمِمَالَِّذيََلَيمْسممُعَ،َوَماْلُمشمبِ همُةَ،َألمْنَّ
 َ،َومَلَخيمُْلقَُ

“Disa prej njerëzve të dijes kanë thënë: ‘Xhehmijet janë antropomorfistat (el-

mushebbiheh) sepse ata e përngjasojnë Zotin e tyre me statujen dhe shurdhmemecin i cili nuk dëgjon, 

nuk sheh, nuk flet e as nuk krijon.’”45 

Gjithashtu el-Darimiju (v. 280h) lidhur me xhehmit ka thënë: 

َكفرهم،َأْنمََلَيُ ْثِبُتونمَهللَتباركَوتعاَلََو ََجهااَوَلََسعااَوَلَبصرااَوَلَِعْلمااَوَلَكًلمااَوَلَِصفمةَاونكفرهمَأيضاَِبلشهورَِمْن ،َإَلَبِتمْأوِيِلَُضًلَّل 

ََافْ تمضمُحواَوت مب مي َّنمْتَعموَم َواحد ،َوهوَبنفسهَيفَكلَمكان،َويفَكلَبيتَمغلق،َوُصْنُدوق  رماهُتُم،َيقولون:ََسُعُه،َوبمصمرُُه،َوِعْلُمُه،َوكمًلمُمُه؛َمبعىنا
اَأَيَِحيطماُْناَومأمْغًلقُ هماَوأمقْ فماْلُاَ،َ-يفَدعواُهمَ-بِِهََُمْقفمل،َقدَأحاطتَْ َهللِاَنمِْبمأَُِمنَإله َِهِذهَِصفمُتُه،َوهمذم  .ضااَممْذهمٌبَواِضٌحَيفَِإْكفمارِِهمفِإَلم

“Gjithashtu ne i bëjmë tekfir ata për shkak të asaj që është mjaft e shquar nga kufri i 

tyre, se ata nuk i pohojnë Allahu – tebarake ue teala – Fytyrë, as Dëgjim, as Shikim, as Dije, as të 

Folur, e as një Cilësi pos me interpretim të gabuar, ata u ekspozuan dhe u qartësua gabimi i tyre, ata 

thonë: ‘Dëgjimi, Shikimi, Dija dhe të Folurit e Tij janë me një kuptim të vetëm, dhe Ai me Vetën e 

Tij është në çdo vend, në çdo shtëpi dhe kuti të mbyllur.’ Vërtet – sipas pretendimit të tyre – Atë e 

 
44 Sherh Medhahib Ehli el-Sunneh libnu Shahin. 
45 Khalk Efal el-Ibad. 
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kanë rrethuar muret, shufrat dhe bravat e tyre. Te Allahu ne e shpallim vetën të pastër nga një i 

adhuruar që këto të jenë cilësitë e Tij. Kjo, gjithashtu, është një rrugë e qartë për t’i bërë tekfir ata.”46 

Gjithashtu El-Darimij (v. 280h) kur ka folur për Bishr el-Merisin, i cili ishte një nga kokat e 

xhehmive, ka thënë: 

عىََالريسيَصاحبَهذاَالذهبَأنهَيدعيَتوحيدَهللاَمبثلَهذاَالذهبَوماَأشبههَوقدَعطلَمجيعَصفاتَالواحدَاألحدَفادوالعجبَمنَ
عنَخملوقَمنََََيفَقياسَمذهبهَأنَواجدهَالذيَيوحدهَإلهَُمدعَمنقوصَمشوهَمشيجمقصوصََلَتتمَوحدانيتهَإَلَمبخلوقَوَلَيستغَن

وحدَالصادقَيفَتوحيدهَالذيَيوحدَهللاَبكمالهَوجبميعَصفاتهَيفَعلمهَوكًلمهَوقبضهَوبسطهَوهبوطهََالكًلمَوالعلمَواَلسم،َويلكَإَّناَاَل
القابضََََعنَمجيعَخلقهَجبميعَصفاتهَمنَالنفسَوالوجهَوالسمعَوالبصرَواليدينَوالعلمَوالكًلمَوالقدرةَوالشيئةَوالسلطانََوارتفاعهَالغَن

َكانَعبداَعلىََالباسطَالعزَالذلَاْليَالقيومَالفعالَل اَيشاءَهذاَإَلَالتوحيدَأقربَمنَهذاَالذيَيوحدَإْلاَُمدعاَمنقوصاَمقصوصاَلو
 ساويََترتَّيَفكيفَيكونَمثلهَإْلاَللعالَّيَتعاَلَهللاَعنَهذهَالصفَةهذهَالصفةَِلَيكنَي

“Çudia e Merisit – poseduesit të këtij medh’hebi – është se ai e pretendon Teuhidin e 

Allahut me këtë medh’heb dhe çka ngjason me të, ndërsa ai i ka mohuar të gjitha cilësitë e Një të 

Vetmit (Allahut). Ai pretendoi me kijasin e medhhebit të tij se Atë të cilin ai e adhuron është një ilah 

i amputuar, i mangët, i derformuar dhe i thyer që nuk plotësohet Njëshmëria e Tij pos me të krijuarën 

dhe nuk është i pavarur nga të krijuarat sikur e Folura, Dija dhe Emri. Mjerë për ty, Muvahidi i 

vërtetë në Teuhidin e tij është ai që e njëson Allahun në Përsosmërinë e Tij dhe në të gjitha cilësitë e 

Tij, në Dijen e Tij, të Foluren e Tij, Kapjen e Tij, Shtrirjen e Duarve të Tij, Zbritjen e Tij, Ngritjen e 

Tij, Ai është i Pavaruri nga të gjitha krijesat e Tij me të gjitha cilësitë e Tij që nga Qënia, Fytyra, 

Dëgjimi, Shikimi, Dy Duart, Dija, të Folurit, Aftësia, Dëshira, Autoriteti, Ai është Shtrënguesi, 

Shtrirësi, Ai që dhuron krenari, Poshtruësi, i Gjalli, Ai që i mban gjallë krijesat, Bërësi i asaj që Do, 

kjo është më afër Teuhidit sesa ky që e njëson një të adhuruar që është i amputuar, i mangët, i këputur. 

Sikur të ishte një rob me këtë cilësim s’do të vlente as dy hurma e si atëherë të jetë si shembulli i tij 

një ilah i të gjitha botrave, i Lartësuar është Allahu nga ky cilësim.”47 

  

 
46 El-rad ala el-xhehmijjeh lil-Darimij. 
47 El-Nakd lil-Darimij. 
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Asgjësuesit (Anuluesit) e tjerë që nuk janë përmendur 

Ekzistojnë disa asgjësues të Islamit që nuk janë përmendur ende, ata janë: 

* El-Istihza (tallja) dhe el-Sebb (fyerja), këto përfshijnë përqeshjen, nënçmimin apo sharjen e 

ndonjë gjëje që është nga feja Islame. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َُكنَّاََنمُوُضَومن مْلعمبَُ َََۚ َوملمِئنَسمأمْلت مُهْمَلمي مُقوُلنََِّإَّنَّما َُكنُتْمَتمْست مْهزُِئونم تِِهَومرمُسولِِه َت مْعتمِذُرواَََ﴾٦٥﴿ُقْلَأمِِبللَّ ِهَومآَيم َلم
َِإَيماِنُكْمَ َكمفمْرُُّتَب مْعدم ﴾٦٦﴿قمْد  

《 Në qoftë se i pyet ata (përse tallen), atëherë ata thonë: “Ne vetëm po flasim kot dhe po 

luajmë.” Thuaju: “A me Allahun, me ajetet e Tij (provat, shenjat, shpalljet) dhe me të 

Dërguarin e Tij po talleni?” Mos kërkoni fare ndjesë; ju keni bërë kufër pasi patët iman… 

》 [9:65-66] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

ئااَاَّتَّمذمهماَُهُزواا ي ْ تِنماَشم اٌبَمُِّهٌَّيَََۚ َومِإذماَعمِلممَِمْنَآَيم ُْمَعمذم َْلم َ﴾٩﴿أُولم ِٰئكم  

《 Kur ai mëson diçka nga Vargjet Tona (të Kur’anit), ai i merr ato për tallje. Për të tillët 

do të jetë ndëshkim poshtërues. 》 [45:9] 

Is’hak ibnu Rahujeh (v. 238h) ka thënë: 

َرسولمهََ َهللا،َأوَسبَّ ِماَأنزلَهللاََ-صلىَهللاَعليهَوسلمَََََ-أمجعَالسلمونَعلىَأنَمنَسبَّ َوجلَّ،َأوَقتلَنبيًّاَمنَأنبياءََََأوَدفعَشيئاَا عزَّ
َكاَف َكانَُمِقرًّاَبكلِ َماَأنزلَهللاهللا،َأمنَّه َ.رَبذلكَوِإْن

“Janë pajtuar muslimanët se ai që e shan Allahun apo e shan të Dërguarin e Tij – 

salAllahu alejhi ue selem – apo mohon një gjë prej asaj që e ka zbritur Allahu – i Lartë Madhërishëm 

– apo e vret ndonjë Pejgamber nga Pejgamberët e Allahut, është kafir me këtë edhe nëse e pohon çdo 

gjë që e ka zbritur Allahu.”48 

* El-Sihr (magjia), është një marrëveshje mes magjistarit dhe shejtanit (prej xhindëve), 

magjistari i bënë disa adhurime ndaj shejtanit i cili në këmbim do ta ndihmojë atë apo do t’i 

bindet atij në atë që ai e kërkon. 

 
48 El-Temhid libnu Abdul-Berr. 

http://tanzil.net/#9:65
http://tanzil.net/#9:66
http://tanzil.net/#45:9
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Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

ُلوَالشَّيماِطَُّيَعملمٰىَُمْلِكَُسلمْيممانَم ََََۚ َومات َّب مُعواَمماَت مت ْ َالنَّاسم َكمفمُرواَيُ عملِ ُمونم َُسلمْيمماُنَوملمٰ ِكنََّالشَّيماِطَّيم َكمفمرم وممما
َ َوممماُروتم َبِبماِبلمَهماُروتم َعملمىَاْلمملمكمَّْيِ َوممماَأُنزِلم َ﴾١٠٢﴿السِ ْحرم  

《 Ata ndoqën atë që shejtanët e recituan në kohën e sundimit të Sulejmanit. Nuk 

mohoi Sulejmani por shejtanët mohuan, duke u mësuar njerëzve magjinë, dhe asaj që 

ju shpallë dy melekëve në Babiloni, Harutit dhe Marutit… 》 [2:102] 

Gjithashtu Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

َله،َأوَتمكمهَّنَأوَُتُكهِ نَله،َأوَسمحمرَأوَُسِحرَله،َومنَأتىَكاهنااَفصدقهَمباَيقول،َفقدَكفرَمب َأوَُتُطْيِ  ََُممَداَأنزلَعلىَليسَمناَمنَتطْيَّ
 صلىَهللاَعليهَوسلَم

“Nuk është prej nesh ai që bën ogur apo për atë që bëhet ogur, ai që bën fall apo 

për atë që bëhet fall, ai që bën sihër apo për atë që bëhet sihër. Ai që shkon te fallxhori dhe i 

beson ne atë që e thotë ai atëherë ai kë bërë kufër në atë që i ka zbritur Muhammedit – 

salAllahu alejhi ue selem –.”49 

Në mënyrë që magjistari të arrijë bashkëpunimin e shejtanit duhet të bëjë një vepër sikurse 

është kërkimi i ndihmës nga shejtanët, lutja e tyre për gjëra që nuk janë të aftë, shqiptimi i 

fjalëve të kufrit për t’i kënaqur ata apo tallja me disa gjëra që Allahu ka urdhëruar të 

nderohen siç është Kur’ani dhe gjëra të tjera, të gjitha këto janë kufër i qartë nga vepruesi i 

tyre. Shtoji këtyre gjërave nëse ai që i bën këto apo për atë që bëhet beson se shejtanët mund 

të bëjnë dobi apo dëm pa lejen e Allahut apo se ata e dinë gajbin (të fshehtën, të panjohurën, 

të ardhmën). 

Kësisoj kushdo që bën magji sipas asaj që është përshkruar më sipër apo që bëhet për të 

magji apo është i kënaqur me ndonjë nga ato që janë përmendur atëherë ai është kafir sipas 

asaj që është treguar nga argumentet dhe bazat e fesë. 

* El-Irad (kthimi i shpinës), është kufri që përmban largimin nga mësimi i fesë dhe nga bërja 

e asaj që nevojitet dhe i kërkohet robit. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

 
49 El-Bezzar. E transmeton me zinxhir të mirë të transmetimit. 
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َكمفمُرواَعممَّاَأُنِذُرواَُمْعِرضَُ ﴾٣﴿ونمَومالَِّذينم  

《 … dhe ata që bëjnë kufër, prej asaj për të cilën paralajmërohen largohen. 》 [46:3] 

El-Taberiju(v. 310h) në tefsirin e këtij ajeti ka thënë: 

َكمفمُرواَعممَّاَأُْنِذُرواَُمْعرِضَُ{ : ومق مْوله َِذْكره } ونَموماملَِّذينم ُهْمَُمْعِرُضونَم : ي مُقولَت معماَلم َِإَيَّ ارَاّللَّ َعمْنَإِْنذم انِيَّةَاّللَّ َي متَِّعظُونمََ , وماملَِّذينمَجمحمُدواَومْحدم َلم
َي مت مفمكَُّرونمَف مي مْعتمِبُونَم , ِبهَِ   ومَلم

“Fjalët e Tij: 《 … dhe ata që bëjnë kufër, prej asaj për të cilën këshillohen 

largohen. 》– i Lartësuari – po thotë: ‘… dhe ata që e mohojnë njëshmërinë e Allahut nga 

paralajmërimi i Allahut që ua ka bërë atyre largohen, nuk këshillohen prej saj dhe nuk meditojnë e të 

marrin mësim.’”50 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

َف َصملَّٰىَصمدَّقَمفمًلم ََ﴾٣١﴿َومَلم َومت مومَلَّٰ َ﴾٣٢﴿وملمٰ ِكنَكمذَّبم  

《 Ai (kafiri) as nuk besoi e as nuk fali namaz! Porse ai përgënjeshtroi dhe ktheu 

shpinën. 》 [75:31-32] 

Gjithashtu Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

َكانمَِمنَأصَْ يب يمْسممعَُ ََل والذيَن مْفُسَُُمممَّد َبيمِدِهَ، َْيُ ْؤِمْنَِبلَِّذيَأُْرِسْلُتَبه،َإَلَّ ُوُتَوِلم َيم حاِبََأحمٌدَِمنَهِذهَاألُمَِّةَي مُهوِديٌّ،َوَلَنمْصراِنٌّ،َُُثََّ
 .النَّارَِ

“Pasha Atë në Dorën e të Cilit është shpirti i Muhammedit, nuk dëgjon për mua 

dikush prej këtij Ummeti, çifut e i krishterë pastaj vdes dhe nuk beson në atë me të cilën 

jam dërguar pos që është prej banorëve të Zjarrit.”51 

Secili që sot nuk i di bazat themelore të Islamit dhe as nuk i bën adhurimet e obliguara për 

shkak të moskërkimit për t’i mësuar ato atëherë ai nuk llogaritet injorant sepse dija është e 

pranishme dhe e arritshme porse ai llogaritet të jetë ndër ata që u larguan nga mësimi i fesë 

së Allahut, e cila është kufër. 

 
50 Tefsir el-Taberij. 
51 Sahih Muslim. 
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َ

Dëshmia e dytë: Muhammedun Rasulullah 

Dëshmia e Muhammedun Rasulullah ngërthen besimin në Pejgamberinë e Muhammedit, birit 

tëAbdul-Muttalibi biri i Hashimit i biri i Abdi-Menafit i biri i Kusajit i biri i Kilabit i biri i 

Murrah i biri i Kabit i biri i Luejit i biri i Galibit i biri i Fihrit i biri i Malikut i biri i el-Nedrit 

i biri i Kinaneh i biri i Khuzejmeh i biri i Mudrikeh i biri i Iljasit i biri i Mudarit i biri i Nezarit 

i biri i Madit i biri i Adnanit dhe Adnani është nga fëmijët e Ismailit birit të Ibrahimit – 

alejhima el-selam – dhe se ai – salAllahu alejhi ue selem – është i Dërguari i Allahut, e kjo 

ngërthen: 

1. Besimi i përgjithshëm në Mesazhin e tij– salAllahu alejhi ue selem – për të gjitha krijesat, 

si për xhindet ashtu edhe për njerëzit. 

2. Besimi se ai – salAllahu alejhi ue selem – është i Dërguari i fundit dhe se Mesazhi i tij 

është vula e të gjitha mesazheve. 

3. Besimi se Mesazhi i tij – salAllahu alejhi ue selem – i ka shfuqizuar të gjitha mesazhet 

dhe legjislacionet e mëparshme. 

4. Besimi se ai – salAllahu alejhi ue selem – e barti Mesazhin në tërësinë e tij, ai e 

përmbushi amanetin, i dha këshilla Ummetit të tij derisa e la në një rrugë të qartë, nata 

e së cilës është si dita e saj. 

5. Besimi se ai – salAllahu alejhi ue selem – është i mbrojtur në atë që e përcjell nga Allahu 

– i Lartësuar –. 

6. Besimi se ai – salAllahu alejhi ue selem – i meriton të drejtat, sikurse është dashuria për 

të, respekti ndaj tij, nderimi i tij dhe vlërsimi i tij i shumtë. 

7. Besimi se ai – salAllahu alejhi ue selem – ka vdekur dhe është i varrosur në Medine. 

Gjithashtu dëshmia e Muhammedun Rasulullah ngërthen besimin në të gjitha ato për të cilat 

ai – salAllahu alejhi ue selem – ka njoftuar dhe të nënshtruarit ndaj tij në atë që e ka urdhëruar. 

Kjo sepse çdo gjë për të cilën i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – ka njoftuar rreth 

Allahut, fesë së Tij apo të gajbit atëherë kjo është shpallje nga Allahu – i Lartësuar – bazuar 

në fjalët e Tij: 

َومحََْ﴾٣﴿وممماَيمنِطُقَعمِنَاْْلمومٰىَََ﴾٢َ﴿مماَضملََّصماِحُبُكْمَوممماَغمومٰىََ﴾١﴿ومالنَّْجِمَِإذماَهمومٰىَ َِإَلَّ ٌيََِإْنَُهوم
﴾٤﴿يُوحمٰىَ  

http://tanzil.net/#53:1
http://tanzil.net/#53:2
http://tanzil.net/#53:3
http://tanzil.net/#53:4


 70  

 

《 Pasha yllin kur ai bie! Nuk ka devijuar shoku juaj (Muhammedi – salAllahu alejhi ue 

selem –) e as nuk ka gabuar, as nuk flet ai nga dëshira, është vetëm Shpallje që i shpallet. 

》 [53:1-4] 

Pra, çfarëdo që ai – salAllahu alejhi ue selem – ka njoftuar rreth saj dhe e ka zbatuar atëherë 

është obligim të zbatohet dhe të besohet në të, dhe çdo gjë ai e ka mohuar atëherë është 

obligim të mohohet. Prandaj, është obligim për besimtarët të zbatojnë dhe të besojnë gjithçka 

që i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – ka njoftuar rreth saj; lidhur me Emrat dhe 

Cilësitë e Allahut, po kështu ata duhet të mohojnë për Të çdo gjë që ai – salAllahu alejhi ue 

selem – e ka mohuar për Allahun, siç është ngjashmëria me qeniet e krijuara, dhe kështu ata 

janë të lirë nga tatili, tekjifi, teshbihi, tehrifi. 

Veç kësaj, nuk ka asnjë legjislacion pos legjislacionit me të cilin erdhi i Dërguari i Allahut – 

salAllahu alejhi ue selem –. Pra, pranimi i një legjislacioni tjetër pos Sheriatit është prishje e 

dëshmisë la ilahe illAllah dhe dëshmisë Muhammedun Rasulullah. Allahu – i Lartësuar – ka 

thënë: 
ُدواَيفَأمنُفِسِهْمَحمرمجااَِمِ َّ َجيِم َلم ن مُهْمَُُثََّ َب مي ْ َِفيمماَشمجمرم ََُيمكِ ُموكم َيُ ْؤِمُنونمَحمَّتَّٰ ََلم َومرمبِ كم َومُيسملِ ُمواَفمًلم اَقمضمْيتم

﴾٦٥﴿تمْسِليمااَ  

《 Por jo, për Zotin tënd! Ata nuk besojnë derisa të zgjedhin ty për të gjykuar në të 

gjitha mosmarrëveshjet mes tyre, dhe të mos mbetet në veten e tyre asnjë pikë 

ngushtimi ndaj vendimeve të tua dhe t’i pranojnë ato (vendimet e tua) plotësisht të 

nënshtruar. 》 [4:65] 

Pra, besimtarët e vërtetë besojnë në të Dërguarin – salAllahu alejhi ue selem –, në atë që ai ka 

njoftuar për Allahu, Ditën e Fundit, Islamin, imanin, ihsanin, dhe ata i binden atij – salAllahu 

alejhi ue selem – në atë që ai e ka urdhëruar dhe e ka ndaluar, ata e shohin të lejuar atë që ai 

e ka lejuar dhe e shohin të ndaluar atë që ai e ka ndaluar, ata e pasojnë fenë e vërtetë të 

bazuar në Kur’an dhe Sunnet, sepse nuk ka asnjë të mirë pos që i Dërguari i Allahut – 

salAllahu alejhi ue selem – e ka urdhëruar dhe asnjë të keqe pos që ai e ka ndaluar. 

Hadithet e të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem – referohen si Sunnet, në Sunnet 

mund të gjenden çështjet si nga baza e fesë ashtu edhe nga degët e fesë, dhe askush nuk 

është i sigurt nga bidati perveç personit që e bazon fenë e tij në Kur’an dhe Sunnet. 

Pas vdekjes së të Dërguarit – salAllahu alejhi ue selem – u shfaqën sektet e bidatit si havarixhët, 

kaderitë, murxhitë, rafiditë, xhehmitë dhe muetezilitë ndërsa njerëzit e hakut u dalluan me një 
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emër që tregon se ata mbetën në atë me të cilin erdhi i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi 

ue selem –, ky emër është Ehli el-Hadith (njerëzit e hadithit) apo Ehli el-Sunneh. Përgjegjësia 

e rregullimit të besimit me kuptimin e Selefëve është obligim individual, prej së cilës askush 

nuk është i lirë.  



 72  

 

Asgjësuesit e Muhammedun Rasulullah 

Ndër gjërat që e asgjësojnë dhe e zhvlerësojnë dëshminë Muhammedun Rasulullah janë këto: 

* Mallkimi, sharja, nënçmimi dhe tallja me të – salAllahu alejhi ue selem –, në këtë hynë edhe 

të flasësh për të – salAllahu alejhi ue selem – në një mënyrë negative, sikurse thënia: “Ai ishte 

i zënë me gra.” Apo “Unë nuk e di nëse ai ishte i shëndoshë në mend apo i çmendur.” Apo thënie 

të ngjashme që kanë domethënie negative apo cekja e disa fjalëve negative me të cilat 

synohet Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – pa e përmedur direkt emrin apo titullin e tij 

– salAllahu alejhi ue selem –. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َيُ ْؤُذونمَ ُهُمَالَِّذينم َأُُذنٌَومِمن ْ ََََۚ َالنَّيبََّومي مُقوُلونمَُهوم ُقْلَأُُذُنَخمْْي َلَُّكْمَيُ ْؤِمُنَِِبللَّ ِهَوميُ ْؤِمُنَلِْلُمْؤِمِنَّيمَومرمَْحمٌةَلِ لَِّذينم
اٌبَأملِيٌمَََۚ َآممُنواَِمنُكمَْ ُْمَعمذم َاللَّ ِهَْلم َيُ ْؤُذونمَرمُسولم َ﴾٦١﴿ومالَِّذينم  

《 Mes tyre ka edhe prej atyre që e fyejnë Pejgamberin dhe thonë: “Ai është Udhun 

(njeri që beson çdo gjë që dëgjon).” Thuaju: “Ai është Udhun i mirë për ju. Ai beson në 

Allahun; ai ka besim tek besimtarët dhe është mëshirë për ata nga mesi juaj të cilët 

besojnë.” Por ata që fyejnë të Dërguarin (Muhammedin – salAllahu alejhi ue selem –) do të 

kenë dënim të dhimbshëm. 》 [9:61] 

El-Taberij (v. 310h) në tefsirin e tij të këtij ajeti ka përmendur: 

ث منماَاْبُنََُحمْيد َ ث منماَسملمممةَُحمدَّ َ:َحمدَّ َُِغشَُّهْمَي مْعَِنَ:َاْلُمنماِفِقَّيمَومأمذماُهْمَلِلنَّيبِ َقمالم َاّللَّ َ:َذمكمرم َقمالم َُعملمْيِهَومسملَّممََ-َعمِنَاْبِنَِإْسحماقم َََََ-صملَّىَاّللَّ ف مقمالم
َأُُذٌنَ(َاْْليَمََ:ََ) َيُ ْؤُذونمَالنَّيبََّومي مُقولُونمَُهوم ُهُمَالَِّذينم تَمومِمن ْ َاْلممقمالمةمَ،َِفيمماَب ملمغمَِنَن مب ْ َالَِّذيَي مُقوُلَتِْلكم ُلَْبُنَاْلْماِرِثَأمُخوَبمَِنَعمْمرِوَْبِنََةمَ.َومكمانم

َأمنَُّهَقَم ،َومذمِلكم ِذِهَاْْليمةَُ َ،َومِفيِهَن مزملمْتَهم ئااَصمدَّقمُهَ!َ"َي َمعمْوف  ثمُهَشمي ْ َ:َ"َِإَّنَّماَُُمممٌَّدَأُُذٌنَ!َممْنَحمدَّ َُ:َ)َُقْلَأُُذُنَخمْْي َلمُكْمَ(َأمْيَ:َيمْسممُعََالم ُقوُلَاّللَّ

ُقَبِِهََ.اِلْمْْيمَوَم  ُيصمدِ 

“Na ka treguar ibnu Humejd duke thënë: Na ka treguar Selemeh nga ibnu Is’hak që ka 

thënë: ‘Allahu e ka përmendur hilen, domethënë e munafikëve, dhe lëndimin që ata ia kanë shkaktuar 

Pejgamberit – salAllahu alejhi ue selem – duke thënë: 《 Mes tyre ka edhe prej atyre që e fyejnë 

Pejgamberin dhe thonë: “Ai është udhun.” 》I gjithë ajeti. Ai që e ka thënë këtë thënie, sipas asaj 

që më ka arritur, është Nebtel ibnu el-Harith vëllau i Benu Amr ibnu Auf, dhe për të ka zbritur ky 

ajet, kjo sepse ai ka thënë: ‘Vërtetë Muhammedi është Udhun! Kushdo që i tregon atij diçka, ai i beson 
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atij.’ Allahu – i Lartësuar – thotë: 《 … Thuaju: “Ai është Udhun i mirë për ju.”… 》 Domethënë 

ai e dëgjon të mirën dhe e beson atë.’”52 

Një gjë tjetër që hynë në talljen me Pejgamberin – salAllahu alejhi ue selem – dhe kjo vlenë për 

të gjithë Pejgamberët e Allahut, alejhim el-selam – është të luash, veprosh dhe portretizosh 

atë apo ata në filma dhe seri televizive. Kjo është nga këndi i nënçmimit të tyre sepse kur 

aktori përpiqet të portretizojë ndonjë Pejgamber atëherë ai i ul ata në pozitën e tij të ulët 

ndërsa ata – alejhim el-selam – janë të pastër nga kjo. 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

َِمْثلمَأُُحد َذمهمباا،َماَ أحمدمُكمَْ أنََّ لو بيمِدهَِ ن مْفِسي فموالذي أْصحايب، تمُسبُّوا َل أْصحايب، تمُسبُّوا َل َُمدََّأحمِدِهْم،َوَلَنمِصيفمهَُأنْ فمقم  .أْدرمكم

“Mos i shani Sahabët e mi, mos i shani Sahabët e mi se pasha Atë që në Dorën 

e Tij është shpirti im sikur ndokush prej jush do të shpenzonte ar sa kodra e Uhudit nuk do 

të arrinte një mudd53 të ndonjërit prej tyre e as gjysmën e tij.”54 

Nëse ky është krahasimi i Sahabëve me njerëzit e thjeshtë atëherë si është që dikush të 

portretizohet sikur të ishte Pejgamber i Allahut dhe pastaj pas kësaj ai shkon dhe luan një 

rol tjetër si kriminel apo homoseksual apo mëkatar apo kthehet tek personaliteti i tij, i cili 

mund të jetë një kafir mëkatar i prishur që nuk ka të drejtë të krahasohet kurrsesi me asnjërin 

nga Pejgamberët e Allahut – alejhim el-selam –. Kjo është krejt e kundërta e respektimit dhe 

nderimit të tyre. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َالَِّذَي َممعمهََُفمالَِّذينمَآممُنواَِبِهَومعمزَُّروُهَومنمصمُروُهَومات َّب مُعواَالنُّورم َهَُأُولم َََٰۚ َأُنزِلم َ﴾١٥٧﴿ُمَاْلُمْفِلُحونمَِئكم  

《 … Ata që e besojnë atë (Muhammedin – salAllahu alejhi ue selem –), që e nderojnë atë, që 

e ndihmojnë atë dhe që ndjekin Dritën e zbritur me të, mu këta janë më të fituarit. 》 

[7:157] 

Gjithashtu – i Lartësuari– ka thënë: 

 
52 Tefsir el-Taberij. 
53 Kjo është një sasi e cila mbush një herë dy duart e bashkuara. Pra, muddi i arit që Sahabët e kanë dhënë në 

rrugë të Allahut është më e mirë sesa sasia e arit sa kodra e Uhudit e dhënë në rrugë të Allahut nga dikush 

tjetër pos tyre. 
54 Sahih Muslim. 
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َ َ﴾٩﴿لِ تُ ْؤِمُنواَِِبللَّ ِهَومرمُسولِِهَومتُ عمزِ ُروُهَومتُ ومقِ ُروُهَومُتسمبِ ُحوُهَُبْكرمةاَومأمِصيًلا  

《 Me qëllim që ju të besoni Allahun dhe të Dërguarin e Tij, që ju ta ndihmoni dhe ta 

nderoni atë (Muhammedin – salAllahu alejhi ue selem –), dhe që ju të lartësoni atë 

(Allahun) në mëngjes e pasdite. 》 [48:9] 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – nuk është si çdo njeri në histori që mund të 

portretizohet në filma apo seriale, as fjalët e tij nuk janë si fjalët e të tjerëve që mund të 

pranohen apo të refuzohen siç dëshiron dikush porse ai është i Dërguari dhe Pejgamberi i 

Allahut – salAllahu alejhi ue selem – dhe nuk duhet të trajtohet si një njeri i zakonshëm. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َكمُدعماِءَب مْعِضُكمَب مْعضااََ﴿٦٣َ﴾ نمُكْم ََتمْعمُلواَُدعماءمَالرَُّسوِلَب مي ْ  َلَّ

《 Mos e bëni thirrjen ndaj të Dërguarit (Muhammed– salAllahu alejhi ue selem –) mes 

jush, siç thërrisni ju njëri-tjetrin… 》 [24:63] 

Muxhahidi (v. pas vitit 104h) për këtë ajet ka thënë: 

َُُمممَّدَ,َيفَ  َي مُقولُواََيم َ,َيفَِلَّيَومت موماُضعَ,َومَلم َرمُسولَاّللَّ   .َتممهُّمأمممرمُهْمَأمْنَيمْدُعواََيم

“Ai i urdhëroj që të thërrasin: ‘O i Dërguari i Allahut.’ Me butësi dhe përulësi dhe të 

mos thonë: ‘O Muhammed.’ Kur i drejtohen (atij).”55 

Gjithashtu Katadeh (v. 118h) ka thënë: 

وميُشمر ُِفوهَُ    أمممرمُهْمَأمْنَيُ فمخِ ُموهَُ

“Ai i urdhëroj ata që ta lavdërojnë dhe ta nderojnë atë.”56 

Allahu i ka bekuar Pejgamberët në gjithçka, duke filluar nga trupat e tyre e deri te sjelljet 

dhe dituritë e tyre. Prandaj nuk është e mundur për askënd – qoftë duke e bërë apo duke e 

thënë këtë në shaka apo duke qenë serioz – të thotë: “Unë jam ky apo ai Pejgamber.” Për shkak 

të natyrës së tij të metë dhe pozitës së tij të ulët në krahasim me ta sepse kjo është nënçmim 

i Pejgamberit. 

 
55 Tefsir el-Tabarij. 
56 Po aty. 
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* Ndjekja e ndonjë pejgamberi apo të dërguari pas tij, sikur Musejlemeh el-Kedhab, el-Esued 

el-Ansij, Gulam Ahmed apo pranimi i ndonjë legjislacioni tjetër përveç legjislacionit të tij, 

qoftë ndonjë legjislacion të shfuqizuar apo ndonjë legjislacion të sapo shpikur, apo që ai të 

pretendoi për vete apo për dikë tjetër se është i përjashtuar nga ndjekja e legjislacionit të 

Muhammedit – salAllahu alejhi ue selem –. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

ُدواَيفَأمنُفِسِهْمَحمرمجااَِمِ َّ َجيِم َلم ن مُهْمَُُثََّ َب مي ْ َِفيمماَشمجمرم ََُيمكِ ُموكم َيُ ْؤِمُنونمَحمَّتَّٰ ََلم َومرمبِ كم َومُيسملِ ُمواَفمًلم اَقمضمْيتم
﴾٦٥﴿تمْسِليمااَ  

《 Por jo, për Zotin tënd! Ata nuk besojnë derisa të zgjedhin ty për të gjykuar në të 

gjitha mosmarrëveshjet mes tyre, dhe të mos mbetet në veten e tyre asnjë pikë 

ngushtimi ndaj vendimeve të tua dhe t’i pranojnë ato (vendimet e tua) plotësisht të 

nënshtruar. 》 [4:65] 

* Besimi se ai – salAllahu alejhi ue selem – nuk ka vdekur apo se ai posedon aspekte të hyjnisë 

përmes të cilave ai, nga varri i tij, mund të ketë ndikim në çështjet, siç është njohja e së gajbit, 

se ai mund të bëjë dobi apo dëm apo se ai i dëgjon dhe ju përgjigjet lutjeve. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

ُمَمَّيِ ُتونمَ َمميِ ٌتَومِإْنَّ ﴾٣٠﴿ِإنَّكم  

《 Sigurisht që ti (O Muhammed – salAllahu alejhi ue selem –) do të vdesësh dhe padyshim 

që edhe ata do të vdesin. 》 [39:30] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

َرمُسوٌلَقمْدَاَُُمَموممَم لمْتَِمنَق مْبِلِهَالرُُّسلَُمٌَّدَِإَلَّ ُتْمَعملمٰىَأمْعقماِبُكمَََْۚ َخم َأمْوَقُِتلمَانقملمب ْ ومممنَيمنقمِلْبََََۚ َأمفمِإنَمَّاتم
ئاا ي ْ َاللَّ همَشم َََۚ َعملمٰىَعمِقب مْيِهَف ملمنَيمُضرَّ َ﴾١٤٤﴿ومسميمْجزِيَاللَّ ُهَالشَّاِكرِينم  

《 Muhammedi nuk është tjetër veçse një i Dërguar. Vërtet që shumë të Dërguar kanë 

kaluar para tij. E në qoftë se ai vdes ose vritet, a do të ktheheshit menjëherë prapa? Dhe 

ai që kthehet përsëri prapa, as dëmin më të vogël nuk i bën Allahut, dhe Allahu do t’i 

shpërblejë falënderuesit. 》 [3:144] 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 
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ُتْطُرَو َومرمُسولُهََُلَم َعمْبُدُه،َف مُقولُواَعمْبُدَاّللَِّ َكممماَأمْطرمِتَالنَّصمارمىَاْبنمَممْرميمم،َفمِإَّنَّماَأمَنم َِن

“Mos e teproni me mua (më shumë sesa jam) në lavdërim sikurse e tepruan të 

krishterët për të birin e Merjemes. Nuk jam tjetër pos rob i Tij (Allahut), thoni: ‘Robi i 

Allahut dhe i Dërguari i Tij.’”57 

  

 
57 Sahih el-Bukharij. 
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Sunneti dhe rregullat e tij 

Termi Sunnet përfshinë të gjitha çështjet në fe, argumentet e të cilit kanë ardhur në hadithin 

e të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem –. Sa i përket këtij libri, atëherë ky është i 

kufizuar në çështjet e akides. Sidoqoftë rregullat e Sunnetit janë të përgjithshme për të gjitha 

çështjet, dhe kjo është mënyra më e saktë e trajtimit të hadithit të Pejgamberit – salAllahu 

alejhi ue selem –. Sa përket këtyre rregullave atëherë ato janë: 

* Sunneti është tefsiri (komentimi) i Kur’anit. 

Në mënyrë që njeriu të jetë në akide sunije dhe ta mbrojë veten nga bidati (risia që është e 

kundërta e Sunnetit) duhet të komentojë Kur’anin me Sunnet. Arsyeja për këtë që përmendet 

është se shumica e bidatçive kanë marrë ajete nga Kur’ani dhe i kanë interpretuar sipas rrugës 

së tyre duke i injoruar hadithet e sakta që janë transmetuar për këtë temë, dhe kështu ata 

ranë në bidat në besimet e tyre.58 

Katadeh (v.118h) ka thënë: 

َُعملمْيِهَومسملَّممَقمالمْتَأَم َصملَّىَاّللَّ َأُمََّاْلُمْؤِمِنَّيمَ)عائشة(َأمنِْبِئيَِنَعمْنَُخُلِقَرمُسوِلَاّللَِّ َت مْقرمأَُقُ ْلُتََيم ََََلمْستم َنميبِ َاّللَِّ َقُ ْلُتَب ملمىَقمالمْتَفمِإنََُّخُلقم اْلُقْرآنم
َُعملمْيِهَومسملَّ َاْلُقْرآنَمصملَّىَاّللَّ َكمانم  مم

“Thashë: ‘O nëna e besimtarëve (Aisheh) më njofto për edukatën e të Dërguarit të 

Allahut – salAllahu alejhi ue selem –.’ Ajo tha: ‘A nuk e lexon Kur’anin?’ Thashë: ‘Gjithsesi.’ Ajo 

tha: ‘Atëherë edukata e Pejgamberit – salAllahu alejhi ue selem – ishte Kur’ani.’”59 

* Kapja në atë që ishin Shokët e të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem ue 

radijAllahu anhum –. 

Kjo sepse ata janë njerëzit që më së miri e kuptuan atë – salAllahu alejhi ue selem –. Prandaj, 

kushdo që dëshiron të dijë se si duhet të kuptohet dhe të zbatohet një hadith atëherë ai duhet 

të kthehet tek fjalët e Sahabëve – Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –, dhe tek nxënësit e tyre prej 

tabi’inëve, sikurse është shpjeguar në fillim të librit. 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

 
58 Shembuj të kësaj do të jepen më vonë në këtë libër. 
59 Sahih Muslim. 
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ِثْياا،َف معملمْيُكْمَِبُسنَِِّتَومُسنَِّةَاِْلُلمفماِءََ َكم فاا َاْلممْهِديَّيَمفمِإنَُّهَممْنَيمِعْشَِمْنُكْمَفمسمْيممىَاْخِتًلم ِتَاأْلُُموِر؛ََ،َعمضُّواَعملمي ْهماَِِبلن ََّالرَّاِشِدينم ُكْمَومُُمْدماثم وماِجِذ،َومِإَيَّ
لمةٌَ َُكلََِّبْدعمة َضمًلم  فمِإنَّ

“Vërtet, kushdo që prej jush jeton (pas meje) ka për të parë shumë mospajtime, 

kapuni për Sunnetin tim dhe Sunnetin e kalifëve të drejtë dhe të udhëzuar. Kafshoni në të 

me dhëmballë dhe keni kujdes nga çështjet e shpikura, vërtet çdo bidat është devijimi.”60 

* Braktisja e çdo mendimi që e pengon apo e kundërshton hadithin. 

Çdo gjë që e pengon apo e kundërshton kuptimin e hadithit është bidat. Nga të drejtat e të 

Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem – është të besosh në të dhe të besosh se ai në 

mënyrë të përsosur e ka përcjellur Mesazhin, në tërësinë e tij, dhe se ai nuk ka lënë asgjë të 

paqartë. Prandaj, kushdo që ndjek diçka që nuk vjen nga i Dërguari i Allahut – salAllahu 

alejhi ue selem – atëherë ai është duke ndjekur bidate, epshe dhe dëshira, e kjo e bën të 

domosdoshme pretendimin se Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – e ka tradhtuar këtë 

Ummet, duke mos ju treguar atyre për atë që është pjesë e fesë. 

Imam Maliku (v.179h) ka thënë: 

َْيمُكْنَعملمْيِهَسملمُفهَم ئااَِلم ِذِهَاأْلُمَِّةَشمي ْ َيفَهم ي مُقوُلَ:َ)اْلي مْوممَأمكَْممْنَأمْحدمثم َ؛َأِلمنََّهللاَم ينم َالدِ  َُعملمْيِهَومسملَّممَخمانم َهللِاَصملَّىَاّللَّ ْلُتََاَف مقمْدَزمعمممَأمنََّرمُسولم مم
َْيمُكْنَي مْوممِئذ َِدَي َيمُكوُنَاْلي مْوممَِديناَالمُكْمَِدينمُكْم(َفممماَِلم  نااََلم

“Kushdo që shpik në këtë Ummet ndonjë gjë për të cilën të parët e saj (Selefët) nuk ishin 

në të atëherë ai ka pretenduar se i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – e ka tradhtuar fenë 

sepse Allahu thotë: 

َ﴾٣﴿ْلُتَلمُكْمَِدينمُكْمََأمْكمَماْلي مْومَم  

《 … Këtë ditë Unë e përsosa fenë tuaj për ju… 》 [5:3] 

Çfarë atë ditë nuk ka qenë fe nuk do të jetë as sot fe.”61 

* Nuk ka kijas në Sunnet e as nuk sillen ngjasime (apo shembuj) me të. Mendimi apo ajo 

në të cilën anon intelekti apo dëshirat nuk merren në konsideratë kur vjen çështja tek 

pranimi i Sunnetit porse duhet të ndiqet vetëm Sunneti ndërsa dëshirat në të duhet të 

braktisen. 

 
60 El-Tirmidhij, ibnu Maxheh, Ebu Davud, Imam Ahmed; me një ndryshim të vogël – sahih. 
61 Kitab el-Itisam lil-Shatibij. 
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Hadithi është burim i padiskutueshëm i legjislacionit në fenë Islame. Askush nuk mund, dhe 

nuk ka të drejtë të vij me ndonjë shembull apo kijas nga mendimi i tij që e bën domethënien 

e hadithit të pavlefshëm apo të pazbatueshëm, në të njëjtën mënyrë, as Sheriati nuk vendoset 

në ndonjë votim demokratik që njerëzit ta zgjedhin atë (sepse është i obliguar, e deshën apo 

nuk e deshën njerëzit) gjithashtu as Sunneti nuk është për matje apo për vlerësim nga 

dikush, kushdo qoftë ai. Atë të cilën e thotë hadithi sipas asaj që e kuptuan dhe e zbatuan 

Selefët është mënyra e vetme dhe e saktë e të kuptuarit dhe e zbatimit të hadithit ndërsa ajo 

që e kundërshton këtë është bidat dhe devijim. 

* Braktisja e bidatçive dhe lënia e diskutimeve me ta rreth besimit, gjithashtu në 

përgjithësi braktisja e diskutimeve, polemikave dhe grindjeve në fe. 

Selefët e kanë llogaritur nga vet bazat e Sunnetit që një person t’i braktisë diskutimet dhe 

polemikat në fe, edhe nëse vetë personi është në rrugën e drejtë. Kjo, edhe njëherë, është për 

shkak të faktit se askush nga njerëzit e Sunnetit dhe Xhematit nuk kanë debatuar, 

argumentuar apo diskutuar ndonjëherë për Sunnetin, por të gjitha ata – që nga Sahabët, 

Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, e deri te fundi i kohës në të cilën kishte dijetarë nga Selefët – i 

janë nënshtruar kuptimit të hadithit pa debatuar, argumentuar dhe diskutuar, të gjithë duke 

ndjekur bazat e përmendura më lartë. Kjo fe është e bazuar në nënshtrim – prandaj është 

edhe emri el-Islam (nënshtrimi) –, pra, për këtë arsye kundërshtimi i kësaj duke u futur në 

diskutime dhe debatime është bidat që nuk e kanë vepruar Selefët. Gjithashtu hapja e derës 

për diskutim dhe debatim në kuptimin e hadithit vetëm hap derën e devijimit dhe gabimeve 

ndërsa nënshtrimi dhe heshtja është mënyra e të qenurit i sigurt. 

Imam Ahmedi (v.241h) ka thënë: 

ََ َكمانمَعملمْيِهَأمْصحماُبَرمُسوِلَامّللَِّ :َاملتَّممسُُّكَمبما لمٌة،َومت مْرُكَامِْلُُصومماِت،َََََملسو هيلع هللا ىلصُأُصوُلَاملسُّنَِّةَِعْندمَنم َضمًلم ِِبِْم،َومت مْرُكَامْلِبدمِع،َومُكلَُِّبْدعمة َفمِهيم اءَُ ْقِتدم ومامَْلِ
يِن.ََُكَاَموماجْلُُلوِسَممعمَأمْصحماِبَامأْلمْهوماِء،َومت مرَْ اِلَوماِْلُُصومماِتَيفَاملدِ   ْلِمرماِءَوماجلِْدم

“Baza e Sunnetit tek ne janë, kapja për atë në të cilën ishin shokët e të Dërguarit të 

Allahut – salAllahu alejhi ue selem –, marrja e tyre për model, braktisja e bidatit, çdo bidat është 

devijim, braktisja e grindjeve dhe uljës me ithtarët e tekave, dhe braktisja e polemikave, debateve dhe 

grindjeve në fe.”62 

  

 
62 Usul el-Sunneh lil-Imam Ahmed – transmetimi i Abdus. 
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Ajo që e kundërshton Sunnetin 

Çdo gjë që e kundërshton Sunnetin është bidat. Mospajtimi i vetëm që lejohet në fe është ajo 

për të cilën Sahabët – Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – nuk janë pajtuar. Nuk i lejohet askujt të 

vij me ndonjë mendim apo ndonjë vendim në fe që e kundërshton atë që është transmetuar 

në hadith dhe e kundërshton mendimin që është transmetuar nga Selefët për të (hadithin). 

Të gjithë ata që bien në këtë gabim kanë rënë në bidat, i pëlqen apo jo ky fakt. 

Bidati në fe është dy llojesh: 

* E para: El-Bidah el-Mukeffirah, është bidati që arrin nivelin e kufrit dhe vepruesin e tij 

apo atë që beson në të e nxjerr nga Islami. 

Çdo shirk është bidat el-mukeffirah (d.m.th. i cili të nxjerrë nga Islami) që nuk është i 

ligjëruar në Kur’an dhe Sunnet. Kushdo që pretendon se shirku i tij është nga feja, sikur që 

është marrja e të vdekurve për ndërmjetësues tek Allahu atëherë i tilli ka dalur nga feja. Një 

shembull tjetër i bidatit el-mukeffirah është bidati i atyre që pretenduan se Kur’ani është i 

krijuar, për shkak se kjo ngërthen se Cilësitë e Allahut – dhe si rezultat i kësaj edhe vet 

Allahu – janë të krijuar, apo ata që pretendojnë se njerëzit i krijojnë veprat e tyre pa paraprirë 

dija e Allahut për to dhe si rezultat i kësaj ata i përshkruajnë një rival dhe partner në krijim 

Allahut. Kushdo që beson apo e vepron një bidat el-mukeffirah është kafir. 

* E dyta: El-Bidah gajri el-Mukeffirah, është bidati që nuk arrin nivelin e kufrit dhe 

kësisoj nuk e nxjerr vepruesin e tij nga Islami. 

Çdo mënyrë e adhurimit apo e besimit në Allahun e cila nuk është në përputhje me Kur’anin 

dhe Sunnetin porse nuk e arrin kufirin e të qenurit nakid (asgjësues, anulues) të Islamit, është 

bidat gajri el-mukeffirah (d.m.th. që nuk të nxjerrë nga Islami). Kushdo që beson apo 

vepron një gjë të tillë është bidatçi i cili duhet bojkotuar derisa të kthehet në të vërtetën. 

Shembull për këtë janë ata që e thonë nijetin më zë të lartë para namazit, apo festimi i 

ditëlindjes së Pejgamberit – salAllahu alejhi ue selem –, apo bërja e një numri të caktuar të 

dhikrit në një vend dhe kohë të caktuar që nuk kanë ardhur në Sunnet, apo bërja e dhikrit me 

xhemat dhe çdo gjë që nuk ka asnjë bazë në Sheriat etj. të gjitha këto vepra janë të këqija porse 

vepruesi i kësaj nuk bëhet kafir thjeshtë me veprimin e saj. 

Më poshtë janë disa nga gjërat që bidatçit i përdorin për të arsyetuar bidatin e tyre. 
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Metodolgjitë e bidatit 

Bidatçitë kanë shumë metoda përmes të cilave arrijnë te bidati i tyre. Emrat mund të 

ndryshojnë porse rezultati është i njëjtë; saktësisht braktisja e transmetimeve të të Dërguarit 

të Allahut – salAllahu alejhi ue selem –, transmetimeve të Sahabëve të tij – Allahu qoftë i kënaqur 

prej tyre – dhe dijetarët që i ndoqën ata në mirësi. Më poshtë janë disa prej këtyre metodave, 

e që të gjitha e bëjnë të domosdoshëm lënien e Sunnetit. 

*Raj (mendimi) 

Mendimi i qortuar në Islam është ai mendim që e kundërshton Sunnetin dhe nuk ka asnjë 

bazë në Kur’an dhe Sunnet, porse ai bazohet në mendimin personal, epshin dhe dëshirën, 

dhe në të njëjtën kohë e kundërshton kuptimin e ardhur në Kur’an dhe Sunnet. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

ُمواَبَم َتُ قمدِ  اَالَِّذينمَآممُنواََلم َأمي ُّهم ِيَاللَّ ِهَومرمُسولِهََِيم يٌعَعمِليٌمَََۚ َومات َُّقواَاللَّ هَمَََۚ ََّْيمَيمدم َ﴾١﴿ِإنََّاللَّ همََسِم  

《 O ju që keni besuar! Mos vendosni për asgjë para se të vendosë Allahu dhe i Dërguari 

i Tij dhe kini frikë Allahun. Vërtetë që Allahu është Gjithëdëgjues, i Gjithëditur. 》 [49:1] 

I Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

منهْمَمعَق مْبِضَالُعلمماِءَبِعْلمَِ تمزُِعهَُ َأْنَأْعطاُكُموُهَانِْتزاعاا،َولمِكْنَي من ْ َلَي مْنزُِعَالِعْلممَب مْعدم َفي َُِهْم،َف َمإنََّاّللََّم ْفُتونمَبرمأِْيِهْم،ََي مب ْقمىََنٌسَُجه اٌل،َيُْست مْفت مْونم

 فُيِضلُّونمَويمِضلُّونَم

“Vërtet që Allahu nuk e shkul dijen me të shkulur pasi që ua ka dhënë juve atë,  

porse e shkul atë prej jush me marrjen e dijetarëve me dijen e tyre dhe do të mbesin disa 

njerëz të paditur, të cilët do të pyeten për fetva dhe ata do të japin fetva me mendimin e 

tyre, ata devijojnë dhe janë të devijuar.”63 

Umer ibnu el-Khattab – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

السُّنمنَِ اءَُ َالرَّْأِيَأمْعدم َن مْعلمُمَ،َف معمارمُضواأمْنََ ُهمَْأمْعي مت َْ ِإنََّأمْصحمابم َُسِئُلواَأمْنَي مُقولُواَ:ََلم ُهْمَأمْنَي مُعوهماَ،َوماْستمْحي مْواَِحَّيم السُّنمنمَََََيمْفمظُوهماَومت مفملَّتمْتَِمن ْ
ُهمَْ ُكْمَومِإَيَّ  ِبرمأِْيِهْمَفمِإَيَّ

 
63 Sahih el-Bukharij. 
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“Vërtet që njerëzit e mendimit janë armiqtë e Sunnetit, ata ishin të paaftë që ta mësojnë 

përmendsh atë dhe u iku të kuptuarit e tij, ata u turpëruan të thonë: ‘Nuk dimë.’ Kur u pyetën, kështu 

ata e kundërshtuan Sunnetin me mendimin e tyre, kësisoj keni kujdes prej tyre.”64 

Pra, çdo mendim – pa marrë parasysh se kushe ka nxjerrë atë apo ka folur mirë për të – që 

e kundërshton kuptimin e hadithit atëherë ai mendim është bidat dhe devijim, ndërsa baza e 

këtij mendimi mund të jetë si në vijim, e që të gjitha konsistojnë lënien e transmetimit të 

Selefëve: 

• Kijasi (analogjia) 

Kijasi i qortuar në Islam është ai kijas që bëhet me ekzistencën e argumentit në çështje. Kijasi 

i cili rezulton në diçka që e kundërshton atë që e ka thënë apo e ka vepruar i Dërguari i 

Allahut – salAllahu alejhi ue selem – është i refuzuar dhe nuk merret fare parasysh. 

Imam Ahmedi (v. 241h) ka thënë: 

َامأْلمْهوماِء،َِإَّنََّم َتُْدرمُكَِِبْلُعُقوِلَومَلم َُتْضرمُبَْلمماَامأْلمْمثماُل،َومَلم َيفَاملسُّنَِّةَِقيماٌس،َومَلم َامَِلت ِبماُعَومت مْرُكَامْْلمومىَ.وملمْيسم  اَُهوم

“Në Sunnet nuk ka kijas, nuk sjillen shëmbuj për të, ai (Sunneti) nuk kapet me mendje 

e teka, vërtetë ai është vetëm pasim dhe braktisje e tekave.”65 

El-Berbeharij (v. 329h) ka thënë: 

التصديقَآباثرَرسولَهللاَملسو هيلع هللا ىلصَبًلَكيفَوَلَشرحََواعلمَرَحكَهللاَأنهَليسَيفَالسنةَقياسَوَلَتضربَْلاَاألمثالَوَلَتتبعَفيهاَاألهواءَبلَهوََ
 .ومةَواجلدالَوالراءَُمدثَيقدحَالشكَيفَالقلبَوإنَأصابَصاحبهَاْلقَوالسنَةوَلَيقالَِلَوَلَكيفَفالكًلمَواِلص

“Dije – Allahu të mëshiroftë – se në Sunnet nuk ka kijas, e as nuk sjillen shembuj për 

të dhe as nuk ndiqen epshët në të. Përkundrazi është besim-vërtetim në transmetimet e të Dërguarit 

të Allahut – salAllahu alejhi ue selem – pa kushte, pa komentim, pa fjalën ‘pse?’ e as ‘si?’ sepse të 

folurit, grindja, debatimi dhe polemika janë prej gjërave të shpikura që fut dyshimin në zemër edhe 

nëse kjo i ndodh ithtarit të hakut dhe Sunnetit.”66 

* Ixhtihadi (hulumtimit rraskapitëse) 

 
64 Xhami bejan el-ilm ue fadlih libnu Abdul-Berr, Ilam el-Muakkin libnu el-Kajjim. Zinxhiri i këtij transmetimi është 

në nivelin më të lartë të korrektësisë. 
65 Usul el-Sunneh lil-Imam Ahmed – transmetimi i Abdus. 
66 Sherh el-Sunneh lil-Berbeharij. 
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Ixhtihadi i refuzuar që assesi nuk është i pranueshëm është ai që bëhet me ekzistencën e 

argumenteve në çështje. Ixhtihadi i cili rezulton në diçka që e kundërshton atë që i Dërguari 

i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – e ka thënë apo e ka vepruar është i refuzuar, nuk merret 

parasysh, dhe ai që e bën këtë ixhtihad nuk do të shpërblehet për të por ai do të bartë barrën 

e tij dhe të secilit që e ndjek atë në bidatin e tij. 

* Filozofia, tekat dhe ilm el-kelam. 

Filozofia dhe tekat nuk kanë vend në Islam. Argumentet ekzistojnë, ndaj tyre duhet qenë i 

nënshtruar dhe duhet besuar në to, nëse shpirti ndjehet i shqetësuar apo ka vështirësi në 

pranimin e kuptimit që është transmetuar në hadith atëherë akoma është obligim që të 

pranohet transmetimi dhe kuptimi i tij ashtu siç është transmetuar. Sa i përket 

mutekeliminve (pasuesve të ilm el-kelamit) atëherë ata – bazuar në filozofinë greke – kanë 

vendosur disa ligje për të cilat Allahu nuk ka dërguar ndonjë autoritet, të cilat i kanë 

përdorur për të caktuar se çfarë pranohet, refuzohet apo duhet të interpretohet prej 

burimeve Islame në mënyrë që ajo të jetë brenda kufijve të ligjeve të tyre. Kësisoj ligjet e tyre 

u bënë një tagut për ta, nga i cili kërkuan tehakum (gjykim) dhe të cilin e adhuruan. 

Imam Ahmedi (v. 241 h) ka thënë: 

ِلَيك نََعليكمَِبلسنَّةَواْلديثَوماَينفعكمَهللاَبهَوإَيكمَواِلوضَواجلدالَوالراء،َفإن هََلَيفلحَمنَأحبَالكًلمَوكلَمنَأحدثَكًلماَا
 آخرَأمرهَإَلَإَلَبدعة،َألنَالكًلمََلَيدعوَإَلَخَْي

“Kapuni për Sunnet, Hadith dhe për atë që Allahu iu bënë dobi me të. Keni kujdes nga 

zhytja (në diskutime), debati dhe polemika sepse nuk do të shpëtoj ai që e do kelamin (fjalët që nuk 

kanë bazë në Kur’an dhe Sunnet), dhe secili që shpik disa fjalë (kelam), fundi i çështjes së tij nuk do 

të jetë pos në bidat sepse kelami nuk thërret në mirësi.”67 

Gjithashtu Imam el-Shafiju (v. 204h) ka thënë: 

 الكًلَمحكميَيفَأهلَالكًلمَأنَيضربواَِبجلريدَويطافَِبمَيفَالعشائرَ؛َينادىَعليهمَهذاَجزاءَمنَتركَالكتابَوالسنةَوأقبلَعلىَ

“Gjykimi im për njerëzit e kelamit është që ata duhet të goditën me degë të palmës dhe 

të shëtiten nëpër fise dhe të thirret për ta: ‘Ky është shpërblimi i atij që e lë Librin dhe Sunnetin e  i 

drejtohet kelamit.’”68 

 
67 El-Ibaneh libnu Battah. 
68 Sijer Ealem el-Nubela. 
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* Teuili (interpretimi) i kotë 

Gjithashtu edhe interpretimi i argumenteve në një mënyrë të gabuar nuk pranohet në Islam. 

Kur’ani dhe Sunneti duhet të kuptohen ashtu siç i kuptuan Sahabët – Allahu qoftë i kënaqur 

prej tyre – dhe nxënësat e tyre. Kushdo që sjell ndonjë interpretim të argumenteve të Islamit 

që nuk është në përputhje me kuptimin e Selefëve atëherë ky interpretim është bidat dhe 

devijim. 

Ibnu Mendeh (v. 295h) ka thënë: 

 التكذيَب من نوع : اْلديَث عندَأصحاَب التأويَل

“Teuili tek njerëzit e hadithit është një formë e përgënjeshtrimit.”69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
69 El-Radd ala el-Xhehmijeh libnu Mendeh. 
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Bazat e Sunnetit 

Dijetarët nga Selefët kanë përmendur disa çështje nga akidja të cilat e kanë bazën në Sunnet 

dhe ata i janë referuar këtyre çështjeve si bazat (Usul) e Sunnetit, kështu tek Selefët e këtij 

Ummeti askush nuk do të konsiderohej si Sunnij (pasues i Sunnetit) derisa të plotësonte dhe 

të besonte në të gjitha këto baza. Kësisoj secili sekt që kundërshtonte ndonjërën prej këtyre 

bazave – edhe nëse do të ishte vetëm një bazë e vetme e kundërshtuar – u është dhënë atyre 

një emër për t’i dalluar nga njerëzit e së vërtetës. 

Parimisht çdo bidat që ekziston sot e ka bazën në të njëjtin lloj të bidatit devijues që e kanë 

përmendur Selefët në librat e tyre të Sunnetit, vetëm që sot bidatet janë bërë më ekstreme dhe 

më të ashpra në kundërshtimin e teksteve Islame por çfarëdo qoftë prej besimeve dhe 

bazave të shpikura devijuese që kanë mbijetuar që nga koha e Selefëve e deri me sot – e që 

disa njerëz i përmendin këto çështje në librat e tyre sikur të ishin një menhexh i pranuar – 

atëherë ato ende janë besime të shpikura devijuese që duhet të bojkotohen para se personi 

ta quajë veten e tij pasues i Sunnetit. 

E vërteta nuk njihet përmes njerëzve porse e vërteta njihet përmes transmetimeve. 

El-Berbeharij (v.329h) ka thënë: 

َكانَأوْلاَصغْياَيشبهََواحذرَصغارَاحملداثتَمنَاألمورَفإنَصغارَالبدعَتعودَحَّتَتصْيَكباراَوكذلكَكلَبدعةََ أحدثتَيفَهذهَاألمة
نهاَفعظمتَوصارتَديناَيدانَِباَفخالفَالصراطَالستقيمَفخرجَمنَاإلسًلمَفانظرََاْلقَفاغَتَبذلكَمنَدخلَفيهاَُثَِلَيستطعَالخرجَم

تكلمَفيهَأحدَمنََنََسعتَكًلمهَمنَأهلَزمانكَخاصةَفًلَتعجلنَوَلَتدخلنَيفَشيءَمنهَحَّتَتسألَوتنظرَهلََرَحكَهللاَكلَم
 .زهَلشيءَوَلََّتَتَعليهَشيئاَفتسقطَيفَالناَرأصحابَالنيبَملسو هيلع هللا ىلصَأوَأحدَمنَالعلماءَفإنَأصبتَفيهَأثراَعنهمَفتمسكَبهَوَلََتاَو

“Ke kujdes nga shpikjet e vogla prej çështjeve sepse bidati i vogël kthehet derisa bëhet i 

madh. Kësisoj çdo bidat që është shpikur në këtë Ummet në fillim ishte i vogël që i ka përngjasuar 

hakut duke u mashtruar me këtë ai që hyri në të pastaj nuk ka mundur të dal prej tij, kështu bidati u 

bë i madh tek ai dhe u bë fe që jetoi bashk me të, e kundërshtoj rrugën e drejtë e doli nga Islami. Ke 

kujdes – Allahu të mëshiroftë – prej çdo njeriu që ia dëgjon fjalët e tij, e në veçanti në kohën tënde, 

mos u nxit dhe mos hy në ndonjë gjë prej saj (mendimit fetar që e thotë) derisa të pyetësh dhe të 

shikosh se a ka folur për atë ndonjëri prej Sahabëve të Pejgamberit – salAllahu alejhi ue selem – apo 

ndonjëri prej dijetarëve (të Selefëve), nëse gjën ndonjë ether (transmetim) për të nga ata atëherë kapu 
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për të, mos devijo prej saj për çfarëdo lloj gëje qoftë dhe mos zgjidh para saj diçka tjetër e të biesh në 

Zjarr.”70 

Pra, shpëtimi qëndron në ndjekjen e transmetimeve. 

Duhet qenë i vetëdijshëm për një gjë të rëndësishme – ashtu siç është përmendur – se Selefët 

nuk do ta konsideronin ndonjë person si pasues të Sunnetit derisa ai të besonte dhe të 

pranonte si fe të tij të gjitha bazat e Sunnetit, prandaj për muslimanin është e rëndësishme 

të studiojë librat e Selefëve dhe të mësojë bazat e Sunnetit që të distancohet nga bidati ashtu 

sikur që i mëson bazat e Teuhidit që të distancohet nga shirku. 

Imam Ahmedi (v.241h) ka thënë: 

َِمن ْهَم زِممِةَاملَِِّتَممْنَت مرمكم َْي مْقب مْلهماَوميُ ْؤِمْنَِِبماَََ-خمْصلمةاَاَومِمْنَاملسُّنَِّةَاملًلَّ َاََ-ِلم َْيمُكْنَِمْنَأمْهِلهم  ِلم

“Nga Sunneti i obliguar është ajo se kushdo që e braktisë prej tij një cilësi – duke mos 

pranuar apo duke mos besuar në të – atëherë ai nuk është nga njerëzit e tij (Sunnetit).”71 

E pastaj ka vazhduar duke i përmendur disa nga bazat e Sunnetit. 

Sufjan ibnu Ujejneh (v.198h) ka thënë: 

َالسُّنَّ ئااَف مقمْدَت مرمكم ي ْ َِمن ْهماَشم َُكنََِّفيِهَف مقمِدَاْستمْكمملمَالسُّنَّةمَ،َومممْنَت مرمكم عمشمرمٌةَ،َفمممْن  ةمَ.السُّنَّةَُ

“Sunneti është dhjetë. Ai tek i cili janë ato atëherë ai e ka përmbushur Sunnetin ndërsa 

kushdo që e lë një gjë prej saj e ka lënë Sunnetin.”72 

Harb ibnu Ismail el-Kermanij (v.280h) ka thënë: 

منَهذهَالذاهبَأوَطعنَفيهاَأوَعابَقائلهاَفهوَخمالفَمبتدعََ  سنةَوسبيلَاْلَقزايلَعنَمنهجَالَوخارجَعنَاجلماعَةفمنَخالفَشيئاَا

“Kushdo që kundërshton një gjë prej këtyre medh’hebëve apo i shanë ato apo e kritikon 

thënësin e tyre atëherë i tilli është kundërshtues bidatçi, i dalë nga xhemati, i devijuar nga menhexhi 

i Sunnetit dhe rrugës së hakut.”73 

Gjithashtu el-Berbeharij (v.329h) ka thënë: 

 
70 Sherh el-Sunneh lil-Berbeharij. 
71 Usul el-Sunneh lil-Imam Ahmed – transmetimi i Abdus. 
72 Sherh Usul Itikad Ehlu el-Sunneh ue el-Xhemeah lil-Lalekaij. 
73 Kitab el-Sunneh lil-Kermanij. 
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َكلهَا  وَلََيلَلرجلَأنَيقولَفًلنَصاحبَسنةَحَّتَيعلمَأنهَقدَاجتمعتَفيهَخصالَالسنةَفًلَيقالَلهَصاحبَسنةَحَّتََتتمعَفيهَالسنة

“Nuk i lejohet një njeriut që të thotë: ‘Filani është pasues i Sunnetit.’ Derisa ta di që te 

ai janë mbledhur të gjitha cilësitë e Sunnetit. Nuk i thuhet atij: ‘Pasues i Sunnetit.’ Derisa të 

bashkohen te ai i gjithë Sunneti.”74 

Në vijim është një hyrje për disa baza të Sunnetit dhe disa prej besimeve bazë, por jo që të 

gjitha, të cilat dijetarët i kanë përmendur në librat e tyre, ndërsa robi inkurajohet që t’i 

studiojë librat e Selefëve75 që ta mësojë akiden e saktë dhe bazat e fesë të Selefëve në përgjithësi 

por edhe për të arritur dashurinë e njerëzve që Allahu – mbi shtatë palë qiej – i zgjodhi për 

të ruajtur fenë e Tij. 

Lexuesi këshillohet të shoh se sa e lehtë bëhet feja kur robi iu nënshtrohet argumenteve, 

ashtu sikurse qëllimi dhe domethënia e Teuhidit është e lehtë; adhuroni Allahun dhe mos i 

shoqëroni partnerë Atij në asgjë, atëherë qëllimi i Sunnetit është po aq i thjeshtë dhe i lehtë 

për t’u kuptuar; nënshtrohuni dhe besoni në atë që është transmetuar në hadithe dhe ethere 

e mos devijoni nga ai për asgjë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 Sherh el-Sunneh lil-Berbeharij. 
75 Në fund të këtij libri është një listë e librave të rekomanduara për nxënësin e dijes që t’i studiojë ato. 
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Teuhidi dhe përshkrimi i Allahut 

Selefët e kanë përmendur Teuhidin e Allahut, përshkrimin e Allahut, Emrat dhe Cilësitë e Tij 

në librat e Sunnetit për shkak të faktit se hadithi i të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue 

selem – është rruga e interpretimit të Kur’anit. Kushdo që dëshiron të besojë në Allahun dhe 

ta kuptojë Kur’anin ashtu si duhet, ai duhet të ndjekë Sunnetin në shpjegimin e Kur’anit. Pra, 

kushdo që ka devijuar dhe devijon sot në Teuhidin e Emrave dhe Cilësive të Allahut ndër 

sektet e devijuara atëherë arsyeja ishte dhe është mungesa e besimit dhe ndjekjes së tefsirit 

të saktë të Kur’anit e që është Sunneti. 

Kushdo që shikon në librat e Sunnetit lidhur me përshkrimin e Allahut, Emrave dhe Cilësive 

të Tij do të gjejë se çelësi për të kuptuar dhe besuar saktë është nënshtrimi ndaj fjalëve të 

Allahut dhe fjalëve të Dërguarit të Tij – salAllahu alejhi ue selem – ashtu siç janë transmetuar 

pa ndryshuar qoftë edhe një shkronjë të vetme, qoftë për këtë apo atë arsye. Kësisoj është 

bërë një bazë ndër njerëzit e Sunnetit që ata të besojnë në përshkrimin e Allahut – të Lartësuar 

– siç tregohet në Kur’an, prej Pejgamberit – salAllahu alejhi ue selem –, prej Sahabëve – Allahu 

qoftë i kënaqur prej tyre – dhe prej atyre që i ndoqën ata në mirësi, pa: 

- Tehrif (shtrembërim) – kjo do të thotë ndryshimin e kuptimit të fjalëve në një kuptim 

tjetër. Për shembull të ndryshosh kuptimin e dorës në kuptimin e fuqisë. 

- Tatil (mohim) – kjo do të thotë mohimin dhe zhvlerësimin e kuptimit të fjalëve. Për 

shembull thënia që Allahu nuk Flet. 

- Teshbih (krahasim) – kjo do të thotë krahasimin e Krijuesit me krijesat. Për shembull 

thënia që Shikimi i Allahut është sikur shikimi i krijesave. 

- Tekjif (shpjegim) – kjo do të thotë shpjegimin e mënyrës së Emrit apo Cilësisë së Allhut. 

Për shembull të shpjegosh se si Allahu Zbret në qiellin më të ulët. 

- Tefuid – kjo do të thotë pohimin e fjalës të zhveshur nga domethënia, si Dora, Fytyra, 

Kërciri etj. por pastaj të pretendosh se kuptimi i saj është i panjohur, kësisoj duke mos 

besuar në kuptimin e drejtpërdrejtë të Cilësisë. 

Menhexhi i Selefëve përmblidhet me fjalët në vazhdim: 

El-Uelid ibnu Muslim (v.195h) ka thënë: 

قالَ:َأمروهاَعلىَماََ األحاديثَالِتَيفَالرؤيةَوالصفات سألتَسفيانَالثوري،َومالكَبنَأنس،َواألوزاعي،َوالليثَبنَسعدَعنَهذه
 ".جاءت،َوَلَتفسروها
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“E kam pyetur Sufjan el-Theurij, Malik ibnu Enes, el-Euzaij dhe el-Lejth ibnu Sad për 

këto hadithe që janë rreth el-ru’jeh (që besimtarët do ta shohin Allahun) dhe Cilësitë (e Allahut), 

thanë: ‘Kaloni (duke i pranuar) ato ashtu siç kanë ardhur dhe mos i shpjegoni.’”76 

Ahmed ibnu Nasr (v. 231h) ka thënë: 

ََيفََتقوَلَمَاََقلتَسل:َََقاَلََ،َأسأَلََفمَنَأسألَكََِلَإذا:ََقلَتََ،ََتسألَََل:َََقاَلََ،َأسألَكََأريدَُممَدَأِبَََي:َََقلَتَينَةيَعَبنَسفياَنَسألَت
ََجاءَتََكماََأمروها:َ»َََفقاَلَََ،َاألسواقََيَفََيذكرَهََِمَنََيعجَبَأوَيضحكَهللاََوأَنَََ،َأصبعََّيَبَّيَالقلوَب:َََحنوَرويتََالَِتََاألحاديَثََهذه
  «كيَفََبًل

“E kam pyetur Sufjan ibnu Ujejnen duke i thënë: ‘O Ebu Muhammed, dëshiroj të të 

pyes.’ Ai tha: ‘Mos pyet.’ Thashë: ‘Nëse nuk të pyes ty atëherë kë të pyes?’ Ai tha: ‘Pyet.’ Thashë: 

‘Çfarë thua për këto hadithe që janë transmetuar si: ‘Zemrat janë mes Dy Gishtave (të Allahut).’ Se 

Allahu Qesh apo Çuditet me njeriun që e përmend Atë (Allahun) në pazare.’ Ai tha: ‘Kaloni (duke i 

pranuar) ato ashtu siç kanë ardhur pa (i përshkruar) si.’”77 

Ebu Bekr el-Merrudhij (v. 275h) ka thënë: 

،َفصححهاَأبوَعبدَهللا،َوقالَ:َ»َقدََالصفات،َوالرؤية،َواإلسراء،َوقصةَالعرَش سألتَأِبَعبدَهللاَعنَاألحاديثَالِتَتردهاَاجلهميةَيف
َكماَجاءتَ،  تلقتهاَالعلماءَِبلقبول،َنسلمَاألخبار

“E kam pyetur Ebu Abdullahun (d.m.th. Imam Ahmedin) për hadithet rreth Cilësive 

(të Allahut), që besimtarët do ta shohin Allahun, për Isranë dhe ngjarjen e Arshit, të cilat i kanë 

mohuar xhehmitë. Ebu Abdullahu i bëri ato sahih dhe tha: ‘Vërtet që dijetarët i kanë marrë ato me 

pranim. Ne i nënshtrohemi transmetimeve ashtu siç kanë ardhur.’”78 

Gjithashtu Ebu Isa el-Tirmidhij (v. 279h) ka thënë: 

وهكذاَقولَأهلَالعلمََ« .أمروهاَبًلَكيف: »هكذاَُرِويَعنَمالك،َوَسفيانَبنَعيينة،َوَعبدَهللاَبنَالباركَأْنمَقالواَيفَهذهَاألحاديَث
َالرواَيتَوقالوا:َهذاَتشبيه.َوقدَذكرَهللاَعزَوجلَيفَغْيَموضعَمنَكتاب َاجلهميةَفأنكرتَهذه َالسنةَواجلماعة،َوأما َاليدَوالسمعََمنَأهل ه:

،َوقالوا:َإنَهللاَِلَخيلقَآدمَبيده.َوقالوا:َإنَمعىنَاليدَههناََفتأولتَاجلهميةَهذهَاْلَيتَففسروهاَعلىَغْيَماَفسرَأهلَالعلم البصر،َو
 .القوَة

 
76 El-Muxhem libnu el-Mukri. 
77 El-Merasil liebi Davud, el-Sijer 8/467, dhe të tjerë. 
78 El-Sunneh liebi Bekr el-Khallal, el-Sheriah lil-Axhurrij, Tabekat el-Hanabileh. 
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“Kështu është transmetuar nga Maliku, Sufjan ibnu Ujejneh dhe Abdullah ibnu el-

Mubarak se ata kanë thënë për këto hadithe: ‘Kaloni (duke i pranuar) ato pa (i përshkruar) si.’ Dhe 

kështu është mendimi i njerëzve të dijes prej Ehli Sunnetit dhe Xhematit ndërsa sa i përket xhehmive 

atëherë ata i mohuan këto transmetime dhe thanë: ‘Ky është krahasim (i Allahut me krijesat).’E vërtet 

që Allahu – i Lartë Madhërishëm – e ka përmendur në më shumë sesa në një vend në Librin e Tij; 

Dorën, Shikimin dhe Dëgjimin, ndërsa xhehmitë i interpretuan këto ajete dhe i komentuan jashtë asaj 

që i komentuan njerëzit e dijes dhe ata (xhehmitë) thanë: ‘Allahu nuk e ka krijuar Ademin me Dorën 

e Tij.’ Dhe thanë: ‘Kuptimi i dorës këtu është fuqia.’”79 

* Xhehmitë i mohuan Emrat dhe Cilësitë e Allahut me argumentin se ato e bëjnë të 

domosdoshme krahasimin e Krijuesit me krijesat, e me këtë mohim ata janë kafira, për shkak 

të këtij besimi ata u quajtën edhe muattileh që do të thotë mohuesit (e Cilësive të Allahut). 

Gjithashtu edhe mutezilitë  i mohuan Cilësitë e Allahut, po edhe maturiditë dhe esharitë 

bënë një formë të tatilit kur ata e mohuan realitetin e të Folurit të Allahut dhe pretenduan 

se të Folurit e Allahut është e folur e brendshme pa zë apo pa shkronja, prandaj ajo që 

dëgjohet nga recitimi i Kur’anit, sipas pretendimin të tyre, është vetëm një shprehje e fjalës 

së Allahut porse jo vetë Kur’ani, me këtë përshkrim ndaj të Folurit të Allahut, ata prej tatilit 

vazhduan në tehrif duke e shtrembëruar kuptimin e Cilësisë. 

Shumë sekte sot, siç janë esharitë, ehbashtë dhe të tjerë mbajnë besimet e njëjta si të xhehmive 

kur vjen çështja tek Emrat dhe Cilësitë e Allahut edhe pse ata mund të kenë ndonjë emër 

tjetër. Prandaj kushdo që e mohon ndonjë Emër dhe Cilësi të Allahut atëherë i tilli është 

xhehmij në besimet e tij pavarësisht se a e pranon këtë apo jo. 

* Mushebbihët i krahasuan Emrat dhe Cilësitë e Allahut me ato të krijesave, prandaj thanë: 

“Shikimi im është si Shikimi i Allahut.” Apo “Dora ime është si Dora e Allahut.” Apo “Këmba ime 

është si Këmba e Allahut.” Kjo ngërthen tekjif (përshkrim) nga aspekti se ata kanë përshkruar 

se si janë Cilësitë e Allahut dhe ngërthen teshbih (krahasim) nga aspekti se ata i krahasuan 

Cilësitë e Allahut me cilësitë e krijesave, e me këtë krahasim ata i përshkruan Allahut 

partnerë në Cilësitë e Tij dhe janë kafira. 

* Shumë sekte të ndryshme dhe persona janë zhytur në tehrif të disa Emrave dhe Cilësive të 

Allahut. Xhehmitë kanë thënë që isteuaja (ngritja) mbi Arsh në realitet do të thotë isteula 

(dominim) i Arshit, disa pretendojnë se Rahmeti i Allahut do të thotë bekimi i Tij ndërsa 

Zemërimi (Gadab) i Allahut do të thotë dënimi i Tij, duke ikur nga kuptimi i drejtpërdrejtë i 

të dy fjalëve. E gjithë kjo është tehrif i kuptimit të drejtpërdrejtë dhe kjo është e kotë. 

 
79 El-Xhami el-Kebir lil-Tirmidhij 2/42-43. 
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Përkundrazi, njerëzit e Sunnetit besojnë se Allahu është ngritur mbi Arshin e Tij, Ai ka 

Rahmet dhe Zemërim, dhe ata nuk e përshkruajnë gjendjen e tyre dhe as nuk pyesin si. 

* Një mendim tjetër i lig që është pretenduar nga Mufeuidah (ata që bëjnë tefuid) ishte se 

vetë fjalët e Emrave dhe Cilësive duhet të pohohen dhe të besohen porse kuptimi i tyre është 

i panjohur dhe dijen e tyre e di vetëm Allahu. Për shembull, ata e pranonin dhe besonin në 

fjalën Jed (që ka kuptimin e dorës) e ndërtuar prej shkronjave Ja (ي) dhe Dal (د) porse 

pretendonin se nuk e kishin iden se çfarë do të thotë kjo fjalë. Ata pretenduan se po i ndjekin 

Selefët në këtë besim – e që është pretendim i kot – porse ata në të vërtetë kanë shpifur një 

gënjeshtër të tmerrshme ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij – salAllahu alejhi ue selem – kur 

pretenduan se një pjesë kaq e madhe e fesë – domethënë Emrat dhe Cilësitë e Allahut – është 

lënë e pa shpjeguar për robërit. 

Dijetarët kanë shkruar libra e libra që i përshkruajnë besimet e shpikura dhe të kota të 

njerëzve të devijuar, dhe ata u kanë dhënë të gjithëve një emër që të njihen me të dhe të 

paralajmërohet kundër tyre. Studimi i akides së saktë shkon paralel me studimin e devjimit 

dhe bidatit, muslimani është i detyruar t’u nënshtrohet argumenteve të Kur’anit dhe Sunnetit 

sipas kuptimit dhe menhexhit të Selefëve sepse këto çështje janë çështje të imanit dhe kufrit, 

kësisoj kushdo që e mohon një çështje prej Teuhidit të Allahut, Emrave dhe Cilësive të Tij, 

ndërkohë që çështja njihet me fitrah, atëherë i tilli është kafir dhe do të mbetet në Xhehenem 

përgjithmonë, nëse vdes në këtë gjendje, kjo sepse mohimi i diçkaje prej Emrave dhe 

Cilësive të Allahut në këto lloje të çështjeve (që njihen me fitrah), në përgjithësi përfshin 

përshkrimin e Allahut – të Lartësuar – me një formë të mangësis, sikurse ai që pretendon se 

Allahu nuk ka pasur dije derisa Ai e krijoi atë, ngase ky pretendim e bënë të domosdoshëm 

që Allahu ka qenë injorant derisa e ka krijuar dijen, e ky pretendim është kufër i qartë. 

E kushdo që e mohon një çështje prej Teuhidit të Allahut, Emrave dhe Cilësive të Tij, 

ndërkohë që çështja dihet vetëm përmes tekstit – me kushtin që çështja të mos jetë nga 

çështjet e mirënjohura – atëherë nëse ai e mohon të vërtetën kur ajo t’i ketë arritur atij atëherë 

i tilli është kafir, ndërsa nëse mbahet për ndonjë mendim të shpikur e që nuk e arrin nivelin 

e kufrit, apo është në një situatë ku mund të arsyetohet atëherë i tilli konsiderohet bidatçi, 

veprat e të cilit nuk do të pranohen kurrë derisa të pendohet, e se bashku me këtë që është 

thënë kihet frikë për të që ai të konsiderohet prej kafirave. 
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Kur’ani është fjala e Allahut 

Mohimi i Cilësive të Allahut i ka çuar xhehmitë – të emëruar dhe të udhëhequr nga Xhehm 

ibnu Safuani – deri tek pretendimi se Kur’ani është i krijuar, nëse Allahu – sipas pretendimit 

të tyre – nuk Flet atëherë Kur’ani nuk mund të jetë e Folura dhe Fjala e Allahut, prandaj ai 

duhet të jetë i krijuar, ndërsa njerëzit e Sunnetit e kanë pohuar atë që Kur’ani dhe Sunneti e 

kanë pohuar, se Kur’ani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar. Ata e kanë bërë tekfir 

atë që thotë se Kur’ani është i krijuar, për shkak të asaj që përmbajnë këto fjalë të kufrit, ndër 

to: 

- Mohimin se Allahu Flet. 

- Pretendimi se Allahu nuk ka pasur Dije derisa Ai e krijoi atë, dhe kjo bazohet mbi faktin 

se Allahu e ka quajtur Kur’anin dije. Andaj kjo është domosdoshmëri e pretendimit të 

tyre. 

- Lejimin e lutjes drejtuar diçkaje të krijuar, Allahu – i Lartësuar – ka thënë:《 Thuaj: 

“Lutjuni Allahut apo lutjuni të Gjithëmëshirshmit (Allahut)…” 》 [17:110] Dhe të gjithë 

emrat e Allahut sipas tyre janë të krijuar. 

- Lejimin e strehimit me diçka të krijuar. Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – i ka 

inkurajuar besimtarët të thonë: “Strehohem me fjalët e përsosura të Allahut nga e keqja 

që Ai e ka krijuar.” Dhe këto fjalë sipas tyre janë të krijuara. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

ممَاللَّ ِهَ َكمًلم َيمْسممعم َفمأمِجْرُهَحمَّتَّٰ َاْستمجمارمكم َاْلُمْشرِِكَّيم ﴾٦﴿ومِإْنَأمحمٌدَمِ نم  

《 Në qoftë se ndonjë prej mushrikëve (idhujtarëve) kërkon mbrojtjen tënde, atëherë 

mbroje atë, me qëllim që ai të dëgjojë fjalën e Allahut… 》 [9:6] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

لَّمَم اَاللَّ ُهَُموسمٰىََومكم َ﴾١٦٤﴿تمْكِليما  

《 … dhe Musait Allahu i foli me të folur. 》 [4:164] 

Xhabir ibnu Abdullah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

َالنَّيبَُّصملَّىَهللاَُعملمْيِهَومسملَّممَي مْعِرُضَن مْفسمُهَعملمىََ َق مْوِمِه؛َفمِإنََّقُ رمْيشااَقمْدَممن مُعوِنَأمْنَأُب ملِ غَملاكمانم ََيمِْمُلَِنَِإَلم ْوِقِفَف مي مُقوُل:َ»همْلَِمْنَرمُجل  ََنَّاِسَِِبْلمم

َومجملَّ َعمزَّ ممَرميبِ   كمًلم

https://tanzil.net/#9:6
http://tanzil.net/#4:164
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“Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – prezantonte në vendin e ndaljes (për 

haxhilerët) dhe thonte: ‘A ka ndonjë burrë që do të më bartë mua tek populli i tij ngase vërtet 

kurejshët me kanë ndaluar që t’i përçoj fjalët e Zotit tim – të Lartë Madhërishëm.”80 

Umer ibnu el-Khattab – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

اَ َكمًلمَِإنََّهمذم َعمزََّاْلُقْرآنم عملمىَمموماِضِعهََُِمَاّللَِّ  ومجملََّفمضمُعوهَُ

“Vërtetë që ky Kur’an është fjala e Allahut – të Lartë Madhërishëm – andaj vendosni 

atë në vëndin e tij.”81 

El-Lalekaij (v. 418h) pasi që i përmendi emrat e dijetarëve të Selefëve nga qytetet dhe vendet 

e ndryshme, tha: 

ِءََخمُْسَمَِ اِفٌر.َف مهمُؤَلم َكم َخممُْلوٌقَف مُهوم َ,َومممْنَقمالم َغمْْيَُخممُْلوق  ُمَاّللَِّ َكمًلم َُكلُُّهُم:َاْلُقْرآُن ََقمالُوا َومأمتْ بماِعَالتَّابِِعَّيم َالتَّابِِعَّيم َن مْفسااَأمْوَأمْكث مُرَِمنم ائمة َومَخمُْسونم
ْرِضيِ َّيَموماأْلمِئمَّةَِ ابَمَََاْلمم َِمَِّسومىَالصَّحم َوماأْلمْعوماِم.َومِفيِهْمَحنمٌْوَِمْنَِمائمة َِإممام  َالسِ ِنَّيم ِفَاأْلمْعصماِرَومُمِضيِ  َعملمىَاْخِتًلم ِينم َالنَّاُسَِبقمْوِْلِْمََِةَاِلْمْيِ  ْنَأمخمذم

اِهِبِهْمَ,َوملمِوَاْشت مغمْلُتَبِن مْقِلَق موَْ ي َُّنواَمبمذم ِثَّيَمومتمدم َِلًِلْخِتصماِرَ,َومن مقمْلُتَََلمب ملمغمْتَأمَْسَمِلَاْلُمحمدِ  ْفُتَاأْلمسمانِيدم َاْختمصمْرُتَومحمذم ِثْيمةاَ,َلمِكَنِ  َكم اُؤُهْمَأُلُوفاا
ِءَعمْصرااَب مْعدمَعمْصر ََلمَ  يُ ْنِكُرَعملمْيِهْمَُمْنِكرٌََعمْنَهمُؤَلم

“Të gjithë ata kanë thënë: ‘Kur’ani është fjala e Allahut, i pa krijuar. E kushdo që thotë 

i krijuar ai është kafir.’ E këta janë pesëqind e pesëdhjetë njerëz apo më shumë, prej tabi’inve dhe 

ndjekësve të tabi’inve dhe Imamve të pranuar pos Sahabëve të mirë, përkundër ndryshimit të kohëve 

dhe kalimit të viteve, mes tyre janë rreth njëqind Imam që njerëzit e kanë marrë fjalën e tyre dhe e 

kanë marrë fenë prej medh’hebit të tyre, sikur të isha ngarkuar me transmetimin e fjalëve të njerëzve 

të hadithit atëherë emrat e tyre do të arrinin mijërat porse unë i kam përmbledhur dhe e kam fshirë 

zinxhirin e transmetimit për shkak të përmbledhjes, kam transmetuar nga këta kohë pas kohe e askush 

nuk ka mohuar prej tyre asgjë.”82 

Prandaj të thuash se Kur’ani është i krijuar është një bidat i neveritshëm që përmban kufër në 

Allahun në disa aspekte dhe kushdo që e pretendon këtë është kafir. 

 

 

 
80 El-Tirmidhij, Ahmed, el-Nesaij – sahih sipas kushteve të Bukhariut. 
81 El-Radd ala el-Xhehmijjeh lil-Darimij. 
82 Sherh Usul el-Itikad lil-Lalekaij 2/312. 
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Besimi në kader (caktimin e Allahut) 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

ر ََ لمْقنماُهَِبقمدم َُكلََّشمْيء َخم َ﴾٤٩﴿ِإَنَّ  

《 Me të vërtetë që Ne e kemi krijuar çdo gjë me kader. 》 [54:49] 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – e ka shpjeguar se si duhet të besojmë në kader, kur 

tha: 

َسمنمةَ  َأمْلفم َِِبمْمِسَّيم َالسَّمماوماِتَوماأْلمْرضم َق مْبلمَأمْنَخيمُْلقم َُاْلممقماِديرم َاّللَّ  قمدَّرم

“Allahu i ka caktuar kaderet pesëdhjetë mijë vjetë para se t’i krijonte qiejt dhe 

tokën.”83 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

َُعمزَََّومكَّلمََِإنََّاّللََّم َُمْضغمٌة،َفمِإذماَقمضمىَاّللَّ َعملمقمٌة،َأمْيَرمبِ  َنُْطفمٌة،َأمْيَرمبِ  :َأمْيَرمبِ  ِعيٌدََََِِبلرَِّحِمَمملمكااَف مقمالم َأمْوَسم َشمِقيُّ :َأمْيَرمبِ  ومجملََّخمْلقمهماَقمالم
ٌرَأمْوَأُنْ ثمىَفممماَالر ِْزُقَوممماَاأْلمجمُل؟َف مُيْكتمُبَذملَِ َيفَبمْطِنَأُمِ هَِذمكم  كم

“Vërtet që Allahu e ka angazhuar një Melek në mitër dhe thotë: ‘O Zoti im, një 

pikë e spermës. O Zoti im, një mpiksje e gjakut. O Zoti im, një copë mishi.’ Kur Allahu – i 

Lartë Madhërishëm – ta përfundoi krijimin e tij, ai (Meleku) thotë: ‘O Zoti im, i mjeruar apo 

i lumtur, mashkull apo femër, sa rrizku dhe sa exheli?’’ Ai (i Dërguari i Allahut – salAllahu 

alejhi ue selem –) tha: ‘Kjo shkruhet në barkun e nënës së tij.”84 

El-Uelid ibnu Ubadeh ibnu el-Samit – Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – ka thënë: 

رَََِتُ ْؤِمنَمََأمنَََْأُوِصيكَمََبَنمَََََّيَمََف مقمالَمََت معماَلمَََاّللََََُّرمَِحمهَََُأميبَََأمْوصماِنَ ْْيِهَََِِِبْلقمدم ْعتَََُقمالَمََالنَّارَمََومت معماَلمَََت مبمارمكَمََاّللََََُّأمْدخملمكَمََتُ ْؤِمنَََِْلمَََِْإنَََْفمِإنَّكَمََومشمر ِهَََِخم ََومَسِم

اِئنٌَََُهوَمََوممماََيمُكونَََُمماَفماْكُتبَََْقمالَمَأمْكُتبَََُوممماََقمالَمََاْكُتبَََْلمهَََُقمالَمََُُثَََّاْلقملممَََُومت معماَلمََت مبمارمكَمَاّللََََُّخملمقَمََمماَأموَّلََُي مُقولَََُومسملَّمَمََعملمْيهَََِاللَّهمََصملَّىَالنَّيبََّ ََكم
  السَّاعمةََُت مُقومَمَأمنَََِْإَلمَ

“Babai im – Allahu i Lartësuar e mëshiroftë – më porositi duke thënë: ‘O biri im të 

porosis ty që të besosh në kader, të mirën dhe të keqen e tij, sepse nëse ti nuk beson atëherë Allahu – 

tebarake ue teala – do të fusë në Zjarr. ’Ai tha: ‘E kam dëgjuar Pejgamberin – salAllahu alejhi ue 

selem – duke thënë: ‘Gjëja e parë që e ka krijuar Allahu – tebarake ue teala –  është lapsi 

 
83 Sahih ibnu Hibban. 
84 Sahih Muslim. 

https://tanzil.net/#54:49
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pastaj i tha atij: ‘Shkruaj.’ Ai tha: ‘E çfarë të shkruaj?’ Ai tha: ‘Shkruaje atë që është dhe 

atë që do të jetë deri kur të vijë Ora.’’’”85 

Prej asaj që e besojnë njerëzit e Sunnetit rreth kaderit është: 

1. Besimi se Allahu i di të gjitha gjërat, në tërësi dhe në detaje, në çdo kohë, qoftë nëse 

kjo ka të bëjë me Veprat e Tij apo veprat e robërve të Tij. 

2. Besimi se Allahu e ka shkruar kaderin në el-Leuh el-Mahfudh (Librin e caktimeve). 

3. Besimi se çfarëdo që ndodhë – nga e mira dhe e keqja – ndodh vetëm me Vullnetin e 

Allahut. 

4. Besimi se çdo gjë nga krijimi është i krijuar nga Allahu, ndër to janë edhe veprat e 

robërve ashtu siç kanë dëshmuar argumentet. 

Njerëzit që shpikën besime të kota për kaderin u quajtën kaderi, dhe prej besimeve të tyre 

janë: 

* Mohimi që Allahu ka dije të paraprirë për çdo gjë dhe pretendimi se Allahu nuk e di atë 

që do të ndodhë derisa të ndodhë, duke përfshirë veprat e robit. Kushdo që e thotë këtë 

është kafir për shkak të mohimit të kaderit të Allahut. 

* Se veprat e robërve i krijon vetë robi dhe jo Allahu. Kushdo që e thotë këtë është kafir për 

shkak të cilësimit të robërve me cilësinë e krijimit. 

* Mohimi që Allahu e ka caktuar atë që është e keqe dhe se Ai e ka caktuar vetëm të mirën. 

Kushdo që e thotë këtë është kafir për shkak të mohimit të një pjese të kaderit. 

* Pastaj ishin ata që nuk e mohuan asnjërën nga katër shtyllat e kaderit por për shkak të 

dëshirës për ta lartësuar Allahun ata u përmbaheshin nga thënia që: “Një person bën zina, 

vjedh dhe konsumon alkool me kader (d.m.th. sipas asaj që Allahu e ka paracaktuar për të).” Kushdo 

që përmbahet nga thënia e kësaj është bidatçi. 

Disa njerëz – si kundërpërgjigje ndaj kaderive – kanë thënë se veprat e robit nuk i atribuohen 

madje as robit dhe se ai nuk ka vullnet në këtë porse veprat e robërve i atribuohen Allahut. 

Këta janë xhebritë dhe kjo thënie është kufër i qartë. 

Ndërsa njerëzit e Sunnetit janë në mes të dy ekstremeve. Ehli Sunneti nuk e mohon vullnetin 

e robit; porse vullneti ekziston i nënshtruar ndaj kaderit dhe Vullnetit të Allahut – të Lartësuar 

 
85 Ebu Davud, Ahmed, el-Tirmidhij; me një ndryshim të vogël – sahih. 
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–. Çfarëdo që dëshiron Allahu atëherë ajo do të ndodh dhe çfarëdo që Ai nuk dëshiron 

atëherë ajo nuk do të ndodhë kurrë. 

َاْلعمالَم َأمنَيمشماءمَاللَّ ُهَرمبُّ َ﴾٢٩﴿ِمَّيمَوممماَتمشماُءونمَِإَلَّ  

《 E ju nuk do të dëshironi pos nëse do Allahu, Zoti i gjithë botëve. 》 [81:29] 

Me të vërtetë që kuptimi i saktë i kësaj çështje është shpjeguar në transmetimet e Selefëve. 

Abdullah ibnu Umer – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

َُعمْنُه:َ َاّللَّ ُرَرمِضيم َُعمم ؟قمالم تمدمع  أمْوَُمب ْ أَ  تمدم ُلَِفيِهَأميفَأمْمر َقمْدَفُرِغمَِمْنُه،َأمْوَأمْمر َُمب ْ َمماَن مْعمم َأمرمأمْيتم َاّللَِّ َرمُسولم َََََيم :َ»ِفيمماَقمْدَفُرِغمَِمْنُه،َفماْعممْلََيم قمالم
َِمْنَأمْهلَِ َكمانم َُميمسٌَّر،َأممَّاَممْن َُكًلًّ َاِلْمطَّاِبَفمِإنَّ ي مْعممُلَلِلشَّقماِءَ«َالسَّعمادَماْبنم َِمْنَأمْهِلَالشَّقماِءَفمِإنَّهَُ َكمانم ي مْعممُلَلِلسَّعمادمِة،َومأممَّاَممْن  ِةَفمِإنَّهَُ

“Umeri – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: ‘O i Dërguari i Allahut, a e sheh 

atë që e veprojmë, a është ajo një çështje e caktuar (me kader) apo një çështje e filluar apo një çështje e 

shpikur?’ Ai tha: ‘Është çështje e caktuar (me kader). Puno o biri el-Khattab sepse secilit do 

t’i lehtësohet (ajo e cila i është caktuar atij). Sa i përket atij që është nga njerëzit e lumtur 

atëherë ai do të punojë për lumturinë ndërsa sa i përket atij që është nga njerëzit e mjeruar 

atëherë ai do të punojë për mjerimin.”86 

Ebu Jahja el-Araxh (v. rreth vitit 80h) miku i ibnu Ifra – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka 

thënë: 

َأمْوََ َيمْذُكُرونمَاْلقمدمرم َالَِّذينم ِنَِمنم َُعمن ُْهمما،َومممِعيَرمُجًلم َاّللَّ َرمِضيم َاْبنمَعمبَّاسَ أمت مْيُتَاْبنمَعمبَّاس  ِرَلمْوَأمنََّهمؤَُيُ ْنِكُرونمُه،َف مُقْلُت:ََيم ِءََ،َمماَت مُقوُلَيفَاْلقمدم َلم
َاِلْممَْ َأمْوَشمِربم َومِإْنَسمرمقم ِرَِإْنَزمَنم َعمِنَاْلقمدم َِإَْسماِعيُلَممرَّةاَيمْسأملُونمكم ؟َومقمالم َيمْسأملُونمكم َأمْخرمجَمأمت مْوكم حمَّتَّ َقمِميصمهَُ ،َفمحمسمرم ََََرم َأمِبم :َ»َيم ممْنِكبمُه،َومقمالم

َلَم َاْلقمدمرَمَيمَْيم َيُ ْنِكُرونم َالَِّذينم َِمنم َفمِبقَمعملَّكم ْدُتُكْم،َِإْنَزمَنم ْيِنَممعمُكَجلمماهم ُهْمَأمْوَهمذم َِمن ْ َأمْعلمُمَأمنَّكم َلمْوَأمن ِ بُونمَبِِه،َوماّللَِّ َفمِبقمدمر ،َََوميُكمذِ  دمر ،َومِإْنَسمرمقم

َفمِبقمدمر َ«ومِإْنَشمِربَم  َاِلْمْمرم

“Shkova te ibnu Abbasi – Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – e së bashku me mua ishin 

dy njerëz prej atyre që e përmendin kaderin apo e mohojnë atë dhe thashë: ‘O ibnu Abbas, çfarë thua 

për kaderin sepse këta kanë ardhur të të pyesin?’ Ismaili një herë ka thënë: ‘(Kanë ardhur) të të pyesin 

për kaderin, nëse dikush bën zina apo vjedh apo e pi alkoolin (a është me kader)?’ ‘Ai (ibnu Abbasi) e 

tërhoqi këmishën derisa i nxorri shpatullat e tij dhe tha: ‘O Ebu Jahja, ndoshta ti je prej atyre që e 

mohojnë kaderin apo e përgënjeshtrojnë atë, pasha Allahun, sikur ta dija që ti je prej tyre apo këta të 

 
86 Sahih el-Tirmidhij. 
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dy me ty do t’ju luftoja. Nëse dikush bën zina atëherë me kader, nëse vjedh atëherë me kader dhe nëse 

e pi alkoolin atëherë me kader.’”87 

Andaj, ka disa gjëra për të cilat duhet të kihet kujdes kur bëhet fjalë për kaderin e Allahut. E 

para dhe më e rëndësishmja është se Allahu është i Drejtë dhe Ai nuk i bën padrejtësi askujt, 

kësisoj çdo kush që hynë në Zjarr atëherë kjo do të jetë e arsyeshme dhe e merituar, dhe 

vetëm pasi që Allahu t’u ketë dërguar atyre të Dërguar dhe Pejgamberë për t’i paralajmëruar 

nga dënimi i Allahut dhe t’i informojnë ata për atë që është obligim dhe për atë që është e 

ndaluar për ta vepruar. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

لمةَُفمرِيقااَهمدمٰىَومفمرِيقااَحمقََّعملمْيهَِ ََََۚ َُمَالضًَّلم ُمَمُّْهتمُدونم َأمْولِيماءمَِمنَُدوِنَاللَّ ِهَومَيمْسمُبونمَأمْنَّ ُُمَاَّتَّمُذواَالشَّيماِطَّيم ِإْنَّ
﴿٣٠﴾َ  

《 Një grup Ai e udhëzoi dhe për një grup devijimi u bë realitet. Ata zgjodhën shejtanët 

për mbrojtës e ndihmës në vend të Allahut, duke menduar në këtë mënyrë se janë të 

udhëzuar. 》 [7:30] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

َ َرمُسوَلا َن مب ْعمثم ِبَّيمَحمَّتَّٰ َُكنَّاَُمعمذِ  ﴾١٥﴿وممما  

《 … dhe Ne nuk ndëshkojmë (askënd) para se Ne të dërgojmë një të Dërguar (që të 

paralajmërojë). 》 [17:15] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

اَاْلِكتماِبَ ٰ ذم َوميْ لمت منماَمماِلَهم َُمْشِفِقَّيمَِمَّاَِفيِهَومي مُقوُلونمََيم ََومُوِضعمَاْلِكتماُبَفمَتممىَاْلُمْجرِِمَّيم َيُ غماِدُرَصمِغْيمةاَومَلم َلم
َأمْحصماهما َأمحَمََۚ َومومجمُدواَمماَعمِمُلواَحماِضراَاَََۚ َكمِبْيمةاَِإَلَّ َيمْظِلُمَرمبُّكم اَومَلم َ﴾٤٩﴿دا  

《 E libri (i veprave) do të vendoset. E do t’i shohësh kriminelët të frikësuar prej asaj që 

është në të dhe do të thonë: “Mjerë ne! Ç’lloj libri është ky që nuk lënë asgjë të vogël e të 

madhe përveç se e ka numëruar.” Dhe ata do të gjejnë gjithçka që ata e vepruan (prej 

veprave) të pranishme (në të) dhe Zoti yt nuk i bën padrejtësi askujt. 》 [18:49] 

 
87 Kitab el-Sunneh liAbdullah. 
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Ne si robër nuk mund ta kuptojmë plotësisht kaderin e Allahut, pavarësisht nga kjo, ende 

është obligim të besosh në kaderin dhe është rreptësisht e ndaluar të bësh pyetje me “si?” 

dhe “pse?” kur bëhet fjalë për çështjet e kaderit të Allahut, kjo është për shkak se kaderi është 

ndër sekretet e Allahut, e dyshimi apo mohimi i diçkaje prej tij vetëm e çon robin në devijim. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َُيْسأمُلَعممَّاَي مْفعمُلَومُهْمَُيْسأمُلونمَ َ﴾٣٢﴿َلم  

《 Ai (Allahu) nuk pyetet për atë që Ai e bën, ndërsa ata (robërit) do të pyeten. 》 [21:23] 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

ِرَخمْْيِِهَومشمر ِهََِلمَََ َِِبْلقمدم َيُ ْؤِمنم   يُ ْؤِمُنَعمْبٌدَحمَّتَّ

“Nuk beson ndonjë rob derisa të besojë në kaderin, të mirën dhe të keqen e tij.”88 

El-Berbeharij (v. 329h) ka thënë: 

َعنهَعندَمجيعَالفرق؛َألنََ القدرَسرَهللا،َوْنىَالربَتباركَوتعاَلَاألنبياءَعنَالكًلمَيفََوالكًلمَواجلدلَواِلصومةَيفَالقدرَخاصةَمنهي 
 القدَر

“Të folurit, debati dhe grindja rreth kaderit në veçanti është e ndaluar tek të gjitha 

grupet sepse kaderi është sekreti i Allahut, dhe Zoti – tebarake ue teala – i ka ndaluar Pejgamberët 

nga të folurit rreth kaderit.”89 

El-Axhurrij (v. 320h) ka thënë: 

درَسرَمنَأسرارَهللاَعزَوجل،َبلَاإلَيانَمباَجرتَبهَالقاديرَمنَخْيَأوَشرَواجبَََلََيسنَِبلسلمَّيَالتنقْيَوالبحثَيفَالقدر،َألنَالق
 القدرَفيكذبَمبقاديرَهللاَاجلاريةَعلىَالعباد،َفيضلَعنَطريقَاْلَقَعلىَالعبادَأنَيؤمنواَبه،َُثََلََيمنَالعبدَأنَيبحثَعن

“Nuk është e përshtatshme që muslimanët të zhyten dhe të hulumtojnë në kader sepse 

kaderi është një sekret prej sekreteve të Allahut – të Lartë Madhërishëm –, porse besimi në atë që e 

kanë sjellë kaderet prej të mirës dhe të keqes është obligim për robërit që të besojnë në të, pastaj nuk 

 
88 Musned Imam Ahmed – sahih. 
89 Sherh el-Sunneh lil-Berbeharij. 
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është i sigurt robi se nëse hulumton në kader të përgënjeshtroj kaderet e Allahut, të cilat zhvillohen 

mbi robërit, e kështu të devijojë nga e vërteta.”90 

  

 
90 El-Sheriah lil-Axhurrij 2/702. 
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Pozita e Sahabëve 

Shokët e Muhammedit – salAllahu alejhi ue selem – janë njerëzit më të mirë që kanë ecur në 

sipërfaqen e tokës pas Pejgamberëve – alejhim el-selam –. Allahu – i Lartësuar – i zgjodhi ata 

që të jenë bartës të fesë së Tij, Ai i lavdëroi ata dhe i miratoi ata në Kur’an. Prandaj, besimi i 

saktë lidhur me ta është që t’i çmosh ata dhe të dëshmosh për ta atë që Allahu dhe i Dërguari 

i Tij – salAllahu alejhi ue selem – kanë dëshmuar për ta për nivel të lartë dhe të përsosmëris, 

dhe të mos të flasësh keq për ta apo të mos përmendësh gabimet e tyre. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َاْلُمهماجَِ َاأْلموَُّلونمَِمنم َرَّومالسَّاِبُقونم َات َّب مُعوُهمَِبِِْحسمان  ُْمََرِينمَوماأْلمنصماِرَومالَِّذينم ُهْمَومرمُضواَعمْنُهَومأمعمدََّْلم َاللَّ ُهَعمن ْ ِضيم
َا اَأمبمدا َِفيهم اِلِدينم اَاأْلمْْنماُرَخم ََتمْرِيََتمْت مهم َاْلفمْوُزَاْلعمِظيمَََُۚ َجمنَّات  َ﴾١٠٠﴿َذٰمِلكم  

《 Të parët që paraprinë (në iman) nga muhaxhirët (besimtarët që u shpërngulën nga 

Meka në Medinë) dhe ensarët (besimtarët e Medinës që i strehuan dhe i ndihmuan ata) edhe 

ata të cilët i ndoqën në mirësi ata, Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur 

me Të. Ai ka përgatitur për ta Xhenete nën të cilat rrjedhin lumenj që të banojnë 

përgjithmonë aty. Ky është ngadhënjimi madhështor. 》 [9:100] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

ن مُهمَََْۚ َوُلَاللَّ هَُِمُّممٌَّدَرَّسَُ ب مي ْ عملمىَاْلُكفَّاِرَُرَحمماءَُ َاللَّ ِهَََۚ َومالَِّذينمَممعمُهَأمِشدَّاءَُ َمِ نم ت مُغونمَفمْضًلا اَي مب ْ ت مرماُهْمَرُكَّعااَُسجَّدا

اُهْمَيفَُوُجوِهِهمَمِ ْنَأمثمِرَالسُُّجودَََِۚ َومِرْضوماَنَا َممث مُلُهْمَيفَالت َّْورماةَََِۚ َِسيمم َأمْخرمجمَمَموَمََۚ َذٰمِلكم َكمزمرْع  َِنيِل ث مُلُهْمَيفَاإْلِ

َفماْست َم َِِبُِمَاْلُكفَّارَمشمْطأمُهَفمآزمرمُهَفماْست مْغلمظم َاللَّ ُهَالَِّذينمَآممُنواَومعمِمُلواَََۚ َومٰىَعملمٰىَُسوِقِهَيُ ْعِجُبَالزُّرَّاعمَلِيمِغيظم ومعمدم
ُهمَمَّْغِفرمةاَومأمْجرااَعمِظيمااَ ﴾٢٩﴿الصَّاِْلماِتَِمن ْ  

《 Muhammedi është i Dërguari i Allahut dhe ata që janë me të janë të ashpër ndaj 

kafirave dhe të mëshirshëm ndërmjet veti. I sheh ata duke rënë në ruku dhe duke rënë 

në sexhde, duke kërkuar mirësi nga Allahu dhe kënaqësinë (e Tij). Shenja e tyre është 

në fytyrat e tyre nga gjurmët e sexhdes (gjatë faljes). Ky është përshkrimi i tyre në 

Teurat, ndërsa shembulli i tyre në Inxhil përshkruhet si një farë (e mbjellë) e cila lëshon 

filizin, pastaj e forcon atë, bëhet i trashë dhe ai pastaj qëndron vetë në trungun e vet 

duke i mahnitur mbjellësit, që Ai t’i tërbojë kafirat me anë të tyre. Allahu u ka premtuar 

atyre të cilët besojnë dhe punojnë mirësi prej tyre, falje dhe shpërblim të madh. 》 

[48:29] 
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Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

َُمدََّأحمِدِهْم،َوَلَنمِصيفمهَُ أحمدمُكمَْ أنََّ لو بيمِدهَِ ن مْفِسي فموالذي أْصحايبَ، تمُسبُّوا ََل أْصحايب، تمُسبُّوا َل باا،َماَأْدرمكم َِمْثلمَأُُحد َذمهم  .أنْ فمقم

“Mos i shani Sahabët e mi, mos i shani Sahabët e mi se pasha Atë që në Dorën 

e Tij është shpirti im sikur ndokush prej jush do të shpenzonte ar sa kodra e Uhudit nuk do 

të arrinte një mudd të ndonjërit prej tyre e as gjysmën e tij.”91 

Ibnu Bettah (v. 387h) ka transmetuar ixhma për mos përmendjen e diçkaje negative që ka 

ndodhur mes Sahabëve, dhe duke dëshmuar virtytet dhe veprat e tyre të mira: 

فقدَشهدواَالشاهدَمعه،َوسبقواَالناسَِبلفضلَفقدَََ-صلىَهللاَعليهَوسلمَََََ-ومنَبعدَذلكَنكفَعماَشجرَبَّيَأصحابَرسولَهللاََ
لسانَنبيهَوهوَيعلمَماَسيكونَمنهمَوأْنمَسيقتتلونَوإَّناَفضلواََوالتقربَإليهَمبحبتهمَوفرضَذلكَعلىََغفرَهللاَْلمَوأمركَِبَلستغفارَْلمَ

َكتابََََعلىَسائرَاِللَق صفَّيَواجلملَووقعةَالدارَوسائرََألنَاِلطأَوالعمدَقدَوضعَعنهمَوكلَماَشجرَبينهمَمغفورَْلمَوَلَتنظرَيف
لىَغْيكَوَلَتسمعهَِمنَيرويهَفعلىَذلكَاتفقَساداتََالنازعاتَالِتَجرتَبينهمَوَلَتكتبهَلنفسكَوَلَلغْيكَوَلَتروهَعنَأحدَوَلَتقرأهَع

بدهللاَبنَإدريسَومالكََماَوصفناهَمنهم:ََحادَبنَزيدَويونسَبنَعبيدَوسفيانَالثوريَوسفيانَبنَعيينةَوَععلماءَهذهَاألمةَمنَالنهيَع
أسباطَوأَحدَبنَحنبلَوبشرَبنََََبنَأنسَوابنَأيبَذئبَوابنَالنكدرَوابنَالباركَوشعيبَبنَحربَوأبوَإسحاقَالفزاريَويوسفَبَن

 .نهيَعنهاَوالنظرَفيهاَواَلستماعَإليهاَوحذرواَمنَطلبهاَواَلهتمامَجبمعهَااْلارثَوعبدالوهابَالوراق.كلَهؤَلءَقدَرأوا:َاَل

“Pas kësaj ne përmbahemi nga ajo që ka ndodhur mes Sahabëve të të Dërguarit të 

Allahut – salAllahu alejhi ue selem –, sepse ata i dëshmuan luftërat me të dhe ata i kanë paraprirë 

njerëzit në vlerë, vërtet që Allahu i ka falur ata, dhe të ka urdhëruar ty me kërkim të faljes për ta, dhe 

kërkimin e afërsis tek Ai me dashurinë ndaj tyre. Ai (Allahu) e ka bërë farz këtë në gjuhën e 

Pejgamberit të Tij duke e ditur se çfarë do të ndodh mes tyre dhe se ata do të luftojnë mes vete. Ata u 

vlerësuan mbi të gjithë krijimin sepse gabimi dhe bërja me qëllim është larguar prej tyre dhe çdo gjë 

që ka ndodhur mes tyre u është falur. Mos shiko në librën e Sifinit, Xhemelit, Uakah el-Dar dhe në të 

gjitha mospajtimet që kanë ndodhur mes tyre, mos e shkruaj atë për veten tënde e as për dikë tjetër, 

mos e transmeto atë për dikë e as mos ua lexo atë të tjerëve dhe mos e dëgjo nga ai që e transmeton 

atë. Mbi këtë janë pajtuar udhëheqësit e dijetarëve të këtij Ummeti, për ndalimin e asaj që e 

përshkruam, prej tyre janë: Hammad ibnu Zejd, Junus ibnu Ubejd, Sufjan el-Theurij, Sufjan ibnu 

Ujejneh, Abdullah ibnu Idris, Malik ibnu Enes, ibnu ebi Dhi’b, ibnu el-Munkedir, ibnu el-Mubarak, 

Shuajb ibnu Harb, Ebu Is’hak el-Fezarij, Jusuf ibnu Esbat, Ahmed ibnu Hanbel, Bishr ibnu el-Harith 

 
91Sahih Muslim. 
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dhe Abdul-Uehhab el-Uerrak, që të gjithë këta kanë besuar në ndalimin e transmetimit të saj, shikimin 

në të, dëgjimin e saj dhe kanë paralajmëruar nga kërkimi dhe grumbullimi i saj.”92 

Sa i përket se kush është më i miri në mesin e Sahabëve – Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –

atëherë më i miri prej tyre është Ebu Bekri pastaj Umeri pastaj Uthmani – Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre – sipas hadithit të ibnu Umerit – Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –, i cili ka 

thënë: 

ََ ُرَََملسو هيلع هللا ىلصُكنَّاَن مُعدَُّومرمُسوُلَامّللَِّ ُعمم َأمبُوَبمْكر َُُثََّم ابُُهَُمت موماِفُرونم نمْسُكتَُحميٌَّومأمْصحم ُعْثمماُنَُُثََّ  ُُثََّم

“Ne i konsideronim (për më të mirët), ndërsa i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue 

selem – ishte gjallë dhe shokët e Tij ishin shumë, Ebu Bekrin pastaj Umerin pastaj Uthmanin pastaj 

kemi heshtur.”93 

Këta të tre së bashku me Alijun – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – janë el-Khulefa el-Rashidin 

(kalifet e udhëzuara drejtë). 

Pastaj vijnë dhjetë të tjerët të cilëve u është dhënë përgëzimi me Xhenet nga Pejgamberi – 

salAllahu alejhi ue selem – kur tha: 

يفَاجلنَِّةَوابُنَََعشمرٌةَيفَاجلنَِّةَ:َأبوَبكر َيفَاجلنَِّةَوُعممُرَيفَاجلنَِّةَوُعثماُنَيفَاجلنَِّةَوعِليٌَّيفَاجلنَِّةَوالزُّبُْيَيفَاجلنَّةَِ َيفَاجلنَِّةَوسعٌدََوطملحةَُ عوف 
 يفَاجلنَِّةَوسعيُدَبُنَزيد َيفَاجلنَِّةَوأبوَُعبميدةمَبُنَاجلرَّاِحَيفَاجلنَّةَِ

“Dhjetë janë në Xhenet: Ebu Bekri është në Xhenet. Umeri është në Xhenet. 

Uthmani është në Xhenet. Aliju është në Xhenet. El-Zubejri është në Xhenet. Talhah është 

në Xhenet. (Abdur-Rahman) Ibnu Aufi është në Xhenet. Sadi (ibnu ebi Uekkas) është në Xhenet. 

Seid ibnu Zejdi është në Xhenet. Ebu Ubejdeh ibnu el-Xherrah është në Xhenet.”94 

Pastaj në përgjithësi Muhaxhirët – të cilët ishin ata që emigruan me Pejgamberin, salAllahu 

alejhi ue selem, nga Mekja në Medine – dhe Ensarët, të cilët ishin banorët e Medines që i 

pranuan dhe i dhanë mbështetje Pejgamberit – salAllahu alejhi ue selem – dhe Islamit, Allahu 

qoftë i kënaqur prej të gjithë atyre. 

Ata që janë kundër këtyre bazave janë shijat dhe rafidit, ndër besimet e tyre të shpikura 

devijuese janë: 

 
92 El-Ibaneh el-Sugra libnu Bettah. 
93 Tekhrixh el-Musned. Zinxhiri i transmetimit është sahih sipas kushteve të Muslimit. 
94 Sahih ibnu Hibban. 
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* Besimi se Aliju ishte më i mirë se Uthmani. Këta njerëz kanë rënë në një bidat. 

* Urrejtja dhe sharja e Sahabëve – Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – e të Dërguarit të Allahut – 

salAllahu alejhi ue selem –. Këta njerëz janë kafira për shkak të sharjes së njerëzve të cilët 

Allahu i zgjodhi që të mbajnë Mesazhin e Tij, të cilëve Ai u dha vulën e miratimit dhe me të 

cilët Ai është i kënaqur. 

* Cilësimi i familjes së Pejgamberit – salAllahu alejhi ue selem – me cilësi hyjnore dhe 

përshkimi i tyre si partnerë me Allahun në adhurim, prej tyre janë:  

• Ata që e lusin apo kërkojnë ndihmë nga Aliju, Fatimja, Husejni – Allahu qoftë i kënaqur 

prej tyre – dhe të tjerë. 

• Ata që pretendojnë se 12 imamët e tyre kanë dije për gajbin apo që mund të 

rregullojnë apo të kenë ndikim në punët e krijesave. 

* Ata që pretendojnë se mungojnë disa pjesë të Kur’anit apo që Kur’ani është zëvendësuar 

apo që është ndryshuar apo të ngjashme me këto. Këta njerëz janë kafira. 

* Disa pretendojnë se ata që erdhën më vonë kanë më shumë dije dhe kuptim në fe sesa 

Sahabët dhe dijetarët e Selefëve. 

* Disa pretendojnë se Xhibrili – alejhi el-selam – ka gabuar që ia solli mesazhin dhe 

pejgamberinë Muhammedit– salAllahu alejhi ue selem –. Këta janë kafira. 

Ibnu Abbasi – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

َالنَّيبِ َصلَّىَهللاَُعليهَوسلَّمَوعندمهَعليٌَّفقالَالنَّيبَُّصلَّىَهللاَُعليهَوسلَّمََيَعليَُّسيكوُنَيفَأمَِّتَقومٌَُكنَْ َأهِلَالبيِتَْلمَََُتَعندم ينتمِحلونمَحبَّ
ٌزَيُسمَّونمَالرَّافضةمَ مَمشرِكونَمن مب ْ  قاتُِلوهمَفإْنَّ

“Isha me të Dërguarin e Allahut – salAllahu alejhi ue selem – dhe me të ishte Aliju. 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – tha: ‘O Alij. Në Ummetin tim do të ketë disa njerëz që 

do të pretendojnë se kanë dashuri për Ehli Bejtin (familjen e Pejgamberit – salAllahu alejhi ue 

selem –), ata kanë një pseudonim dhe do të quhen rafidi. Vriti ata sepse ata janë idhujtarë 

(mushrik).’”95 

Gjithashtu Aliju – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

 يكذبونَعلينا،َمارقة،َآيةَذلك،َأْنمَيسبونَأِبَبكرَوعمَرسيكونَبعدَنَقومَينتحلونَمودتنا،َ

 
95 Mexhma el-Zeuaid. Zinxhiri i transmetimit është i mirë. 
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“Pas nesh do të ketë disa njerëz që do të pretendojnë se kanë dashuri për ne, ata gënjejnë 

ndaj nesh, (ata janë) marikah (d.m.th. njerëz që kanë dalë nga Islami). Shenja e kësaj është se ata e 

shajnë Ebu Bekrin dhe Umerin.”96 

  

 
96 Sherh Usul el-Itikad lil-Lalekaij. 
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Imani është në fjalë dhe vepra, rritet dhe zvogëlohet 

Njerëzit e Sunnetit e ndajnë imanin në fjalë dhe vepër97, dhe se imani i robit rritet kur ai bën 

vepra të mira dhe zvogëlohet kur ai bën mëkate. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

ْسبُ نماَا َومقماُلواَحم َقمْدَمجممُعواَلمُكْمَفماْخشمْوُهْمَف مزمادمُهْمَِإَيماَنا ُُمَالنَّاُسَِإنََّالنَّاسم َْلم للَّ ُهَومنِْعممَاْلومِكيُلَالَِّذينمَقمالم
﴿١٧٣﴾َ  

《 Të cilëve njerëzit u thanë: “Vërtet, njerëzit janë grumbulluar kundër jush, kështu që 

frikësojuni atyre”, kjo në të vërtetë vetëm u shtoi imanin dhe thanë: “Allahu na mjafton 

neve dhe sa Rregullues i Mirë (i punëve) që është.” 》[3:173] 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

ُعونم،َأْوَاإِلَياُنَبْضٌعَ  ُ،َوأمْدَنهَاوسمب ْ َاّللَّ َ الطَّرِيِق، عمنَِ األذمى إماطمةَُ بْضٌعَوِستُّونم،َُشْعبمةا،َفأْفضمُلهاَق مْوُلََلَإلمهمَإَلَّ  .اإلَيانَِواْلْمياءَُُشْعبمٌةَِمنم

“Imani është gjashtëdhjetë e disa apo shtatëdhjetë e disa shkallë. Më e mira e 

tij është la ilahe illAllah dhe më e ulta e tij është largimi i dëmit nga rruga, edhe turpi është 

degë e imanit.”98 

Gjithashtu Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

نُ ُهمَُخُلقاَا أمحسم َِإَيماَنَا ُؤِمِنَّيم
 وخيارُُكمَِخيمارُُكْمَلِِنسماِئهمَْ ،أمْكممُلَال

“Besimtarët me imanin më të plotë janë ata me sjelljen më të mirë, dhe më të 

mirët prej jush janë më të mirët me gratë e tyre.”99 

Xhundub ibnu Abdullah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

َُعليِهَوعلىَآِلِهَوسلَّممَََ-ُكنَّاَمعمَالنَّيبِ َ  إَياَنَا بِه فازدمدََن القرآنَم تعلَّمنا ُثَّ القرآنَم حنُنَفتياٌنَحمزاِورمٌةَ،َفتعلَّمناَاإلَيانمَقبلمَأنَنتعملَّمَمَوََ-صلَّىَاّللَّ

 
97 Kur Selefët kanë thënë se imani është në fjalë dhe vepër atëherë ata e kanë pasur për qëllim: fjalët e zemrës 

dhe të gjuhës dhe veprat e zemrës dhe të gjymtyrëve. Fjalët e zemrës janë besimi dhe bindja ndërsa veprat e 

zemrës janë si shpresa, frika, dashuria etj. E sa i përket fjalëve të gjuhës dhe veprave të gjymtyrëve atëherë kjo 

është e qartë. 
98Sahih Muslimi; dhe shumë të tjerë.  
99Ahmed, el-Tirmidhij, EbuDavudi – hasen sahih. 

https://tanzil.net/#3:173
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“Ishim me të Dërguarin e Allahut – salAllahu alejhi ue selem –, dhe ishim të ri, e 

mësonim imanin pastaj e mësonim Kur’anin dhe me të e shtuam imanin.”100 

Abdullah ibnu Mesudi – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – e bënte lutjen: 

َوَم َِإَيماَنا َااللَُّهمََّزِْدَنم  يمِقينااَومِفْقها

 “O Allah, shtona imanin, bindjen dhe kuptimin.”101 

Këto transmetime – edhe shumë e shumë të tjera – të gjitha argumentojnë për faktin se 

veprat janë pjesë e imanit, dhe se imani rritet dhe zvogëlohet. 

Një grup i devijuar, i quajtur Murxhi, e kanë shpikur pretendimin se veprat e gjymtyrëve 

nuk hyjnë në iman, që nënkupton se kushdo që beson me zemrën e tij dhe dëshmon për 

imanin me fjalë atëherë ai ka iman të plotë dhe mëkatet nuk e dëmtojnë imanin e tij. Me këtë 

ata ia hapën Ummetit derën e mëkatimit sepse sipas pretendimit të tyre mëkatet nuk kanë 

asnjë pasojë në plotësinë e imanit. Selefët i janë kundërpërgjigjur, dhe nuk janë pajtuar me 

pretendimin e murxhive, ata kanë paralajmëruar kundër tyre dhe i kanë konsideruar si 

bidatçi. 

Abdullah ibnu Ahmed ibnu Hanbel (v. 290h) ka transmetuar: 

َبَْ ثمَِنَُسومْيُدَْبُنَسمِعيد ،ََنَعمْبُدَاّللَِّ ْعُتَاْبنمَُُمَمحمدَّ :ََسِم ،َقمالم َعمطماِءَبَُْنَممْيُمون  َُكْنُتَِعْندم : ََاِهد ،َقمالم :ََيم َفمجماءمَابْ ُنُهَي مْعُقوُب،َف مقمالم ح  ِنَأميبَرمِبم
َبَُ :َ»َيم ُم،َف مقمالم ِإَيماِنَِجِْبِيلمَعملمْيِهَالسًَّلم َكم ُْم َلمنماَي مْزُعُمونمَأمنََِّإَيماْنم َِإَيماُنَممْنَأَمأمب متماُهَِإنََّأمْصحماِبا بُواَلمْيسم َكمذم ِإَيماِنَََنمَّ َكم َومجملَّ عمزَّ ممْنَعمصمىََطماعمَاّللََّم

»َ ت معماَلم  اّللََّم

“Më ka treguar Sujed ibnu Seid (duke thënë): Na ka treguar Abdullah ibnu Mejmun i 

cili ka thënë: E kam dëgjuar ibnu Muxhahidin duke thënë: ‘Isha me Ata ibnu Ebu Rabah dhe erdhi 

djali i tij Jakubi, e tha: ‘O babai im, vërtet që disa nga shokët tanë po pretendojnë se imani i tyre është 

sikurse imani i Xhibrilit – alejhi el-selam.’ Ai (Ata ibnu Ebu Rabah) tha: ‘O djali im, ata kanë gënjyer, 

nuk është imani i atij që i bindet Allahut – të Lartë Madhërishëm – sikurse imani i atij që nuk i bindet 

Allahut – të Lartësuar –.’’”102 

Fudejl ibnu Ijadi (v. 187h) ka thënë: 

 
100 Ibnu Maxheh – sahih. 
101 El-Sheriah lil-Axhurrij 7/262. 
102 Kitab el-Sunneh liAbdullah. 
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ب مْعدَم َومف مْرُعهَُ َيماِنَِعْندمَنم َاإْلِ َأمدماءَِأمْصُل ِغَومب مْعدم َالشَّهمادمِةَلِلنَّيبِ َصملَّىَهللاَُعملمْيِهَومسملَّممَِِبْلبمًلم َاْلْمِديِث،َومِحْفُظَََََالشَّهمادمِةَومالت َّْوِحيِدَومب مْعدم اْلفمرماِئِضَِصْدُق

ِِبْلعمْهِد،َومِصلمُةَالرَِّحِم،َومالنَّاأْلمممانمِة،َومت مْرُكَاِْلِيمانمِة،َوماْلوَم ،َومالرََّْحمُةَلِلنَّاِسَعمامَّةاََفماءَُ  ِصيحمُةَجِلمِميِعَاْلُمْسِلِمَّيم

“Baza e imanit tek ne dhe degët e tij pas Shehadetit, Teuhidit dhe pas dëshmisë se 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – e përçoj mesazhin dhe pas kryerjes së farzëve është thënia e 

të vërtetës, mbajtja e amanetit, braktisja e tradhtisë, përmbushja e premtimit, mbajtja e lidhjëve 

farefisnore, këshillimi i të gjithë muslimanëve dhe të qenurit i mëshirshëm me njerëzit në 

përgjithësi.”103 

Pra, besimi i Selefëve është në përputhje me Kur’anin dhe Sunnetin, që konstatojnë se të gjitha 

veprat e gjymtyrëve hyjnë në iman. 

Xhehmitë shkuan edhe më tepër në devijim, kur pretenduan se imani thjeshtë është dija apo 

pranimi me zemër, pa fjalë apo pa vepra të dukshme. Selefët i shpallën ata kafira për këtë, 

për shkak të pretendimit se kushdo që e shanë Allahun apo bie në ndonjë asgjësues nga 

asgjësuesit e Islamit, edhe nëse e merr gjykimin e kafirit në dynja atëherë ai akoma mund të 

jetë besimtar tek Allahu për shkak të imanit në zemrën e tij, kjo e bën të domosdoshme që 

çifutët, të krishterët madje edhe iblisi, që të gjithë të jenë besimtarë. 

Ueki ibnu el-Xherrah (v. 197h) ka thënë: 

قْ رماُرَمبماََ ْعرِفمُةَِِبْلقمْلِبَمبماَجماقمْدَقمالمِتَاْلُمْرِجئمُة:َاإْلِ َاْلعمممِل،َومقمالمِتَاجلْمْهِميَُّةَاْلمم َومجملََّجُيْزُِئَِمنم َعمزَّ َجُيْزُِئَِمنمََجماءمَِمْنَِعْنِدَاّللَِّ ءمَِمْنَِعْنِدَاّللَِّ
َُكْفرٌَ ا  اْلقمْوِلَوماْلعمممِلَومهمذم

“Vërtet që murxhitë kanë thënë: ‘Pohimi (me zemër dhe gjuhë) i asaj që ka ardhur nga 

Allahu – i Lartë Madhërishëm – mjafton prej veprës.’ Ndërsa xhehmitë thanë: ‘Dija me zemër për atë 

që ka ardhur nga Allahu mjafton prej fjalës dhe veprës.’ Dhe kjo është kufër.”104 

Harb ibnu Ismail el-Kermanij (v. 280h) ka thënë: 

 وَإنَِلَيتكلمَِباَفهوَجهمَي القلب يَف العرفةَتنفَع إن زعم ومَن

“Kushdo që pretendon se dija (apo njohja) me zemër bën dobi edhe nëse nuk flet me të 

atëherë i tilli është xhehmij.”105 

 
103 Po aty. 
104 Po aty. 
105 Kitab el-Sunneh lil-Kermanij. 
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Vërtet Selefët janë pajtuar për kufrin e xhehmive. 

Bidati i murxhive – domethënë përjashtimi i veprave të gjymtyrëve nga imani – është pika 

fillestare e shumë bidateve sikurse do të qartësohet. 

Ai që e lë namazin është kafir 

Si pasojë e thënies së murxhieve – se veprat e gjymtyrëve nuk janë nga imani – këta bidatçi 

nuk e bënin tekfir lënësin e namazit. Dijetarët e kanë futur çështjen e tekfirit të lënësit të 

namazit në bazat e Sunnetit për shkak të argumenteve të qarta që janë transmetuar për të, 

ndërsa bidatçitë janë larguar nga to. 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

 الصًَّلِةَفإذاَترمكمهاَفقدَأشرمكَم تركَُ والشِ رِكَإَلََّ العبدَِ بَّيَم ليسَم

“Nuk ka diçka që është mes robit dhe shirkut përveç lënies së namazit, nëse e lë 

atë atëherë ai vërtetë ka bërë shirk.”106 

Gjithashtu ai – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

َكمفمرَمالَْ ِإنََّ ن مُهُمَالصًَّلمُةَفمممْنَت مرمكمهماَف مقمْد ن منماَومب مي ْ َالَِّذيَب مي ْ  عمْهدم

“Marrëveshja që është mes nesh dhe mes atyre është namazi. Kushdo që e lë atë 

ka bërë kufër.”107 

Gjithashtu është transmetuar me një zinxhir të mirë të transmetimit: 

َكانَيفرقَبَّيَالكفرَواإلَيانَعندكمَيفَعهدَرسولَهللاَصلىَعنَُماهدَأيَب هللاَعليهَََاْلجاجَأنهَسألَجابرَبنَعبدَهللاَرضيَهللاَعنهَ:َما
 وسلمَ؟َفقالَ:َالصًلَة

“Nga Muxhahid Ebu el-Haxhaxh se e ka pyetur Xhabir ibnu Abdullah – Allahu qoftë i 

kënaqur prej tij –: ‘Çfarë e ka bërë dallimin mes kufrit dhe imanit tek ju në kohën e të Dërguarit të 

Allahut – salAllahu alejhi ue selem –?’ Ai ka thënë: ‘Namazi.’”108 

Ebu Hurajrah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

 
106 Sahih ibnu Maxheh. 
107 El-Tirmidhij, Ahmed, ibnu Hibban, el-Nesaij – sahih. 
108 Sherh Usul el-Itikad Ehlu el-Sunneh ue el-Xhemeah lil-Lelakaij 4/829. 
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َكفراَغْيَالصًلَةكانَأصحابَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلمََلَيرونَشيئاَمنَاألعمالَترَك  ه

“Shokët e të Dërguarit të Allahut nuk kanë parë diçka prej veprave që lënia e tij është 

kufër pos namazit.”109 

Ejjub el-Sikhtijanij (v. 131h) ka thënë: 

َُكْفر،ََلَخُيتلمُفَفيَه  ت مْرُكَالصًلة

“Lënia e namazit është kufër, nuk ka mospajtim për të.”110 

Is’hak ibnu Rahujeh (v. 238h) ka thënë: 

َكافر،َوكذلكَكانَرأيَأهلَالعلمَمنَلدنَالنيبَصلىَهللاَعليهَوسلمَإَلَيومناََقدَصحَعنَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلمَأنََتركَ الصًلة
َكافر  .هذاَأنََتركَالصًلةَعمداَمنَغْيَعذرَحَّتَيذهبَوقتها

“Është transmetuar saktë prej të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem – që 

lënësi i namazit është kafir, kështu ka qenë edhe mendimi i njerëzve të dijes që nga Pejgamberi – 

salAllahu alejhi ue selem – e deri në këtë ditën tonë, që lënësi i namazit me qëllim pa ndonjë arsyetim 

derisa t’i kalon koha është kafir.”111 

El-Hasen el-Basriju (v. 110h) ka thënë: 

َكانواَيقولون:َبَّيَالعبدَوبَّيَأنَيشركَفيكفرَأنَيدعَالصًلةَمنَغْيَعذَر  بلغَنَأنَأصحابَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلم

“Më ka arritur se shokët e të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem – thoshin: 

‘Mes robit dhe mes bërjes së shirkut, ku ai (me këtë) bënë kufër, është që ta lë namazin pa ndonjë 

arsye.’”112 

Gjithashtu Imam Ahmedi (v. 241h) ka thënë: 

ُة،َممْنَت َم َاملصًَّلم َُكْفٌرَِإَلَّ َِمْنَامأْلمْعمماِلَشمْيءٌَت مرُْكُه اِفٌر.ََوملمْيسم َكم  رمكمهماَف مُهوم

“Nuk ka ndonjë gjë prej veprave që lënia e saj është kufër pos namazit, kushdo që e lë 

atë është kafir.”113 

 
109 El-Hakim – sahih sipas kushteve të Bukhariut dhe Muslimit. 
110 Tadhim kadr el-Salah lil-Meruezij. 
111 Po aty 2/929. 
112 Sherh Usul el-Itikad Ehlu el-Sunneh lil-Lelakaij. 
113 Usul el-Sunneh lil-Imam Ahmed – transmetimi i Abdus. 



 110  

 

Prandaj, ‘mospajtimi’ i ashtuquajtur që ka ndodhur për lënësin e namazit, se nëse ai bën 

kufër apo jo nga kjo, është një mospatim që nuk ka ekzistuar në mesin e Sahabëve e të 

Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem – dhe as në mes atyre që i ndoqën ata në mirësi. 

Mendimi se lënësi i namazit nuk bën kufër dhe nuk del prej Islamit e ka bazën në akiden e 

murxhive dhe për këtë arsye është një bidat që nuk duhet të merret parasysh. 

Lënësi i namazit është kafir dhe ai që e arsyeton atë është duke ndjekur ndonjë dyshim që 

buron nga irxhaja (besimi i murxhive). Hadithet e sakta e kanë hedhur poshtë pretendimin se 

lënësi i namazit është akoma musliman. Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

يُْست َم َفقمْدَسمِلمم،َولمِكْنَممنَرمِضيَمإنَّهَ َكمرِهمَفقمْدَبمرِئم،َوممنَأْنكمرم َهللِا،َأَلََََْعممُلَعلمْيُكمَأُممراُء،َف مت مْعرِفُونمَوتُ ْنِكُرونم،َفممن وَتبمعم،َقالوا:ََيَرمسولم
 .صملَّْوَا ما َل،: ُلُهْم؟َقالَمنُقاتَِ

“‘Me të vërtetë që mbi ju do të caktohen disa udhëheqës, e do të pranoni (disa 

nga veprat e tyre) dhe do të refuzoni. Kushdo që i urren është i pafajshëm dhe kushdo që i 

mohon është i sigurt porse kushdo që është i kënaqur dhe i ndjek (është shkatërruar).’ Ata 

thanë: ‘O i Dërguari i Allahut, a duhet ti luftojmë ata?’ Ai tha: ‘Jo për sa kohë që ata e falin 

namazin.’”114 

Is’hak ibnu Rahujeh (v. 238h) për këtë hadith ka thënë: 

 َوفيهاَهًلكَالرجئَة

“Në të është shkatërrimi i murxhive.”115 

Kjo sepse Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – e bëri namazin faktor dallues mes Islamit 

dhe kufrit në këtë jetë (për aq kohë sa njeriu nuk bie në ndonjë asgjësues të Islamit) dhe kur 

udhëheqësi e lë namazin atëherë atij nuk i’u nënshtrohet më, që do të thotë se ai bëhet kafir. 

Gjithashtu Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – në një hadith më të gjatë rreth asaj që do të 

ndodhë në Ditën e Gjykimit pasi disa njerëz kanë hyrë në Xhehenem, ai ka thënë: 

أْنَخُيْرُِجواَِمنَم ِئكمةمَ مًلم
َال ََالنَّاََأممرم ،ُ َاّللَّ إلمهمَإَلَّ أْنََلَ ي مْرَحممُه،َِمَّْنَيمْشهمُدَ أْنَ َُ َشيئاا،َِمَّْنَأرمادمَاّللَّ يُْشرُِكَِبّللَِّ َكانمََلَ النَّاِرََِر،َممن ُْمَيفَ ف مي مْعرُِفوْنم
َآدمممَإَلََّ َتمُْكلَُ السُُّجوِد، أبمثمرَِ َُعلمىَالنَّاحمرَّممَ السُُّجوِد، أث مرَم النَّاُرَاْبنم  السُُّجودَِ أث مرَم َتمُْكلَم ِرَأنَْاّللَّ

 
114 Sahih Muslimi. 
115 Musned ibnu Auaneh. 
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“Ai i obligon Melekët që të nxjerrin nga Zjarri atë që nuk i ka bërë shirk asgjë 

Allahut (në dynja), prej atyre që Allahu dëshiron t’i Mëshirojë, prej atyre që kanë dëshmuar 

la ilahe illAllah. Ata (Melekët) do t’i njohin ata në Zjarr përmes shenjës së sexhdes. Zjarri e 

ha (tërë) birin e Ademit pos shenjën e sexhdes, Allahu ia ka bërë haram Zjarrit që të hajë 

shenjën e sexhdes.”116 

Gjithashtu ky hadith argumenton – në përputhje me të gjitha argumentet e tjera – se kushdo 

që dëshiron të ketë shpresë që të dalë nga Zjarri pasi të jetë hedhur në të duhet të jetë nga 

njerëzit që e falin namazin pasi gjurma e sexhdes shfaqet vetëm tek ai që e fal namazin. 

  

 
116 Sahih el-Bukharij. 
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Ai që e bën një mëkat të madh është musliman me iman të mangët 

Ehli Sunneti besojnë se personi që bën një mëkat të madh – i cili është nën shirk të madh dhe 

nën kufër të madh – e meriton kërcënimin që është i lidhur me mëkatin e bërë, ashtu siç është 

transmetuar në tekstet e Kur’anit dhe Sunnetit, porse ai nuk del nga Islami me këtë dhe as 

nuk gjykohet se është përgjithmon në Xhehenem nëse ai vdes pa u penduar. Përkundrazi ai 

është musliman me bazën e imanit të tij (d.m.th. baza e imanit ekziston porse imani i tij është 

i mangët për shkak të mëkatit të tij) dhe mëkatar për shkak të mëkatit të tij të madh, ai është 

nën Dëshirën e Allahut, nëse Ai Do e dënon sipas mëkatit të tij dhe nëse Ai Do e falë atë. 

Muhammed ibnu Ismail el-Bukharij (v. 256h) ka thënë: 

َيُكمفَُّرَصماِحبُ هماَِِبْرتَِ بَاْلممعماِصيَِمْنَأمْمِرَاجلْماِهِليَِّةَومَلم اِهِليٌَّةَومق مْولَِِبم َجم َاْمُرٌؤَِفيكم َُعملمْيِهَومسملَّممَإِنَّكم ْرِكَلِقمْوِلَالنَّيبِ َصملَّىَاّللَّ َِِبلشِ  ََََكماِِبماَِإَلَّ اّللَِّ

َِلممْنَيمشماءَُ اَلمَت معَم َبِِهَومي مْغِفُرَمماَُدونمَذمِلكم َي مْغِفُرَأمْنَيُْشرمكم َلم  ِإنََّاّللََّم

ث منمَا - 30 ْبُنَحمْربَ ُسلمْيمَم حمدَّ ث منما اُنَ َحمدَّ اأْلمْحدمبَِ عمنَْ ُشْعبمةَُ قمالم َ ْبِنَُسومْيدَ  عمنَْ وماِصل  ْعُروِرَ لمِقيتَُ اْلمم َ َذمر َ  قمالم ةَِ أمِبم ومعملمْيِهَُحلٌَّةَومعملمىََ ِِبلرَّبمذم
ْتُُهََ َف معمْيَّ َسماب مْبُتَرمُجًلا َِإن ِ َف مقمالم ِمِهَُحلٌَّةَفمسمأمْلُتُهَعمْنَذمِلكم َُعملمْيِهَومسملَّممََيَمُغًلم َيلَالنَّيبَُّصملَّىَاّللَّ َذمر َ  أِبُمِ ِهَف مقمالم َاْمُرٌؤَفَِ أمِبم ْتمُهَأِبُمِ ِهَإِنَّكم ََأمعمْيَّ يكم

اِهِليٌَّةَِإْخومانُُكْمَخمومُلُكمَْ ِمَّ جم َيمِدِهَف مْلُيْطِعْمهَُ َأمُخوُهََتمْتم َكمانم َأمْيِديُكْمَفمممْن ََُتمْتم لِ ُفوُهْمَمماَي مْغِلبُ ُهْمََجمعملمُهْمَاّللَّ َُتكم ِمَّاَي مْلبمُسَومَلم اََيمُْكُلَومْليُ ْلِبْسهَُ
لَّْفُتُموُهْمَفمأمِعيُنوُهمَْ َكم  فمِإْن

“Kaptinë: Mëkatet janë prej çështjes së xhahiljetit (kohës së injorancës), nuk bëhet tekfir 

vepruesi i tyre me veprimin e tyre pos nëse (vepra) është shirk. Për shkak të fjalës së Pejgamberit – 

salAllahu alejhi ue selem –: ‘Vërtet ti je një njeri që në ty ka xhahiljet.’ Dhe fjalëve të Allahut – të 

Lartësuar –: 

َلَِ َبِِهَومي مْغِفُرَمماَُدونمَذٰمِلكم َي مْغِفُرَأمنَُيْشرمكم ﴾٤٨﴿ممنَيمشماءَُِإنََّاللَّ همََلم  
《 Padyshim që Allahu nuk falë t’i vëhen Atij shokë në adhurim, por Ai fal përveç kësaj atij 

që Ai do… 》 [4:48, 116] 

30 – Na ka treguar Sulejman ibnu Harb duke thënë: Na ka treguar Shubeh nga Uasilel-Ehdeb nga 

el-Marur ibnu Suejd i cili ka thënë: ‘E kam takuar Ebu Dherrin në el-Rabedheh dhe kishte veshur një 

mantel, gjithashtu edhe shërbëtori i tij kishte veshur një mantel, dhe e pyeta atë për këtë.’ Ai tha: ‘Unë 

e kam ofenduar një njeri dhe e kam çnderuar atë me nënën e tij, prandaj Pejgamberi – salAllahu alejhi 

ue selem – më tha mua: ‘O Ebu Dherr a e çnderove atë me nënën e tij, vërtet ti je një njeri që 

në ty ka xhahiljet. Shërbëtorët tuaj janë vëllezërit tuaj, Allahu i ka bërë ata nën duart 

(pushtetin) tuaja, kushdo që e ka vëllaun e tij nën dorën e tij atëherë lë ta ushqejë atë me atë 

https://tanzil.net/#4:48
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që e ha ai vet dhe le të veshë atë me atë që e veshë ai vet dhe mos i ngarkoni ata me atë që i 

mposht ata e nëse i ngarkoni ata atëherë ndihmoni atyre.’’”117 

Imam Ahmedi (v. 241h) ka thënë: 

اَُيصملَّىَعملمْيِه،ََ لمِةَُمومحِ دا َامْلِقب ْ َِمْنَأمْهِل َأمْذن مبمُهَصمِغْيااََومممْنَمماتم ْنب  َِلذم ُةَعملمْيِه َاملصًَّلم َُتَْتمُك َامَِلْسِتْغفماُر،َومَلم ََُيْجمُبَعمْنُه ِبْياا،ََوميُْست مْغفمُرَلمُهَومَلم َكم َأمْو كمانم
َ َ.أمْمرُُهَِإَلم َت معماَلم  امّللَِّ

“Kushdo që vdes prej njerëzve të kibles (d.m.th. atyre që e falin namazin) si Muvahid 

atëherë atij i falet namazi i xhenazes, kërkohet falje për të dhe nuk braktiset kërkimi i faljes për të, dhe 

as që braktiset namazi mbi të për ndonjë mëkat që e ka bërë qoftë i vogël apo i madh, çështja e tij është 

tek Allahu.”118 

Murxhitë – sikurse është përmendur – pretendojnë se mëkatet nuk kanë ndikim në iman dhe 

se kushdo që bën një mëkat të madh ende e ka imanin e plotë për sa kohë që imani i tij mbetet 

në fjalë dhe zemër. Këta njerëz janë bidatçi përderisa pretendimi i tyre nuk e tejkalon këtë që 

u tha. 

Havarixhët devijuan me pretendimin se ai që bën një mëkat të madh është kafir dhe do të 

jetë përgjithmonë në Zjarr nëse vdes pa u penduar prej mëkatit. Muetezilit morën nga 

havarixhët pretendimin e tyre se; ai që bën një mëkat të madh do të jetë përgjithmonë në 

Zjarr pa mundësinë që Allahu ta falë atë por ata dalluan nga havarixhët në atë që e emërtojnë 

atë person në dynja. Havarixhët thonë se ai është kafir ndërsa muetezilitë pretendojnë se ai që 

bën një mëkat të madh nuk është as musliman dhe as kafir porse ai është në pozitën mes dy 

pozitave. 

Këto besime, që të gjitha, janë bidate që e kundërshtojnë Kur’anin dhe Sunnetin sipas kuptimit 

të Selefëve, gjithashtu edhe argumentet i kanë hedhur poshtë të gjitha këto pretendime. 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

، النَّارَِ وأمْهلَُ اجلمنَّةم، اجلمنَّةَِ أْهلَُ يمْدُخلَُ فُيْخرمُجونمََ. إَيمانَ  ِمن خمْردملَ  ِمن حمبَّةَ  ِمثْ قمالَُ ْلِبهَِق َم يَف كانَم ممَن النَّارَِ ِمنَم أْخرُِجوَا: ت معماَلمَ اّللََُّ يقولَُ ُُثَّ النَّارم
 منهاَقمِدَاْسومدُّوَا

 
117 Sahih el-Bukharij. 
118 Usul el-Sunneh lil-Imam Ahmed – transmetimi i Abdus. 
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“Njerëzit e Xhenetit do të hyjnë në Xhenet dhe njerëzit e Zjarrit do të hyjnë në 

Zjarr, pastaj Allahu – i Lartësuar – do të thotë: ‘Nxirrni nga Zjarri atë që në zemrën e tij ka 

pasur një farë sinapi prej imanit. Ata do të nxirren prej tij ndërsa janë bërë të zi.’”119 

Pra, ky hadith me qartësi argumenton se disa besimtarë do të hyjnë në Zjarr për shkak të 

mëkateve të tyre dhe pastaj do të nxirren prej tij për shkak të imanit të tyre. 

  

 
119Sahih el-Bukharij. 
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El-Istithna (përjashtimi) 

Ehli Sunneti përmbahen nga emërtimi i vetvetes apo i të tjerëve si besimtarë (muminun) pa 

shtuar fjalën: “In shaa Allah.” apo “Shpresoj.” apo të ngjashme me këto. Kësaj i thuhet el-

istithna (përjashtimi) në iman. Arsyet e këtij përjashtimi janë që muslimani nuk duhet të 

pastroj vetën e tij, as nuk duhet të pretendoj se e ka të garantuar hyrjen në Xhenet, as nuk e 

di se a është i plotë imanti i tij apo jo, pasi kjo do të nënkuptojë se ai i ka përmbushur 

adhurimet e obliguara, pa të metën më të vogël, së bashku me shmangien e gjithçkaje të 

ndaluar dhe që këto të gjitha janë pranuar nga Allahu. Ehli Sunneti e kanë ndjekur 

Pejgamberin – salAllahu alejhi ue selem – dhe Sahabët – Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – në këtë 

besim dhe praktikë. 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – u ka thënë njerëzve në varre: 

َمؤمنَّيَم َقوم   َلِحقونَم بكَم هللاَُ شاَء إنَْ وإَنََّ السًَّلُمَعليكمَدارم

“Es-selamu alejkum vendbanimi i njerëzve besimtarë, edhe ne in shaa Allah do 

t’ju ndjekim juve.”120 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – në një hadith të gjatë në të cilin e ka përshkruar 

testimin në varr, ka thënë: 

يُفرمجَُ اّللََُّ انظُرَإَلَماَوقاكَم لمه فيقالَُ َوجلََُّثََّ ويقاُلَعلمىَاليقَِّيََََهذاَمقعُدكَمنهَا لمَه إَلَاجلنَِّةَفينظُرَإَلَزمْهرهِتاَوماَفيهاَفيقالَُفرجٌةََ لمَه عزَّ

 اّللََُّ شاءَم إن تُبعمثَُ وعليهَِ ُمتََّ وعليهَِ كنتَم

“Do t’i thuhet atij: ‘Shiko çfarë ka ruajtur për ty Allahu – i Lartë Madhërishëm 

–.’ Pastaj do t’i hapet atij një pamje në Xhenet ai do të shikojë në shkëlqimin e tij dhe çfarë 

ka në të dhe do t’i thuhet: ‘Ky është vendi yt prej tij (Xhenetit). ’Dhe do të thuhet: ‘Mbi jekin 

(bindje të sigurt) ishe, mbi të vdiqe dhe mbi të do të ringjallësh in shaa Allah.’”121 

Alkameh (v. mes viteve 60h dhe 73h) ka thënë: 

 قل:َإنَيفَاجلنة،َولكناَنقول:َآمناَِبهللَومًلئكتهَوكتبهَورسلَهقالَرجلَعندَعبدهللا:َإنَمؤمن.َقال:َ

 
120 Sahih ibnu Hibban. 
121 Musned Imam Ahmed – sahih. 
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“Një njeri tek Abdullah (ibnu Mesudit) tha: ‘Vërtet që unë jam besimtar.’ Ai tha: 

‘(Atëherë) Thuaj, vërtet unë jam në Xhenet. Porse ne themi: ‘E kemi besuar Allahun, Melekët e Tij, 

Librat e Tij dhe të Dërguarit e Tij.’”122 

Abdullah ibnu Ahmed (v. 290h) ka transmetuar: 

بمةم،ََنَجمرِيُرَْبُنَعمْبِدََ ثمَِنَأمبُوَبمْكِرَْبُنَأميبَشمي ْ َكَُحمدَّ : ْنُتَِعْندمََاْلْمِميِد،َعمْنَُمِغْيمةم،َعمْنََِسماِكَْبِنَسملمممةمَالضَّيبِ ِ ،َعمْنَعمْبِدَالرََّْحمِنَْبِنَِعْصممةم،َقمالم
:َأمْرسملمَِِبماَإِلَم ِِبمِديَّة َف مقمالم َُعمْنهَُ َاّللَّ هماَرمُسوُلَُمعماِويمةمَرمِضيم َُعمن ْهماَفمأمَتم َاّللَّ ََُيَْعماِئشمةمَرمِضيم َف مقمالمْت:َ»أمنْ ُتْمَاْلُمْؤِمُنونمَِإْنَشماءمَاّللَّ َأمِمُْيَاْلُمْؤِمِنَّيم كم

َأمِمْيُُكْمَومقمدَْ َومُهوم ِدي َّتمُه«َت معماَلم  قمِبْلُتَهم

“Më ka treguar Ebu Bekr ibnu Ebi Shejbeh (duke thënë): Na ka treguar Xherir ibnu 

Abdul-Hamid nga Mugirah nga Simak ibnu Selemeh el-Dabbij nga Abdur-Rahman ibnu Ismeh i cili 

ka thënë: ‘Isha te Aishja – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – ndërkohë asaj i erdhi i dërguari i Muavijes 

– Allahu qoftë i kënaqur prej tij – me një dhuratë dhe tha: ‘Udhëheqësi i muslimanëve e dërgoi këtë 

për ty.’ Ajo tha: ‘Ju jeni besimtarët in shaa Allahu te’ala, e ai është udhëheqësi juaj ndërsa unë e kam 

pranuar dhuratën e tij.’”123 

Murxhitë e kanë mohuar istithnan, e kanë ndaluar dhe e kanë quajtur atë të kesh dyshim në 

iman. Kjo sepse imani për ta është vetëm në besim dhe fjalë, pra kushdo që e pohon imanin – 

sipas tyre – e ka imanin e plotë. Njerëzit e Sunnetit nuk janë pajtuar me ta në këtë çështje dhe 

disa morën një qëndrim më të butë në këtë çështje me kushtin që personi i cili nuk bën 

istithna të ketë akide të saktë për përkufizimin e imanit. 

Abdullah ibnu Ahmed (v. 290h) ka transmetuar: 

ثمَِنَُُمممَّدَُ يمَِبْدعمٌةَمَمَْبُنَُسلمْيممانمَلُومْيٌنَاأْلمسمِديَُّحمدَّ َِإَيَّ َيفَِإَيماِنَومُسؤماُلكم :َ»مماَأمُشكُّ ؟َقمالم :َِقيلمَِلُسْفيمانم:َرمُجٌلَي مُقوُلَُمْؤِمٌنَأمْنتم اَأمْدرِيََ،َقمالم
َأمْوَممْقُبوُلَاْلعمممِلَأمْوََلمَ َومجملََّشمِقيُّ َعمزَّ َاّللَِّ َِعْندم  ؟َ«مماَأمَنم

“Më ka treguar Muhammed ibnu Sulejman Luvejn el-Esedij që ka thënë: ‘I është thënë 

Sufjanit: ‘Një njeri thotë: ‘A je besimtar ti?’ Ai (Sufjani) tha: ‘Unë nuk dyshoj në imanin tim ndërsa 

pyetja jote drejtuar drejt meje është bidat. Nuk e di çfarë (gjendje) jam unë te Allahu – i Lartë 

Madhërishëm – i trishtuar ose me vepra të pranuara apo jo?’’’”124 

Ai gjithashtu ka transmetuar nga babai i tij, Imam Ahmedi: 

 
122 El-Musannef libnu ebi Shejbeh, Kitab el-Sunneh liAbdullah. 
123 Kitab el-Sunneh liAbdullah. 
124 Po aty. 
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َيمْست َم ُقُصَوملمِكْنََلم َيماُنَق مْوٌلَومعمممٌلَيمزِيُدَومي من ْ ،َي مُقوُل:َاإْلِ :َسمأمْلُتَأميبَعمن َرمُجل  َيمُكونمَُمْرِجئااَ«ْثَِنَأمُمْرِجٌئ؟َقمالم  »أمْرُجوَأمْنََلم

“E kam pyetur babain tim për një njeri që thotë: ‘Imani është fjalë dhe vepër, rritet dhe 

zvogëlohet por ai nuk bën el-istithna, a është murxhij?’ Ai tha: ‘Shpresoj që të mos jetë murxhij.’”125 

  

 
 125Po aty. Shënim për këtë transmetim: Ai person që i ka bazat e imanit të sakta por përmbahet nga bërja e 

istithnasë (përjashtimit) atëherë Imam Ahmedi këtu thotë se shpreson që ai të mos jetë murxhij, ndërsa dijetarët 

tjerë e quanin atë murxhij, bazuar vetëm në këtë. Kjo tregon rendësin dhe obligimin e istithnasë dhe se është 

një çështje që nuk duhet nënvlerësuar. 
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Besimi në Librat dhe në të Dërguarit 

Allahu – i Lartësuar – i ka dërguar të Dërguarit dhe i ka shpallur librat si udhëzim, mëshirë 

dhe argument ndaj njerëzimit dhe xhindëve. Njerëzit e Sunnetit besojnë në të gjithë të 

Dërguarit dhe Pejgamberët e Allahut, ata besojnë në të gjitha librat e zbritura nga Allahu 

përveç se Kur’ani, i cili i është shpallur të Dërguarit të fundit Muhammedit – salAllahu alejhi 

ue selem –, i ka shfuqizuar ligjet e mëparshme dhe nuk ndiqen më. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َأمي ُّ اَالَِّذينمََيم َِمنَق مْبلَُهم َعملمٰىَرمُسولِِهَوماْلِكتماِبَالَِّذيَأمنزملم ومممنَََۚ َآممُنواَآِمُنواَِِبللَّ ِهَومرمُسولِِهَوماْلِكتماِبَالَِّذيَن مزَّلم

َبمِعيدَا َلا ِتِهَومُكتُِبِهَومُرُسِلِهَوماْلي مْوِمَاْْلِخِرَف مقمْدَضملََّضمًلم ِئكم ﴾١٣٦﴿اَيمْكُفْرَِِبللَّ ِهَومممًلم  

《 O ju që keni besuar, besoni Allahun dhe të Dërguarin e Tij, dhe Librin të cilin Ai ia ka 

zbritur të Dërguarit të Tij dhe librin të cilin Ai e zbriti më parë. Kushdo që mohon 

Allahun, Melekët e Tij, Librat e Tij, të Dërguarit e Tij dhe Ditën e Fundit, atëherë ai 

vërtet ka devijuar me devijim të largët. 》 [4:136] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

َإِلمْيِهَِمنَرَّبِ ِهَوماْلُمْؤِمُنونَم َالرَُّسوُلَمبماَأُنزِلم ئََََِۚ َآممنم َِِبللَّ ِهَومممًلم َنُ فمرِ ُقَبمَّْيمَأمحمد َمِ نََُكلٌَّآممنم ِتِهَومُكتُِبِهَومُرُسِلِهََلم كم
َ﴾٢٨٥﴿رُُّسِلِهَ  

《 I Dërguari beson në çfarë i është zbritur atij nga Zoti i tij dhe (po kështu edhe) 

besimtarët. Ata të gjithë besojnë në Allahun, në Melekët e Tij, në Librat e Tij, në të 

Dërguarit e Tij. Ne nuk bëjmë dallim në mes asnjërit prej të Dërguarve të Tij… 》 

[2:285] 

Ibnu Zejd (d. 159h) ka thënë: 

َأمحمد َِمْنَُرُسِلهَِ " َنُ فمر ُِقَبمَّْيم اََ  "َلم ََ - لَمبمَِنَِإْسرمائِي ي مْعَِنََََ-صمنمعمَاْلقمْوُمََكممم ٌنََلم ٌنَنُ ْؤِمُنَبِِهَ،َومُفًلم َنمِبيًّاَ،َومُفًلم ٌنَلمْيسم ٌنَنميبٌَّ،َومُفًلم قمالُواَ:َُفًلم
َ .نُ ْؤِمُنَبِهَِ

“《 … Ne nuk bëjmë dallim në mes asnjërit prej të Dërguarve të Tij… 》 Sikurse 

kanë vepruar populli – domethënë Bani Israilët – ata thanë: ‘Filani është Pejgamberi ndërsa Filani 

nuk është Pejgamber. Filanin e besojmë, ndërsa Filanin nuk e besojmë.’”126 

 
126 Tefsir el-Taberij. 

https://tanzil.net/#4:136
https://tanzil.net/#2:285
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Xhabir ibnu Abdullah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka transmetuar: 

َبنَممَمأنََّعَُ ََََأمتمىَالنَّيبََّصلىَهللاَُعليهَوسلمَِبِكتمابَ ََابَِطَّاِلَم رم عملمىَالنَّيبِ َصلىَهللاَُعليهَوسلمَف مغمِضبم ِمْنَب مْعِضَأمْهِلَاْلُكُتِب،َف مقمرمأمهَُ أمصمابمهَُ
:َأمُمت مهموِ َ َتمْسأملُوُهْمَعمنَْ ُكونَمومقمالم ُتُكْمَِِبماَب مْيضماءمَنمِقيَّةا،ََلم َاْبنمَاِلْمطَّاِب؟!َومالَِّذيَن مْفِسيَبِيمِدِهَلمقمْدَِجئ ْ بُواَِبِه،ََََشمْيءَ ََِفيهماََيم َف مُتكمذِ  ف مُيْخِبُوُكْمَحِبمق  

ُقواَِبِه،َومالَِّذيَن مْفِسيَبِيمِدِه،َلمْوَأمنََّ َف مُتصمدِ  َأمْنَي متَِّبعمَِنَأمْوَبِبماِطل   َُموسمىَكمانمَحميًّا،َمماَومِسعمُهَِإَلَّ

“Se Umer ibnu el-Khattabi erdhi te i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – 

me një libër që e ka marrë prej disa ithtarëve të librit, ai ia lexoi atë Pejgamberit – salAllahu alejhi ue 

selem –, ndërsa ai u nervozua dhe tha: ‘A je i hutuar rreth saj o biri i el-Khattabit? Pasha Atë 

që në Dorën e të Cilit është shpirti im, vërtet unë ju kam ardhur me të (d.m.th. rrugën e drejtë), 

të bardhë dhe të pastër. Mos i pyetni ata për ndonjë gjë e pastaj t’ju informojnë me të 

vërtetën e ju ta mohoni atë apo me të kotën e ju ta besoni atë. Pasha Atë që në Dorën e të 

Cilit është shpirti im, sikur Musa të ishte gjallë nuk do të kishte ndonjë zgjidhje tjetër 

përveçse të më ndjek mua.’”127 

Ndër librat që i ka shpallur Allahu e që janë përmendur në Kur’an dhe Sunnet janë fletat (el-

suhuf) që i janë shpallur Ibrahimit – alejhi el-selam –, Zeburi që i është shpallur Davudit – alejhi 

el-selam –, Teurati që i është shpallur Musës – alejhi el-selam –, Inxhili që i është shpallur Isës 

– alejhi el-selam – dhe së fundmi Kur’ani që i është shpallur Muhammedit – salAllahu alejhi ue 

selem –. 

Sa i përket Pejgamberëve dhe të Dërguarve që janë dërguar prej Allahut, të cilët është 

obligim t’i besosh atëherë shumë prej tyre – alejhim el-selam – janë përmendur si në vijim, 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َنُوحَ  ٰ نماَِإَلم ي ْ َكممماَأمْوحم نماَإِلمْيكم ي ْ َأمْوحم َََۚ َومالنَِّبيِ َّيمَِمنَب مْعِدهََِِإَنَّ َومي مْعُقوبم َِإبْ رماِهيممَومِإَْسماِعيلمَومِإْسحماقم ٰ نماَِإَلم ي ْ ومأمْوحم

َومهماُرونمَومُسلمْيممانَم َوميُوُنسم نماَدماُوودمَزمبُورااََََۚ َوماأْلمْسبماِطَومِعيسمٰىَومأميُّوبم ﴾١٦٣﴿ومآت مي ْ  

《 Vërtet, Ne të kemi shpallur ty (O Muhammed), siç i kemi shpallur Nuhut dhe 

Pejgamberëve pas tij. Ne gjithashtu i kemi shpallur Ibrahimit, Ismailit, Is’hakut, Jakubit 

dhe el-Esbat (dymbëdhjetë bijve të Jakubit), Isait, Ejubit, Junusit, Harunit dhe Sulejmanit, 

dhe Daudit Ne i dhamë Zeburin. 》 [4:163] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

 
127 Musned Imam Ahmed. 

https://tanzil.net/#4:163
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َومي مْعُقوبَم نماَلمُهَِإْسحماقم ب ْ يْ نمَاَََۚ َومومهم َهمدم يْ نماَِمنَق مْبلَََُۚ َُكًلًّ َََۚ َومنُوحااَهمدم ومِمنَُذرِ يَِّتِهَدماُوودمَومُسلمْيممانمَومأميُّوبم

َومُموسمٰىَومهَم ََََۚ َاُرونَموميُوُسفم ََنمْزِيَاْلُمْحِسِنَّيم ِلكم َومِعيسمٰىَومإِْليماسَمَ﴾٨٤﴿ومكمذٰم َومَيمَْيمٰ ََََۚ َومزمكمرَيَّ ُكلٌَّمِ نم
ََََۚ َومُلوطااَومِإَْسماِعيلمَوماْليمسمعمَوميُوُنسَمَ﴾٨٥﴿الصَّاْلَِِّيمَ َفمضَّْلنماَعملمىَاْلعمالمِمَّيم َ﴾٨٦﴿ومُكًلًّ  

《 Ne i dhuruam atij Is’hakun dhe Jakubin, të gjithë ata i udhëzuam, dhe Nuhun e 

udhëzuam më parë, dhe nga pasardhësit e tij Daudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, 

Musain dhe Harunin. Kështu i shpërblejmë Ne mirëpunuesit. Edhe Zekerija, edhe Jahja, 

edhe Isai, edhe Ilijasi; secili prej tyre ishte prej të drejtëve. Edhe Ismaili, El-Jesa, Junusi 

dhe Luti: secilin prej tyre Ne e preferuam përmbi Alemin (çdo gjë që ekziston). 》 [6:84-

86] 

Që të gjithë kanë thirrur në Teuhid, ndërsa Sheriatet dhe dispozitat e tyre kanë ndryshuar 

sipas asaj që Allahu ua ka shpallur të Dërguarve dhe Pejgamberëve në kohën e tyre dhe 

popullit të tyre. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َوملَم َأمِنَاْعُبُدواَاللَّ همَوماْجتمِنُبواَالطَّاُغوتم َ﴾٣٦﴿قمْدَب معمثْ نماَيفَُكلِ َأُمَّة َرَُّسوَلا  

《 Vërtet që Ne kemi dërguar te çdo Ummet (komb) të Dërguar (duke shpallur): 

“Adhuroni vetëm Allahun dhe shmanguni (apo i rrini larg) tagutit (çdo gjëje tjetër që 

adhurohet pos Allahut).” 》 [16:36] 

 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

نْ يماَوماْلِخرمِة،َوماألمنِْبيماءَُِإْخومٌةَ َالنَّاِسَبِِعيسمىَاْبِنَممْرميممَيفَالدُّ َأمْوَلم ،َأُمََّأمَنم ،َومِدينُ ُهْمَوماِحدٌَلِعمًلَّت   هماهُتُْمَشمَّتَّ

“Unë jam më i afërti i njerëzve me Isa ibnu Merjemin në dynja dhe ahiret. 

Pejgamberët janë vëllezër atëror, nënat e tyre janë të ndryshme ndërsa feja e tyre është 

një.”128 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

اَِلُكل  َجمعمْلنَم ﴾٤٨﴿اَِمنُكْمَِشْرعمةاَومِمن ْهماجا  

 
128 Sahih el-Bukharij. 
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《 … Për të gjithë kemi bërë një sheriat dhe një rrugë… 》 [5:48] 

Katadeh (v. 118h) në tefsirin e këtij ajeti ka thënë: 

َنيلَشريعة،َوللقرآنَشريعة،ََيلَُّهللاَفيهاَماَيشاء،َوَير ِمَماَيشاءَبًلءا،َليعلمَمنََوالسننَخمتلفة:َللتوراةَشريعة،َولْليقول:َسبيًلَوُسن ة.ََ
َ.يطيعهَِمنَيعصيه.َولكنَالدينَالواحدَالذيََلَيقبلَغْيه:َالتوحيُدَواإلخًلُصَهلل،َالذيَجاءتَبهَالرسل

“Ai thotë: ‘Një rrugë dhe një Sunnet.’ Sunnetet janë të ndryshme. Teurati ka një sheriat 

(legjislacion), Inxhili ka një sheriat dhe Kur’ani ka një sheriat. Allahu lejon në të çfarë Do dhe ndalon 

çfarë Do, si sprovë, që ta di kush i bindet Atij dhe kush nuk i bindet, porse feja është një, (fe) e cila 

nuk pranohet tjetër pos saj; Teuhidi dhe sinqeriteti ndaj Allahut, me të cilat kanë ardhur (të gjithë) 

të Dërguarit.”129 

  

 
129 Tefsir el-Taberij. 
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Besimi në Melekët (engjëjt) 

Melekët janë krijesë nga krijesat e Allahut. Ata janë të krijuar nga drita, janë të bindur ndaj 

Allahut dhe e bëjnë atë që janë të urdhëruar. Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َومرَُا ثم َومُثًلم َأُويلَأمْجِنحمة َمَّْثىنمٰ ِةَُرُسًلا ِئكم اِعِلَاْلممًلم عَمْلْمْمُدَلِلَّ ِهَفماِطِرَالسَّمماوماِتَوماأْلمْرِضَجم َ﴾١﴿َِبم  

《 Të gjitha falënderimet janë për Allahun, Krijuesi i qiejve dhe i tokës, Ai i Cili i bëri 

Melekët lajmëtarë me krahë – dy, tri a katër… 》 [35:1] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

َاللَّ همَمماَأمممرمُهْمَومي مْفعمُلونمَمماَيُ ْؤممُرونمَ َي مْعُصونم اٌدََلَّ ٌظَِشدم ٌةَِغًلم ِئكم َ﴾٦﴿عملمي ْهماَممًلم  

《 … mbi të (Xhehenemin) janë (caktuar) Melekë të vrazhdë e të ashpër. Ata nuk e 

kundërshtojnë atë që Ai i urdhëron ata, por e zbatojnë atë që u është urdhëruar. 》 

[66:6] 

Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

ِئكمةمَتمْسِميمةمَاأْلُنثمٰىَ َاْلممًلم َيُ ْؤِمُنونمَِِبْْلِخرمِةَلمُيسممُّونم ﴾٢٧﴿ِإنََّالَِّذينمََلم  

《 Vërtet ata që nuk besojnë në ahiret, ata i emërtojnë Melekët me emra femëror! 》 

[53:27] 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

َلمُكمَْ َآدمُمَِمَّاَُوِصفم ر َومُخِلقم َِمْنََنم َاجلْمانَُِّمْنَممارِج  ِمْنَنُور َومُخِلقم ةَُ ِئكم  ُخِلقمِتَاْلممًلم

“Melekët janë krijuar nga drita, xhindët janë krijuar nga një flakë zjarri pa tym 

dhe Ademi është krijuar nga ajo që ju është përshkruar.”130 

Ndër Melekët që janë treguar në Kur’an dhe Sunnet është Xhibrili i cili është përgjegjës për 

dërgimin e shpalljes, Mikaili i cili është përgjegjës për shiun dhe bimësinë, Israfili i cili është 

përgjegjës për fryrjen e Surit (Bririt), Melek el-Meut i cili është përgjegjës për marrjen e 

shpirtave, Hameletu el-Arsh (Bartësit e Fronit), el-Hafedhah (ata të cilët i mbrojnë robërit), rojet 

e Xhenetit, rojet e Xhehenemit dhe të tjerë. Vërtet është transmetuar në Sahih el-Bukharij dhe 

 
130 Sahih Muslim. 
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Sahih el-Muslim se dy Melek kanë luftuar së bashku me Pejgamberin – salAllahu alejhi ue selem 

– në betejën e Uhudit, duke e mbrojtur atë.  
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Dënimi i varrit (Adhab el-Kabr) 

Ehli Sunneti e besojnë atë që është transmetuar saktë nga i Dërguari i Allahut – salAllahu 

alejhi ue selem – për dënimin e varrit dhe përjetimet e tij. 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

،َفمذلكَم اَرمسوُلَاّللَِّ َُوأنََُُّمممَّدا َاّللَّ َأْنََلَإلمهمَإَلَّ شمِهدم ُْؤِمُنَيفَقمِْبِِهَُأِتم،َُُثََّ
َال {  ق مْولُُه:َََِإذماَأُْقِعدم ُ الهذِّيَن آَمُنوا ابلَقْولِّ الثهابِّتِّ  }يُ ثَ ب ُِّت اَّلله

“Kur besimtari lëshohet në varrin e tij, i vijnë (atij dy Melekët) pastaj ai dëshmon la 

ilahe illAllah ue enne Muhammeden Rasulullah, ky është kuptimi i fjalëve të Tij: 

﴾٢٧﴿َآممُنواَِِبْلقمْوِلَالثَّاِبِتَيُ ثمبِ ُتَاللَّ ُهَالَِّذينَم  

《 Allahu i forcon ata që besojnë me fjalën e fortë… 》 [14:27].”131 

Aishja – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – ka transmetuar: 

ِمن القمِْبِ، عمذمابَم فمذمكمرمتَْ عملمي ْهما، دمخملمتَْ ي مُهوِديَّةَا أنََّ َُ اّللَّ أعماذمِكَ ْلمما:َ ََ القمِْبَِ، عمذمابَِ فمقالمْتَ اّللَِّ َ رمسولم عماِئشمُةَ عليهَوسلَّممََفمسمأملمْتَ صملَّىَهللاَُ
:َن معمْم، القمِْبِ، عمذمابَِ عن َاّللََِّ القمِْبَِ عمذمابَُ فمقالم َُعمن ْهما:َفمماَرمأمْيُتَرمسولم َاّللَّ َت معموَّذمََقالمْتَعماِئشمُةَرمِضيم ةاَإَلَّ َصملَّىَهللاَُعليهَوسلَّممَب مْعُدَصملَّىَصمًلم
 .القمِْبَِ عمذمابَِ ِمن

“Se një grua çifute ka hyrë te ajo dhe e ka përmendur dënimin e varrit, pastaj i ka thënë 

asaj: ‘Allahu të ruajtë nga dënimi i varrit.’ Ndërsa Aishja e ka pyetur të Dërguarin e Allahut – 

salAllahu alejhi ue selem – për dënimin e varrit (se a do të dënohen njerëzit në varr) dhe ai tha: ‘Po, 

dënimi i varrit.’ Aishja – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – ka thënë: ‘Nuk e kam parë të Dërguarin 

e Allahut – salAllahu alejhi ue selem – pas kësaj të fal një namaz përveçse ka kërkuar mbrojtje nga 

dënimi i varrit.’”132 

Esma bintu Ebu Bekr – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – ka thënë: 

ْرءَُ،َ
م
َُفيهاَال نمةمَالقِِبَالِتَيُ ْفَتم  فلماَذكرَذلكَ؛َضمجََّالسلمونمَضمجَّةَاقامَرسوُلَهللِاَصلَّىَهللاَُعليهَوسلَّمَ،َخطيبااَفذكرَِفت ْ

“U ngrit i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – duke dhënë një fjalim, e 

përmendi sprovën e varrit, në të cilën do të sprovohet njeriu, pasi e përmendi këtë muslimanët e bënë 

një zhurmë të madhe.”133 

 
131 Sahih el-Bukharij. 
132 Po aty. 
133 Po aty. 
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Shumica e havarixhëve e mohuan dënimin e varrit pa shikuar argumentet të cilat janë 

transmetuar në mënyrë që ta vërtetojnë vërtetësin e tij. Gjithashtu edhe sekte të tjera e kanë 

mohuar dënimin e varrit. 
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Besimi në atë që është transmetuar rreth ahiretit 

Nga bazat e Sunnetit është besimi në aspektet e ahiretit134 që janë treguar në Kur’an dhe 

Sunnet, pa e mohuar asnjërën prej tyre. Ndër to është se një bri do të fryhet dhe më pas robi 

do të ringjallet nga vendbanimi i tij në varr, për qëndrimin dhe llogarinë Ditën e Gjykimit. 

Kafirat do të urdhërohen të ndjekin për në Xhehenem atë që e kanë adhuruar në dynja dhe 

Allahu nuk do t’u flasë atyre. Allahu do t’u flasë robërve të mbetur (muslimanëve dhe 

hipokritëve) për atë që ata e kanë vepruar në dynja, Ai disa do t’i mbulojë dhe të tjerët do 

t’i ekspozojë. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َممنَشماءمَاللَّ هَُومنُِفخمَيفَ َممنَيفَالسَّمماوماِتَومممنَيفَاأْلمْرِضَِإَلَّ نُِفخمَِفيِهَُأْخرمٰىَفمِإذماَُهْمَِقيماٌمَََۚ َالصُّوِرَفمصمِعقم ُُثََّ
َ ﴾٦٨﴿يمنظُُرونم  

《 Do t’i fryhet Surit dhe gjithkush që është në qiej dhe gjithkush që është në tokë do të 

bie i vdekur, përveç atij që do Allahu. Pastaj do t’i fryhet për herë të dytë dhe ja! Ata të 

gjithë të ngritur (në Ditën e Gjykimit) duke shikuar. 》 [39:68] 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – në një hadith të gjatë ka thënë: 

ُهمَْ ممن: َُيْشمُرَالنَّاُسَيموممَالِقيماممِة،َفيمقولَُ َ، ي متَِّبعَُ ممن كانمَي مْعُبُدَشيئااَف مْلي متَِّبْع،َفمِمن ْ ُهمَْ الشَّْمسم ُهمَْ ي متَِّبعَُ ممن وِمن ْ ،َوِمن ْ ،ََ ي متَِّبعَُ ممَن القمممرم الطَّوماِغيتم
اَ،وت مب ْقمىَهِذهَ  األُمَُّةَِفيهماَُمنماِفُقوهم

“Do të tubohen njerëzit Ditën e Gjykimit dhe Ai do të thotë: ‘Kushdo që e ka 

adhuruar një gjë atëherë le ta ndjek atë.’ Disa prej tyre do ta ndjekin diellin, disa prej tyre 

do ta ndjekin hënën, disa prej tyre do t’i ndjekin tagutat dhe do të mbetet ky Ummet, që në 

të janë edhe munafikët e tij.”135 

Gjithashtu Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

َيَم َومجملََّحمَّتَّ َاْلُمْؤِمُنَي مْوممَاْلِقيماممِةَِمْنَرمبِ ِهَعمزَّ َيُْدَّنم :َف مي مُقوُلَِإن ِ َأمْعِرُف،َقمالم ن مفمُهَف ميُ قمر ِرمُهَِبُذنُوبِِهَف مي مُقوُل:َهمْلَت مْعِرُف؟َف مي مُقوُل:َرمبِ  َكم ََضمعمَعملمْيِه

َأمْغِفرُهَم نْ يماَومِإن ِ َيفَالدُّ اِفُرونمَوَمسمَتمْهتُماَعملمْيكم َاْلي مْومم،َف ميُ ْعطمىَصمِحيفمةمَحمسمنماتِِه،َومأممَّاَاْلكم ِءََاَلمكم اْلُمنماِفُقونمَف ميُ نمادمىَِِبِْمَعملمىَرُُءوِسَاأْلمْشهماِدَهمُؤَلم
بُواَعملمىَ َكمذم  اّللََِّالَِّذينم

 
134 Disa prej këtyre çështjeve janë përshkruar në kapitujt tjerë. 
135 Sahih el-Bukharij. 
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“Do të afrohet besimtari Ditën e Gjykimit nga Zoti i tij – i Lartë Madhërishëm 

– derisa ta vendos Anën e Tij mbi të, dhe e bën atë që t’i pohojë mëkatet e tij. Ai (Allahu) 

thotë: ‘A i pranon (mekatet e tua)?’ Ai (robi) thotë: ‘Zoti im, i pranoj.’ Ai (Allahu) thotë: ‘Me 

të vërtetë që unë t’i kam mbuluar ato në dynja dhe me të vërtetë që unë t’i fal ato sot.’ E i 

jepet libri me të mirat e tij. Sa i përket kafirëve dhe munafikëve atëherë ata thirren para 

dëshmitarëve: 

ْمَ بُواَعملمٰىَرمِبِِ  َكمذم ِءَالَِّذينم ٰ ُؤَلم َ﴾١٨﴿هم  

《 … Këta janë ata të cilët shpifën kundër Allahut… 》 [11:18].”136 

Aishja – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – ka transmetuar se Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem 

– ka thënë: 

ََ ممن َُعزَّ َاّللَّ َقْدَقالم َف مُقلُت:َأليسم َيموممَالِقياممِة،َُعذِ بم َيمِسْياا{َ]اَلنشقاق:ََُحوِسبم ََُياسمُبَِحساِبا َذاِك8ََوجلَّ:َ}فمسمْوفم :َليسم [؟َفقالم
اَذاِكَ َيموممَالِقياممِةَُعذِ بَم نُوِقشَم ممن العمْرُض،اِْلساُب،َإَّنَّ  .اِْلسابم

“‘Kushdo që thirret për llogari Ditën e Gjykimit do të dënohet.’ Thashë: ‘A nuk 

ka thënë Allahu – i Lartë Madhërishëm –: 

َيمِسْيااَ ََُيماسمُبَِحسماِبا َ﴾٨﴿فمسمْوفم  

《 Ai me të vërtetë që do të ketë llogari të lehtë. 》 [11:18]?’ 

Ai tha: ‘Kjo nuk është llogaria. Vërtet kjo është paraqitja137. Ndaj kujtdo që argumentohet 

në llogari Ditën e Gjykimit do të dënohet.’”138 

Pra, kafirat do të qëndrojnë përgjithmonë në Xhehenem, muslimanët të cilëve nuk u janë 

falur mëkatet do të qëndrojnë përkohësisht aty dhe disa muslimanë do të hyjnë në Xhenet 

pa u ndëshkuar dhe do të qëndrojnë aty përgjithmonë. Xheneti dhe Xhehenemi janë të 

krijuar dhe të përgatitur për banorët e tyre. Ata të dy do të ekzistojnë përgjithmonë dhe nuk 

do të mbarojnë se ekzistuari. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

 
136 Sahih Muslim. 
137 Kjo është llogaria e lehtë që është përshkruar në hadithin e mëparshëm, ku Allahu do t’i përmend mëkatet 

e robit dhe do ta bëjë atë që t’i pranojë ato. 
138 Sahih Muslim. 

https://tanzil.net/#11:18
https://tanzil.net/#84:8
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نَّة َعمْرُضهماَالسَّمماوماُتَوماأْلمْرُضَأُِعدَّْتَلِْلُمتَِّقَّيمَ َممْغِفرمة َمِ نَرَّبِ ُكْمَومجم َ﴾١٣٣َ﴿ومسمارُِعواَِإَلمٰ  

《 Nxitoni në një falje nga Zoti juaj dhe drejt një Xhenetit gjerësia e të cilit është sa e 

qiejve dhe e tokës, i përgatitur për të devotshmit. 》 [3:133] 

Gjithashtu – i Lartësuar – ka thënë: 

َومالَِّذينمَآممُنواَومعمِمُلواَالصَّاِْلَم ُنْدِخُلُهْمَجمنَّات  ااِتَسم اَأمبمدا َِفيهم اِلِدينم اَاأْلمْْنماُرَخم َاللَّ ِهََََۚ ََتمْرِيَِمنََتمِْتهم ومْعدم
َََۚ َحمقًّا َاللَّ ِهَِقيًلا ُقَِمنم ﴾١٢٢﴿ومممْنَأمْصدم  

《 Por ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Ne do t’i fusim ata në Xhenete nën të cilat 

rrjedhin lumenj. Ata do të qëndrojnë aty përgjithmonë. Premtimi i Allahut është i 

vërtetë dhe fjalët e kujt tjetër mund të jenë më të vërteta se Fjalët e Allahut?》 [4:122] 

Gjithashtu – i Lartësuar – ka thënë: 

اِفرِينمَومات َّقَُ َالَِِّتَأُِعدَّْتَلِْلكم َ﴾١٣١﴿واَالنَّارم  

《 Kini frikë Zjarrin i cili është i përgatitur për mohuesit. 》 [3:131] 

 

Gjithashtu – i Lartësuar – ka thënë: 

اِفرِينمَومأمعمدََّْلمَُ َاْلكم َاَ﴾٦٤﴿ْمَسمِعْيااَِإنََّاللَّ همَلمعمنم اَأمبمدا َِفيهم اِلِدينم َنمِصْيااَََۚ َخم ُدونمَوملِيًّاَومَلم َجيِم َ﴾٦٥﴿َلَّ  

《 Vërtet që Allahu i ka mallkuar kafirat dhe ka përgatitur për ta Zjarr flakërues. Ata do 

të qëndrojnë përherë aty dhe nuk do të gjejnë as mbrojtës e as ndihmues. 》 [33:64-65] 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

َأْهِلهاَالُفقمراءم،َواطَّلمْعُتَيفَالنَّاِرَف مرمأمْيُتَأكَْ اطَّلمْعتَُ َأْهِلهاَالنِ ساءَميفَاجلمنَِّةَف مرمأمْيُتَأْكث مرم  ث مرم

“Shikova në Xhenet dhe pashë se shumica e banorëve të tij janë fukarenjt dhe 

shikova në Zjarr dhe pashë se shumica e banorëve të tij janë gratë.”139 

El-Berbeharij (v. 329h) ka thënë: 

 
139 Sahih el-Bukharij. 

https://tanzil.net/#3:133
https://tanzil.net/#4:122
https://tanzil.net/#3:131
https://tanzil.net/#33:64
https://tanzil.net/#33:65
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لنارَوالعرشَوالكرسيَوالصورَوالقلمَواللوحَليسَيفىنَشيءَمنَهذاَأبداَُثَيبعثَهللاََوكلَشيءَِماَأوجبَهللاَعليهَالفناءَيفىنَإَلَاجلنةَوا
َكونواَتراَِباِللقَعلىَماَأماهتمَعليهَيومَالقيامةََو  .َياسبهمَمباَشاءَفريقَيفَاجلنةَوفريقَيفَالسعْيَويقولَلسائرَاِللقَِمنَِلَخيلقَللبقاء

“Çdo gjëje që Allahu ia ka bërë obligim të zhduket do të zhduket pos Xhenetit, Zjarrit, 

Arshit, Kursisë (vendi i Dy Këmbëve të Allahut)140, Surit, Lapsit dhe Pllakës. Asnjëra nga këto kurrë 

nuk do të zhduket. Pastaj Allahu do t’i ringjallë krijesat në Ditën e Gjykimit sipas asaj (d.m.th. feje 

dhe gjendje) që i ka bërë të vdesin dhe do t’i marrë në llogari me çfardo që Dëshiron Ai. Një grup për 

në Xhenet dhe një grup për në Zjarr flakërues. Ai do t’u thotë të gjitha krijesave (të tjera) që nuk janë 

krijuar të mbesin: ‘Bëhuni dhe.’”141 

 

  

 
140 Për tema si kjo kthehu në telegram kanalin “Thirrja në Teuhid” linku https://t.me/thirrjaneteuhid. Kapitujt e 

librit el-Sunneh nga djali i Imam Ahmedit. 
141 Sherh el-Sunneh lil-Berbeharij. 

https://t.me/thirrjaneteuhid


 130  

 

Shefati (ndërmjetësimi) 

Shefati i Pejgamberit – salAllahu alejhi ue selem – është transmetuar saktë në Sunnet me 

teuatur142. Ky është besimi se Pejgamberi– salAllahu alejhi ue selem – do të ndërmjetësojë në 

Ditën e Ringjalljes, me lejen e Allahut, për Ummetin e tij që të hyjnë sa më shpejt në Xhenet, 

do të ndërmjetësojë për disa njerëz nga Ummeti i tij – salAllahu alejhi ue selem – të cilët u 

hodhën në Zjarr për shkak të mëkateve të tyre që të dalin prej aty dhe do të ndërmjetësojë 

që disa mëkatar prej Ummetit të tij – salAllahu alejhi ue selem – t’i shmangen hyrjes në Zjarr 

edhe pse ata e merituan për shkak të mëkateve të tyre. 

Në një hadith të gjatë të transmetuar nga Enes ibnu Malik – Allahu qoftë i kënaqur prej tij –, i 

Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

،َفيُ ْؤذمنَُ ،َُقْلَُتْسممْع،َسمْلََفإذاَأَنََ يلَ، ف ميمْأتُوِنَفأْستمْأِذُنَعلمىَرميبِ  ُ،َفُيقاُل:ََيَُُمممَُّد،َاْرفمْعَرمْأسمكم ُعَِنَماَشاءمَاّللَّ ا،َف ميمدم وق مْعُتَساِجدا رمأميْ ُتهَُ
َبتمحَْ أْشفمعَُتُ ْعطمْه،َاْشفمْعَُتشمفَّْع،َفأْرفمُعَرمْأِسي،َفأَْحمُدَرميبِ  ،َُُثََّ  اجلمنَّةمَ، وأُْدِخُلُهمَُ النَّاِر، ِمنَم رُِجُهمَْفمُأخَْ حمدًّا، يَل ف ميمُحدَُّ ِميد َيُ عملِ ُمِنيِهَرميبِ 

“Ata do të vijnë tek unë (d.m.th. njerëzit, pasi i kanë pyetur Pejgamberët e tjerë për 

të ndërmjetësuar) dhe Unë do të kërkojë leje nga Zoti im, e kur ta shohë Atë (Allahun) unë do 

të bie në sexhde dhe Ai do të më lë (të qëndrojë) ashtu sa Dëshiron Ai dhe do të thuhet: ‘O 

Muhammed, ngrije kokën tënde. Fol dhe do të dëgjohesh. Pyet dhe do të jepet. Ndërmjetëso 

dhe ndërmjetësimi yt do të pranohet.’ Pastaj unë do ta ngrij kokën time dhe do të lavdëroj 

Zotin tim me një lavdërimi që ma mëson Zoti im, pastaj do të ndërmjetësoj dhe Ai do të më 

jap një limit (të njerëzve), do t’i nxjerr ata nga Zjarri dhe do t’i fusë në Xhenet.”143 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë:  

َاْخت مبمْأُتَدمْعومِتَشمفاعمةاَأِلُمَِّتَيموممَالِقياممِة.َويفَرواية:َأُْعِطيَم أِلُمَِّتِه، دمعاهَا دمْعومةٌَ نميب َ  ِلُكل َِ  .وإن ِ

“Secili Pejgamber e ka pasur një dua që e ka bërë për Ummetin e tij, ndërsa Unë 

e kam ruajtur duan time si ndërmjetësim për Ummetin tim në Ditën e Kijametit.”144 

Muetezilit e kanë mohuar se Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – do të ndërmjetësojë për 

ata që kanë hyrë në Zjarr për shkak të besimit të tyre se kushdo që vdes pa u penduar nga 

 
142 Një çështje që është transmetuar me teuatur (vazhdueshmëri) – apo një hadith mutauatir – është një çështje 

apo një hadith i transmetuar nga aq shumë njerëz saqë praktikisht është e pamundur që ata të bien dakord për 

gënjeshtra apo që të gjithë të bëjnë gabimin e njëjtë pa e synuar atë. 
143 El-Bukharij, Muslim, ibnu Hibban, dhe të tjerë – sahih. 
144 El-Bukharij, Muslim – sahih. 
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një mëkat i madh që e ka vepruar do të hyjë në Zjarr dhe Allahu nuk do ta falë atë dhe as 

nuk do t’i tregojë Mëshirë atij. 

Havarixhët e kanë mohuar se Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – do të ndërmjetësojë për 

ata që kanë hyrë në Zjarr për shkak të besimit të tyre se kushdo që bën një mëkat të madh 

është kafir dhe do të hyjë në Zjarr përgjithmonë. 

E këto besime janë vazhdimësi dhe zgjerim i bidatit të tyre origjinal të cilin e besuan. 

Hanbel (v. 273h) ka thënë: 

َي مْعَِنَأمَْحمدَم :َمماَيُ ْرومَىقُ ْلُتَأِلميبَعمْبِدَاّللَِّ بمل  ن ْ :َ"َهمِذِهَأمحماِديُثَِصحماٌحَنُ ْؤِمُنَِِبماَومنُِقرََََُّْبنمَحم ،ََعمِنَالنَّيبِ َصملَّىَهللاَُعملمْيِهَومسملَّممَيفَالشَّفماعمِة؟َف مقمالم
ة َنُ ْؤِمنَُ ،َقُ ْلُتَلمهَََُومُكلَُّمماَُرِويمَعمِنَالنَّيبِ َصملَّىَهللاَُعملمْيِهَومسملَّممَأبِمسمانِيدمَجميِ دم َمبماَجماءمََِِبماَومنُِقرُّ َْنُِقرَّ :َن معمْم،َِإذماَِلم َالنَّاِر؟َف مقمالم :َومق مْوٌمَخيمُْرُجونمَِمنم

ُكُمَالرَُّسوُلَفمُخذَُ َومجملَّ:َ}وممماَآَتم َُعمزَّ َاّللَّ َأمْمرمُهَقمالم َعملمىَاّللَِّ وممماَْنمماكَُِبِهَالرَُّسوُلَومدمف مْعنماُهَرمدمْدَنم [َقُ ْلُت:َومالشَّفماعمُة؟7ََشر:ََْمَعمْنُهَفمانْ ت مُهوا{َ]اْلوهَُ
ِءَيُكمذ َِ َيُ ْرومىَعمِنَالنَّيبِ َصملَّىَهللاَُعملمْيِهَومسملَّممَيفَالشَّفماعمِةَوماْلْمْوِض،َف مهمُؤَلم َكمْمَحمِديث  : َِمنمَاِلْمومارِِج،ََقمالم َق مْوُلَِصْنف  بُونمَِِبماَومي متمكملَُّمونم،َومُهوم

َخيَُْوَم ََلم ت معماَلم ُهْمَِبهَِِإنََّاّللََّم َعمنَّاَمماَابْ تمًلم َالَِّذيَعمدملم لمُه،َوماْلْمْمُدَّللَِّ َِإْذَأمْدخم اَب مْعدم َالنَّاِرَأمحمدا  "رُِجَِمنم

“I thashë Ebu Abdullahit – domethënë Ahmed ibnu Hanbel –: ‘Çfarë transmetohet nga 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – rreth shefatit?’ Ai tha: ‘Këto hadithe janë të sakta, i besojmë 

ato dhe i miratojmë, dhe çdo gjë që është transmetuar nga Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – 

me zinxhire të mira të transmetimit, e besojmë dhe e miratojmë.’ I thashë atij: ‘E disa njerëz që do të 

dalin nga Zjarri?’ Ai tha: ‘Po. Nëse nuk e miratojmë atë me të cilën ka ardhur Pejgamberi – salAllahu 

alejhi ue selem – dhe e zmbrapsim atë atëherë ne e kemi mohuar urdhërin e Allahut. Allahu – i Lartë 

Madhërishëm – ka thënë: 

ُكُمَالرَُّسوُلَفمُخُذوُهَوممماَْنمماُكْمَعمْنُهَفمانت مُهواََوممما َ﴾٧﴿آَتم  

《 … dhe çfarëdo që t’ju japë juve i Dërguari, merreni atë, e çfarëdo që ai ua ndalon juve, 

shmanguni (prej saj)… 》 [59:7].’ 

Thashë: ‘E shefati?’ Ai tha: ‘Sa e sa hadithe janë transmetuar nga Pejgamberi – salAllahu alejhi ue 

selem – për shefatin dhe basenin (haudin) ndërsa këta i përgënjeshtrojnë ato dhe flasin (me epshe), e 

ky është mendimi i një grupit të havarixhëve; se Allahu – i Lartësuar – nuk do të nxjerrë askënd nga 

Zjarri pasi ta ketë futur aty. Falënderimi i takon vetëm Allahut i Cili e largojë nga ne atë me të cilën 

i futi në bela ata.’”145 

 
145 Sherh Usul Itikad Ehlu el-Sunneh lil-Lalekaij. 

https://tanzil.net/#59:7
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Shikimi i Allahut – dhe një përmendje e Lartësisë së Allahut (el-Uluv) 

Shikimi i Allahut në botën tjetër është një çështje që është vërtetuar nga Kur’ani dhe Sunneti 

muteuatir. Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

ِظرمٌةََ﴾٢٢﴿ُوُجوٌهَي مْوممِئذ ََنَِّضرمٌةَ َرمِبِ ماََنم ﴾٢٣﴿ِإَلمٰ  

《 Disa fytyra atë Ditë shkëlqejnë, duke shikuar në Zotin e tyre. 》 [75:22-23] 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

َلمُكمَعندَم َإنَّ َاجلنَِّة َاجلنَّةمََندىَمناد :ََيَأمهلم َاجلنَِّة َأنَيُنجزمك اّللََِّ إذاَدخلمَأمهُل اَيريُد َيبيِ ْضَوجوهمناَويثقِ لَموازينمناََموِعدا موهَفيقولون:َماَهو؟َأِل
َفينظرونمَإلْيهَِويُدِخْلناَاجلنَّةمَ ْرَنَمنَالنَّار؛َقالَفيمكشُفَاْلجابم َالز َيدةَُ شيئاَا أعطاهم فمَا وجيُِ َإلْيهمَمنَالنَّظِرَإلْيِهَومهيم  أحبَّ

“Kur banorët e Xhenetit të hyjnë në Xhenet thërret një thirrës: ‘O banorë të 

Xhenetit, vërtet ju e keni një takim me Zotin tuaj, Ai Dëshiron t’ua përmbush atë 

(marrëveshjen e Tij) juve.’ Ata do të thonë: ‘Çfarë është ajo? A nuk na i ka zbardhur Ai fytyrat 

tona, rënduar peshoret tona, na ka futur në Xhenet dhe na ka mbrojtur nga Zjarri?’ Pastaj 

Ai do të heqë Mbulesën dhe ata do të shikojnë në Të. Ai nuk u ka dhënë atyre diçka më të 

dashur për ta sesa shikimi në Të. Kjo është shtesa (që është përmendur në Suren Junus 

10:26).”146 

Suhejb ibnu Sinan el-Rumij – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka transmetuar: 

َاجلنَّةَُعِنَالنَّيبِ َصلَّىََ َاْلُْسىنم دمٌة{َقالم َومزَيم َُجلََِّذكرُه}َلِلَِّذينمَأمْحسمُنواَاْْلُْسىنم َُعليِهَوسلَّممَيفَقموِلَاّللَّ ُقََ والز َيدةَُ اّللَّ ََلَيمرهم النَّظُرَإَلَوجِهَاّللَِّ
َنظمرِِهمَإِلميهَِوجوهمُهمَقمَتمٌَوَلَذَِ  لٌَّةَبعدم

“Nga Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – për fjalët e Allahut – të Lartë 

Madhërishëm –: 

دمٌةَ َومزَيم ﴾٢٦﴿لِ لَِّذينمَأمْحسمُنواَاْْلُْسىنمٰ  

《 Për ata që bëjnë mirë është më e mira dhe shtesa. 》 [10:26] 

Ai ka thënë: ‘Më e mira është Xheneti ndërsa shtesa është shikimi në Fytyrën e Allahut. Nuk 

ka për t’i kapluar fytyrat e tyre errësira dhe as nënçmimi pas shikimit të tyre në Të.’”147 

 
146 Ahmed, ibnu Maxheh, el-Nesaij; me një ndryshim të vogël – sahih. 
147 El-Kamil fi el-Duafa libnu Adij – hasan apo sahih. 

https://tanzil.net/#75:22
https://tanzil.net/#75:23
https://tanzil.net/#10:26
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Xherir ibnu Abdullah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

:َ"َأممماَِإنَُّكْمَسمتُ ْعرَمُكنَّاَُجُلوسااَِعنَْ لمةمَاْلبمْدِرَف مقمالم ِرَلمي ْ َاْلقممم َِإَلم َالنَّيبِ َصملَّىَهللاَُعملمْيِهَومسملَّممَف منمظمرم اََدم َكممماَت مرمْونمَهمذم َومجملََّفمَتممْونمُه ُضونمَعملمىَرمبِ ُكْمَعمزَّ
َُتضمامَُ ََلم }ومسمبِ ْحَحِبَمونمَيفَُرْؤيمِتِهَفمِإِنَاْستمطمْعُتْمََاْلقمممرم ق مرمأَم :َُُثََّ ة َق مْبلمَطُُلوِعَالشَّْمِسَومق مْبلمَُغُروِِبماَفمافْ عمُلواَقمالم َتُ ْغلمُبواَعملمىَصمًلم َق مْبلمََأمْنََلم ْمِدَرمبِ كم

 [ََ"130طُُلوِعَالشَّْمِسَومق مْبلمَُغُروِِبما{َ]طه:َ

“Ishim ulur me Pejgamberin – salAllahu alejhi ue selem – ndërkohë ai e shikoj hënën 

në natën kur është e plotë dhe tha: ‘Vërtet ju do t’i paraqiteni Zotit tuaj – të Lartë Madhërishëm 

– dhe do ta shihni Atë sikurse e shihni këtë hënë duke mos pasur vështirësi në shikimin e 

saj. E nëse keni mundësi të mos ju kaloj pa falur ndonjë namaz para lindjes së diellit dhe 

para perëndimit të tij atëherë veproni.’ Tha: ‘Pastaj ai lexoi: 

َق مْبلمَطُُلوِعَالشَّْمِسَومق مْبلمَُغُروِِبما َ﴾١٣٠﴿َومسمبِ ْحَحِبمْمِدَرمبِ كم  

《 … dhe lartëso me lavdërim Zotin tënd para lindjes së diellit dhe para perëndimit të tij… 

》 [20:130].’”148 

Muetezilitë, xhehmitë dhe esharitë e kanë mohuar shikimin e Allahut në ahiret bazuar në 

filozofi, epshe dhe dëshira të tyre. 

Kjo filozofi dhe e ashtuquajtur logjikë, gjithashtu i çoj xhehmitë, muetezilitë dhe esharitë të 

mohojnë Lartësinë e Allahut, e që është të qenurit e Tij mbi qiej, i ndarë nga krijesat e Tij me 

një kufi. Disa prej muetezilive kanë thënë që Allahu është kudo ndërsa të tjerët thanë se 

Allahu nuk është askund. Esharitë e pranuan Lartësinë e Allahut në Fuqinë dhe Rregullimin 

e Tij porse e mohuan lartësinë e Qenies së Allahut ndërsa Ehli Sunneti i besojnë të gjitha. 

Xhehmitë kanë thënë se Allahu është kudo, e cila ngërthen se Ai është në tokë. Të gjithë ata 

që e mohojnë Lartësinë e Qenies së Allahut (el-Dhat) janë kafira. 

Abdullah ibnu el-Mubarak (v. 181h) ka thënë: 

َومجملََّف َم ْلِقِهَحِبمد َ ن مْعِرُفَرمب َّنماَعمزَّ ِئٌنَِمْنَخم َعملمىَاْلعمْرِشَِبم َسمْبِعََسمماومات  َاأْلمْرضَِْوقم َبِيمِدِهَِإَلم اُهنماَومأمشمارم هم َكممماَقمالمِتَاجلْمْهِميَّةَُ َن مُقوُل  َومَلم

“‘Ne e njohim Zotin tonë – të Lartë Madhërishëm – përmbi qiellin e shtatë, mbi Arsh, i 

ndarë nga krijesat e Tij me një kufi (hadd), dhe nuk themi sikurse thonë xhehmitë; (se Allahu është) 

ia këtu.’ – dhe bëri me dorë drejtë tokës.”149 

 
148 Sahih ibnu Maxheh. 
149 Kitab el-Sunneh liAbdullah, thabit anhu. 

https://tanzil.net/#20:130
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Imam Ahmedi i ka pranuar këto fjalë të Abdullah ibnu el-Mubarak. Ebu Bekr el-Khallal (v. 

311h) ka transmetuar: 

ل:َقلتَألَحدَبنَحنبلََيكىَعنَابنَالباركَ,َوقيلََوأنبئناَُممدَبنَعليَالوراقَحدثناَأبوَبكرَاألثرمَحدثَنَُممدَبنَإبراهيمَالقيسيَقا
 لهَ:كيفَنعرفَربناَ؟َقال:َيفَالسماءَالسابعةَعلىَعرشهَحبدَ.َفقالَأَحدَ:َهكذاَهوَعندََن

“Na ka njoftuar Muhammed ibnu Alij el-Uerrak (duke thënë): Na ka treguar Ebu Bekr 

el-Ethrem (duke thënë): Më ka treguar Muhammed ibnu Ibrahim el-Kajsij duke thënë: ‘I thashë 

Ahmed ibnu Hanbelit, tregohet nga ibnu el-Mubaraku ndërsa i është thënë atij: ‘Si e njohim Zotin 

tonë?’ Ai ka thënë: ‘Në qiellin e shtatë, mbi Arsh me një kufi (d.m.th. i ndarë nga krijesat e Tij).’ 

Ahmedi tha: ‘Kështu është edhe tek ne.’’”150 

Ebu Hatim el-Razij (v. 277h) ka thënë: 

َاألمصارَحجازااَوعراقااَوشامااَوَيناا؛َفكانَمنَمذهبهم:َأنَهللاَعزََ َالعلماءَيفَمجيع َنفسهََأدركنا َكماَوصف وجلَعلىَعرشه،َِبئٌنَمنَخلقه
 يفَكتابه،َوعلىَلسانَرسولهَصلىَهللاَعليهَوسلمَبًلَكيَف

“I kemi takuar dijetarët e të gjitha vendeve; Hixhazit, Irakut, Shamit dhe Jemenit, 

medh’hebi i tyre ka qenë se Allahu – i Lartë Madhërishëm – është mbi Arshin e Tij, i ndarë nga krijesat 

e Tij, ashtu siç Ai e ka cilësuar Veten e Tij në Librin e Tij dhe në gjuhën e të Dërguarit të Tij – 

salAllahu alejhi ue selem – pa si.”151 

Dijetarët e kanë përshkruar çështjen e Lartësisë së Allahut si çështje që njihet me fitrah. Është 

një domosdoshmëri që robi e ndjen në veten e tij, se Zoti i tij është mbi të, në qiell, prandaj 

ai kur i kthehet Atij me pendim dhe lutje, kthehet kah qielli. Prandaj nuk ka asnjë arsyetim 

në mohimin e Uluvit (Lartësisë së Allahut), disa nga kafirat dhe zindikat (heretikat) më të 

ndytë që i janë përshkruar Islamit ishin ata që e pretenduan të kundërtën e Uluvit, se Allahu 

është kudo apo askund, e nga ky pretendim dolën shumë thënie të neveritshme të cilat as 

që mund të përmenden. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َِعبماِدِهَ َاْلقماِهُرَف مْوقم َ﴾٨١َ﴿ومُهوم  

《 Ai është që i nënshtron të tjerët, mbi robërit e Tij… 》 [6:18] 

 
150 Ithbat el-Hadd lil-Deshtij. 
151 Sherh Usul Itikad Ehlu el-Sunneh 1/197. 

https://tanzil.net/#6:18
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Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë: 

َ َِبُكُمَاأْلمْرضم اِءَأمنَخيمِْسفم َ﴾١٦﴿أمأمِمنُتمَمَّنَيفَالسَّمم  

《 Apo ndjeheni të sigurt se Ai i Cili është në qiell152, nuk do ta bëjë tokën të fundoset 

bashkë me ju… 》 [67:16] 

Transmetohet për Pejgamberin – salAllahu alejhi ue selem – në një hadith të gjatë se: 

َرسولَُ: قالمتَْ يفَالسماِء،َقال:َممنَأَنَ؟ هللاَُ: قالمتَْ هللاُ؟ أين: فقالَْلا  اَُمؤِمنةٌَقال:َإْنََّ هللِا، أنتم

“Ai (Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem –) i tha asaj (robëreshës): ‘Ku është 

Allahu?’ Ajo tha: ‘Në qiell.’ Ai tha: ‘Kush jam unë?’ Ajo tha: ‘Ti je i Dërguari i Allahut.’ Ai tha: 

‘Vërtet ajo është besimtare.’”153 

El-Darimij (v. 280h) ka thënë: 

َكانَعبداَفأعتقََففيَحديثَرسولَهللاَملسو هيلع هللا ىلصَهذاَدليلَعلىَأنَالرجلَإذاَِلَيعلمَأنَهللاَعزَ وجلَيفَالسماءَدونَاألرضَفليسَمبؤمن،َولو
 .ِلَجيزَيفَرقبةَمؤمنةَإذََلَيعلمَأنَهللاَيفَالسماء؛َأَلَترىَأنَرسولَهللاَملسو هيلع هللا ىلصَجعلَأمارةَإَياْناَمعرفتهاَأنَهللاَيفَالسماء

“Në këtë hadith të të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem – ka argument se 

nëse njeriu nuk e di se Allahu – i Lartë Madhërishëm – është në qiell dhe jo në tokë nuk është besimtar, 

e në qoftë se (ky njeri) do të ishte rob dhe do të lirohej atëherë nuk lejohet të numërohet si rob besimtar 

(i liruar) sepse ai nuk e di se Allahu është në qiell (d.m.th. në lartësi). A nuk e sheh se i Dërguari i 

Allahut – salAllahu alejhi ue selem – e bëri shenjë të imanit të saj dijen e saj se Allahu është në 

qiell.”154 

Abdur-Rahman ibnu Muhammed el-Handhalij (v. 327h) ka thënë: 

اءَهللاَوهمَالَّذينَي مْزعُمونمَأمنَاْلُقْرآنَخممُْلَوأمْخِبِنََ َكتبَِإيلم َأمنَاجلْمْهِميةَأمعدم َيرىََحمْربَبنَِإَْسماِعيلَاْلكْرمماِنَِفيمما قَومأمنَهللاَِلَيكلمَُموسمىَومَلم
َيعرفَهللَممكَم ْرُهمَْيفَاْْلِخرمةَومَلم َكفارَفماْحذم َكْرِسيَوهم َعلىَعرشَومَلم  انَوملمْيسم

 
152 Kur Allahu përshkruhet se është “në qiell” në ajetet, hadithet dhe fjalët e Selefëve atëherë ajo që nënkuptohet 

është sipas përshkrimit të Abdullahu ibnu el-Mubarak në të cilin ka thënë: “Përmbi qiellin e shtatë, mbi Arsh, i 

ndarë nga krijesat e Tij me një kufi (hadd)…” Kjo është në përputhje me mënyrën se si arabët e kuptojnë dhe e 

përdorin këtë term në këtë kontekst. 
153 Muslim, Ebu Davud, el-Nesaij, Ahmed – sahih sipas kushteve të Muslimit. 
154 El-Radd ala el-Xhehmijjeh lil-Darimij. 
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“Më ka treguar Harb ibnu Ismail el-Kermanij në atë që më ka shkruar se xhehmitë janë 

armiqtë e Allahut, ata pretendojnë se Kur’ani është i krijuar, se Allahu nuk i ka folur Musës, se Ai 

nuk do të shihet në ahiret dhe se nuk dihet për Allahun ndonjë vend, se Ai nuk është mbi Arsh e as 

Kursij. Ata janë kafira, ke kujdes nga ta.”155 

  

 
155 Uluv lil-Aliju el-Gaffar lil-Dhehebij. 



 137  

 

El-Haud (Baseni) 

Hadithet që janë transmetuar për haudin e të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem – 

janë gjithashtu në gradën e teuaturit. Ndër to janë: 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

َاليمممنَِ َأميْ لمةمَومصمن ْعماءمَِمنم َحمْوِضيَكممماَبمَّْيم رِيقَِ َ،ِإنََّقمْدرم دَِ ومِإنََِّفيِهَِمنمَاألمِبم  َُنُوِمَالسَّمماءَِ كمعمدم

“Vërtet madhësia e haudit tim është sa distanca mes Ejleh dhe San’as së 

Jemenit, dhe në të ka enë sa numri i yjeve në qiell.”156 

Gjithashtu ai – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

َعمرمفْ تُ ُهُمَاْختُِلُجواَُدوِن،َفمأمُقوُلَأمصَْ  ،َحمَّتَّ ٌسَِمْنَأمْصحمايبَاْلْمْوضم ِدمنََّعملمىَََّنم ثُواَب مْعدمكَمف مي َمَ.حمايبَلمْيم تمْدرِيَمماَأمْحدم  ُقوُلََلَم

“Vërtet disa njerëz nga shokët e mi do të vijnë tek unë te haudi, kur t’i njoh ata, 

ata do të merren nga unë dhe them: ‘Shokët e mi.’ Pastaj do të më thuhet: ‘Ti nuk e di se 

çfarë kanë shpikur ata pas teje.’”157 

Ebu Dherr el-Gifarij – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

ِدََنَُُ َأمْكث مُرَِمْنَعمدم نِي مُتُه َبِيمِدِهَْلم َن مْفُسَُُمممَّد  :َومالَِّذي َقمالم َاْلْمْوِض َآنِيمُة َهللِاَمما َرمُسولم لَمقُ ْلُت:ََيم َاللَّي ْ َيف َأمَلم َالسَّمماِءَومكموماِكِبهما، َاْلُمْظلَِوِم َاْلُمْصِحيمِة،ََِة ِة مم
ِنَِمنمَاجلْمنَِّة،َممْنَشمرَِ ُبِفيِهَِميزماِبم َمماَعملمْيِه،َيمْشخم ْأَآِخرم َْيمْظمم َِمن ْهماَِلم َأميْ لمةم،ََآنِيمُةَاجلْمنَِّةَممْنَشمِربم َعممَّانمَِإَلم ِمْثُلَطُولِِه،َمماَبمَّْيم ْأ،َعمْرُضهَُ َْيمْظمم ِلم َِمْنهَُ بم

َاْلعمسملََََِب ميماضاامماُؤُهَأمشمدَُّ ِ،َومأمْحلمىَِمنم َاللََّبم  ِمنم

“Thashë: ‘O i Dërguari i Allahut, çfarë janë enët e haudit?’ Ai tha: ‘Pasha Atë që në 

Dorën e Tij është shpirti i Muhammedit, enët e tij janë më shumë sesa numri i yjeve dhe 

planeteve në qiell, (të cilat shkëlqejnë) në një natë të errët dhe të pastër. Këto do të jenë enë të 

Xhenetit. Kushdo që pi prej tij (basenit) nuk do të ndjehet i etur pas kësaj kurrë, në të rrjedhin 

dy gryka nga Xheneti, kushdo që pi prej tij nuk do të ndjehet i etur (kurrë më). Gjërësia e tij 

është sa gjatësia e tij; sa distanca mes Ammanit dhe Ejles. Uji i tij është më i bardhë sesa 

qumështi dhe më i ëmbël sesa mjalti.’”158 

 
156 Sahih Muslim. 
157 Sahih el-Bukharij. 
158 Sahih Muslim. 
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Disa nga muetezilitë dhe havarixhët bazuar në besime të shpikura e mohuan haudin. Disa 

pretenduan se ka mospërputhje në transmetime ndërsa të tjerët refuzuan të pranonin 

vendndodhjen e haudit që është transmetuar, kësisoj e mohuan atë në tërësi.  
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Mizani (Peshorja) 

Ehli Sunneti besojnë se mizani i përmendur në Kur’an dhe Sunnet, i cili do të sillet në Ditën e 

Ringjalljes, është peshore e vërtetë, mbi të cilën do të peshohen veprat e robërve sipas 

Kur’anit dhe Sunnetit. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َُهُمَاْلُمْفِلُحونمَ َالَِّذينمَخمِسُرواَأمنُفسمُهْمَيفَوَمََ﴾١٠٢﴿فمممنَث مُقلمْتَممومازِيُنُهَفمُأولم ِٰئكم ممْنَخمفَّْتَممومازِيُنُهَفمُأولم ِٰئكم
اِلُدونمَ ﴾١٠٣﴿جمهمنَّممَخم  

《 Kujtdo që i rëndohet peshorja e tij, mu këta janë të fituarit. Ndërsa kujtdo që i 

lehtësohet peshorja e tij, mu këta janë ata që e kanë humbur veten e tyre, në Xhehenem 

do të mbesin. 》 [23:102-103] 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

ِفيفمتاِنَعلمىَاللِ سانَِ تاِنَخم ِلمم ِبيبمتاِنَإَلَالرََّْحمنَِ َ،الِيزانَِ يَف ثمِقيلمتانَِ ،كم َ: حم َوحِبمْمِدهَِ َ،العمِظيمَُِسْبحانمَاّللَِّ  ُسْبحانمَاّللَِّ

“Dy fjalë që janë të lehta për gjuhën, të rënda në mizan, të dashura tek Er-

Rahman: ‘SubhanAllahi el-Adhim, SubhanAllahi ue bihamdihi’.”159 

Abdullah ibnu Mesudi – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka transmetuar: 

اََأنَّه َالقوُمَمنه،َفقالَرسوُلَهللِاَصلَّىَهللاَُعليهَوسلَّمم:َِمَّ ِمن كانَجيمْتَنَِسواكا َالسَّاقمَّي،َفجمعملمتَالر ِيُحَتمكفمُؤه،َفضمِحكم نََاألمراِكَوكانَدمقيقم
ُمَا ِدقَِّةَساق مْيه،َفقال:َوالَّذيَن مْفسيَبيِده، ِمَن تمْضحمكون؟َقالوا:ََيَنيبََّهللِا،  .أُحدَ  ِمن ليزانَِا يَف أثقملَُ ْلم

“Se ai ishte duke korrur misvak nga pema Erak dhe i kishte kërcitë e hollë. Era fryu dhe 

e rrëzoi atë ndërsa njerëzit qeshën me të. I Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – tha: ‘Kë 

po e qeshni?’ Ata thanë: ‘O Pejgamber i Allahut, hollësia e kërcirëve të tij.’ Ai tha: ‘Pasha Atë që në 

Dorën e Tij është shpirti im, ato të dyja janë më të rënda në mizan sesa kodra e Uhudit.’”160 

Muetezilitë e mohuan mizanin me pretendimin se veprat e robërve nuk janë masë që kanë 

peshë dhe për këtë shkak nuk mund të peshohen. Kjo është për arsye se ata nuk besuan në 

gajbin dhe i krahasuan çështjet e dynjasë me çështjet e ahiretit gjë që i çoj të mohonin gjëra 

që nuk mund t’i kuptonin. 

 
159 Sahih el-Bukharij. 
160 Ahmed, el-Tajalisij, el-Bezzar – sahih ligajrihi. 

https://tanzil.net/#23:102
https://tanzil.net/#23:103
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Dëgjimi dhe nënshtrimi ndaj udhëheqësit musliman 

Ehli Sunneti besojnë se për sa kohë që udhëheqësi musliman nuk shfaq ndonjë kufër nga vetja 

e tij, për sa kohë që ai sundon me Sheriat – ndryshe nga situatat e vendeve sot – dhe për sa 

kohë që ai e fal namazin atëherë është obligim ta dëgjosh dhe t’i nënshtrohesh, dhe është e 

ndaluar të rebelohesh kundër tij apo të luftosh kundër tij, kësisoj të përçash unitetin e 

muslimanëve. Kjo zbatohet edhe nëse ai bën mëkat apo ju bën padrejtësi atyre që janë nën 

autoritetin e tij. 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

ِتُكُمَالَّذَِِخي ُْمَوَيُِبُّونمُكْم،َوُتصملُّونمَعليهمَوُيصملُّونمَعلمْيُكم،َوِشراُرَأِئمَّ ََتُِبُّوْنم ِتُكُمَالَِّذينم ُْمَوي مْلعمُنونمُكْم،ََاُرَأِئمَّ ُْمَويُ ْبِغُضونمُكْم،َوت مْلعمُنوْنم َتُ ْبِغُضوْنم ينم
َهللِا،َأفمًلَنُناِبُذُهْمَِعْندَمقالوا:ََ ،َف مرمآهَََُقُ ْلنا:ََيَرمسولم :ََل،َماَأقاُمواَِفيُكُمَالصًَّلةم،ََل،َماَأقاُمواَِفيُكُمَالصًَّلةم،َأَلَممنَويلمَعليهَوال  ؟َقالم ذلكم

اَِمنَطاعمةَ َيمِْتَشيئااَِمنَممْعِصيمِةَهللِا،َف مْليمْكرمْهَماََيمِْتَِمنَممْعِصيمِةَهللِا،َوَلَي مْنزِعَم  .نََّيمدا

“‘Udhëheqësit tuaj më të mirë janë ata të cilët i doni dhe ju duan, ata që luteni 

për ta dhe që lutën për ju, ndërsa udhëheqësit tuaj më të keqinj janë ata të cilët i urreni dhe 

ju urrejnë, ata që i mallkoni dhe ju mallkojnë.’ Ata thanë: ‘O i Dërguari i Allahut, a nuk duhet 

t’i kundërshtojmë ata (apo të ndahemi prej tyre) në këtë rast?’ Ai tha: ‘Jo, për sa kohë që ata e falin 

namazin mes jush. Jo, për sa kohë që ata e falin namazin mes jush. Vërtet kujtdo që i 

caktohet ndonjë udhëheqës, dhe e sheh atë duke vepruar ndonjë gjë prej mosbindjes ndaj 

Allahut atëherë lë ta urrej atë që ai e vepron prej mosbindjes ndaj Allahut dhe mos ta nxjerr 

dorën nga nënshtrimi (ndaj tij).’”161 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

َهللِا،َأَلََإنَّهَيُْست مْعممُلَعلمْيُكمَأُممراُء،َف مت مْعرِفُونمَوتُ ْنِكُرونَم َوَتبمعم،َقالوا:ََيَرمسولم َفقمْدَسمِلمم،َولمِكْنَممنَرمِضيم َكمرِهمَفقمْدَبمرِئم،َوممنَأْنكمرم ،َفممن
 .صملَّْوَا ما َل،: نُقاتُِلُهْم؟َقالَم

“‘Me të vërtetë që mbi ju do të caktohen disa udhëheqës, e do të pranoni (disa 

nga veprat e tyre) dhe do të refuzoni. Kushdo që i urren është i pafajshëm dhe kushdo që i 

mohon është i sigurt porse kushdo që është i kënaqur dhe i ndjek (është shkatërruar).’ Ata 

thanë: ‘O i Dërguari i Allahut, a duhet ti luftojmë ata?’ Ai tha: ‘Jo për sa kohë që ata e falin 

namazin.’”162 

 
161 Sahih Muslim. 
162 Po aty. 
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Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

َ ممَن عليهَفإنَّه ف مْليمْصِبَْ يمْكرمُههَُ شيئاَا أِمْيِهَِ ِمن رمأمَى ممن َِميتمةاَجاِهِليَّةَافارمقم َماتم ،َإَلَّ  .اجلمماعمةمَِشِْبااَفمماتم

“Kushdo që sheh nga udhëheqësi i tij ndonjë gjë që e urren (apo nuk e pelqën) 

atëherë lë të bëjë sabër në të, sepse kushdo që ndahet nga xhemati (qoftë edhe) një pëllëmbë 

dhe vdes, vetëm se vdes me vdekje të xhahiljetit.”163 

Hudhejfeh ibnu el-Jeman – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

َهللِا،َإَنََّ :َن معمْم،َقُلُت:َهْلَوَمقُلُت:ََيَرمسولم َُِبمْْي ،َف منمْحُنَِفيِه،َفمهْلَِمنَومرماِءَهذاَاِلمْْيَِشمرٌّ؟َقالم :ََرَمَُكنَّاَبشمر  ،َفمجماءمَاّللَّ َخمْْيٌ؟َقالم َالشَّرِ  اءمَذلكم
:َيمكوُنَب مْعِدي ؟َقالم َكيفم :َن معمْم،َقُلُت: َاِلمْْيَِشمرٌّ؟َقالم َيمْست منُّونمَبُسنَِِّت،َومسمي مُقوُمَفيهمََََن معمْم،َقُلُت:َفمهْلَومرماءمَذلكم أمِئمٌَّةََلَي مْهتمُدونمَِبُدمايم،َومَلم

يف الشَّيماِطَِّيَ قُ ُلوُبَ قُ ُلوُِبُْمَ ومتُِطيُعَرِجماٌلَ تمْسممُعَ َ: قالم ؟َ ذلكم أمْدرمْكُتَ إْنَ هللِا،َ َ رمسولم َيَ أمْصنمُعَ َ قُلُت:َكيفم َ: قالم َ، إْنس  ُجْثمماِنَ َ
َ، بَمُضرَِ وإنَْ ِلألمِمِْيَ، َ، ومأُِخذَم ظمْهُركم  .ومأمِطعَْ فماَْسمعَْ مماُلكم

“Thashë: ‘O i Dërguari i Allahut ne ishim në një gjendje të keqe dhe Allahu erdhi me të 

mirën në të cilën (tashmë) jemi. A do të ketë pas kësaj të mirës ndonjë të keqe?’ Ai tha: ‘Po.’ Thashë: 

‘A do të ketë pas kësaj të keqes ndonjë të mirë’ Ai tha: ‘Po.’ Thashë: ‘A do të ketë pas kësaj të mirës 

ndonjë të keqe?’ Ai tha: ‘Po.’ Thashë: ‘Si?’ Ai tha: ‘Do të ketë pas meje disa udhëheqës që nuk 

do të ndjekun udhëzimin tim dhe as nuk do të kapen për Sunnetin tim. Në mesin e tyre do të 

ketë njerëz, zemrat e të cilëve janë zemra shejtanësh në trup të njeriut.’ Thashë: ‘Çfarë të bëj 

nëse e arrij këtë o i Dërguari i Allahut?’ Ai tha: ‘Dëgjoje dhe nënshtroju udhëheqësit edhe nëse 

ta godet shpinën dhe ta merr pasurinë, dëgjojë dhe nënshtroju.’”164 

Ubadeh ibnu el-Samit – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

َعملمْينَا هللاَُ دمعاَنَالنيبَُّصملَّى َِفيماَأخمذم ْسرَنَوأمث مرمةاََممْنشمِطناَوممْكرمِهنا،َوُعْسرَنَويَُ يَف ِبي معمناَعلمىَالسَّْمِعَوالطَّاعمِةَ، أنَْ: عليهَوسلَّممَفمباي مْعناُه،َفقالم
اَ، ُكْفراَا ت مرمْوا أنَْ إَلََّ أْهلمُهَ، األْمرَم نُنازِعَم عملمْينا،َوأمْنَََل  .بُ ْرهانٌَ فيه اّللََِّ ِمنَم ِعْندمُكمَْ بمواحا

“Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – na thërriti dhe ne i dhamë besën atij. Ndër to 

(prej fjalëve) që na morri (besën) ishin: që ne i dhamë besën për dëgjim dhe nënshtrim, kur kemi 

vullnet dhe kur nuk na pëlqen, gjatë vështirësisë dhe lehtësisë tonë, për t’i dhënë përparësi 

(udhëheqësit) mbi vetet tona dhe të mos ua diskutosh çështjen pjestarëve të saj përveç nëse sheh ndonjë 

kufër haptazi, në të cilin keni argument nga Allahu.”165 

 
163 Sahih el-Bukharij. 
164 Sahih Muslim. 
165 Sahih el-Bukharij. 
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Havarixhët, muetezilitë dhe ehli el-raj (ithtarët e mendimit) e kanë parë të lejuar dhe për 

obligim rebelimin kundër udhëheqësve musliman që janë mëkatar, dhe e kanë futur këtë 

gjë në urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja. 

Imam Ahmedi (v. 241h) ka thënë: 

ِِبِلَِْ ُعواَعملمْيِهَومأمق مرُّواَلمهَُ َاملنَّاُسَِاْجتممم َكمانم َومقمْد َِمْنَأمِئمَِّةَامْلُمْسِلِمَّيم َكمانَمومممْنَخمرمجمَعملمىَِإممام  فمِة،َأبِميِ َومْجه  اََََ-بمِةََ،َِِبلر ِضماَأمْوَِِبْلغملَمًلم ف مقمْدَشمقََّهمذم
ََ َعمْنَرمُسوِلَامّللَِّ رم َامْْلاثم ،َومخمالمفم َامِْلُُروُجَعملميََْملسو هيلع هللا ىلصامِلْمارُِجَعمصماَامْلُمْسِلِمَّيم لَُِّقتماُلَاملسُّْلطماِنَومَلم ََيِم اِهِليَّةا.َومَلم َِميتمةاَجم َامِلْمارُِجَعملمْيِهَمماتم ِهََ:َفمِإْنَمماتم

َُمب ْتمدٌِعَعملمىَغمْْيَِاملسُّنَِّةَومالطَّرِيِقَ.َأِلمحمد َِمْنَاملنَّاِس، َف مُهوم  فمممْنَف معملمَذمِلكم

“Kushdo që rebelohet kundër ndonjë udhëheqësi prej udhëheqësve të muslimanëve, 

ndërsa njerëzit janë të bashkuar rreth tij dhe e pohojnë për të Kilafetin – në cilindo aspekt, qoftë me 

dëshirë apo me forcë – atëherë ky rebelues e ka ndarë unitetin e muslimanëve, i ka kundërshtuar 

transmetimet e të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem –. Nëse rebeluesi kundër tij 

(udhëheqësit) vdes atëherë ai vdes me vdekje të xhahiljetit. Nuk i lejohet askujt prej njerëzve luftimi i 

udhëheqësit e as rebelimi kundër tij. Kushdo që e bën këtë atëherë ai është bidatçi, i cili nuk është në 

Sunnet dhe në rrugën (e drejtë).”166 

El-Berbeharij (v. 329h)ka thënë: 

هَوإنَجارَوذلكَلقولَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوَسلمَأليبَذرَالغفاريَاصِبَوإنَكانَعبداَحبشياََوَلََيلَقتالَالسلطانَوَلَاِلروجَعلي
 السنةَقتالَالسلطانَفإنَفيهَفسادَالدنياَوالدينوقولهَلألنصارَاصِبواَحَّتَتلقونَعلىَاْلوضَوليسَمنَ

“Nuk lejohet luftimi i udhëheqësit e as rebelimi kundër tij edhe nëse ai është i padrejtë. 

Kjo për shkak të fjalëve të të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem – ndaj Ebu Dherr el-

Gifarit: ‘Bëj sabër edhe nëse është një rob etiopian.’ Dhe fjalëve të tij ndaj Ensarëve: ‘Bëni sabër derisa 

të më takoni te haudi.’ Nuk është prej Sunnetit luftimi i udhëheqësit sepse në të qëndron shkatërrimi 

i dynjasë dhe fesë.”167 

El-Axhurrij (v. 320h) ka thënë: 

ََمنََ َومجملََّفيهَمعصية،َوإنَظلمكَحقًّالك،َوإنَضربكم أُمِ رَعليكَمنَعريبَأوَغْيه،َأسودَأوَأبيض،أوَأعجمي،َفأطعهَفيماَليسَهللَعمزَّ
َتقاتله،َوَلَتَُ رجَمعَخارجيَحَّتَّ َتقاتله،َوَلََّتم َعملمىَأْنيمخرجَعليهَسيفكَحَّتَّ ملكَذمِلكم َعرضكَوأخذَمالك،َفًلََيم رِ ضَظلماا،َوانتهكم

 غْيكَعملمىَاِلروجَعليه،َولكنَاصِبَعليَه

 
166 Usul el-Sunneh lil-Imam Ahmed – transmetimi i Abdus. 
167 Sherh el-Sunneh lil-Berbeharij. 
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“Kushdo që caktohet si udhëheqës mbi ty, qoftë arab apo jo-arab, i bardhë apo i zi atëherë 

nënshtroju atij në atë që nuk ka ndonjë mëkat ndaj Allahut – të Lartë Madhërishëm – edhe nëse të 

bën padrejtësi në një hak tëndin (që e ke mbi të), madje edhe nëse të godet padrejtësisht, e cenon nderin 

tënd dhe e merr pasurinë tënde, mos të çojë kjo të nxjerrësh shpatën tënde kundër tij e ta luftosh, mos 

u rebelo me ndonjë rebeluesë e ta luftosh dhe mos i nxit të tjerët të rebelohen kundër tij porse bëj sabër 

ndaj tij.”168 

  

 
168 El-Sheriah lil-Axhurrij. 
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Gjykimet në dynja janë sipas së jashtmes 

Ehli Sunnet besojnë se gjykimet e personave në dynja janë sipas të jashtmes. Kushdo që 

shqipton, vepron apo shfaq shirk dhe kufër apo shenjat e shirkut dhe të kufrit atëherë i tilli 

gjykohet si kafir, ndërsa kushdo që shfaq Islam dhe shenjat e Islamit, sikurse janë thënia e 

shehadetit, falja e namazit së bashku me ritualet tjera të Islamit atëherë i tilli gjykohet si 

musliman në këtë jetë ndërsa çështjet e tij të brendshme janë mes tij dhe Allahut. Kur’ani 

dhe Sunneti e kanë vërtetuar këtë fakt në mënyrë shumë të qartë. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

ينَِ ةمَومآت مُواَالزَّكماةمَفمِإْخوماُنُكْمَيفَالدِ  بُواَومأمقماُمواَالصًَّلم َََۚ َفمِإنََتم َي مْعلمُمونم ِتَلِقمْوم  ﴾١١﴿ومنُ فمصِ ُلَاْْلَيم  

《 Por në qoftë se ata pendohen (nga shirku), e falin namazin dhe e japin zeqatin, 

atëherë ata janë vëllezër tuaj në fe. Kësisoj Ne i shtjellojmë Ajetet në imtësi për njerëzit 

që kanë dije. 》 [9:11] 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

اََومأمنََََّ،ََاّللََََُِّإَلََََِّإلمهَمَََلمَََأمنَََْيمْشهمُدوَاََحمَّتََََّالنَّاسَمََقماِتلَمُأَََأمنَََْأُِمْرتَُ ةَمََوميُِقيُمواَََ،ََاّللََََِّرمُسولَََُُُمممَّدا ََِمَنِ َََعمصمُموَاََ،ََذمِلكَمََف معمُلوَاََفمِإذماَََ،ََالزَّكماةَمََوميُ ْؤتُوَاَََ،ََالصًَّلم
ُمَََِْدمماءمُهمَْ مََِحِبمق ََِِإَلََََّ،َومأمْموماْلم ْسًلم  َت معماَلمََاّللَََِّعملمىَومِحسماُِبُمَََْ،َاإْلِ

“Jam urdhëruar t’i luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë la ilahe illAllah ue enne 

Muhammeden Rasulullah (nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë pos Allahut dhe se Muhammedi 

është i Dërguari i Allahut), të falin namazin dhe të japin zeqatin pasi ta bëjnë këtë atëherë e 

kanë të mbrojtur prej meje gjakun dhe pasurin e tyre pos me të drejtën e Islamit. E llogaria 

e tyre është me Allahu.”169 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

ت منماَصملََّىََممنَْ لمت منماَوماْست مْقبملَمََصمًلم ت منمَاَومأمكملَمَِقب ْ ِلكَمَذمبِيحم  ِذمَِّتهََِيفََاّللََّمََُّتِْفُرواَفمًلمََرمُسولِهََِومِذمَّةََُاّللَََِِّذمَّةََُلمهَََُالَِّذيَاْلُمْسِلمََُفمذم

“Kushdo që fal namazin tonë, drejtohet kah kibla jonë dhe e ha të therurën tonë 

atëherë i tilli është musliman i cili është nën besën e Allahut dhe besën e të Dërguarit të Tij. 

Mos e tradhëtoni Allahun në besën e Tij (duke e shkelur atë).”170 

 
169 Sahih el-Bukharij. 
170 Po aty. 

https://tanzil.net/#9:11
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Ubejdullah ibnu Abdij ibnu el-Khijar171 (v. 95) ka transmetuar: 

نما  ابِهَََِظمْهرمانمَََْبمَّْيَمََجماِلسٌَََ-ََومسملَّمَمََعملمْيهَََِاّللََََُّصملَّىَََ-ََاّللََََِّرمُسولَََُب مي ْ َََ-ََاّللََََِّرمُسولَََُجمهمرَمََحمَّتََََِّبهَََِسمارَّهَََُمماََيمْدرَََِف ملممَََْ،َفمسمارَّهَََُلٌَرمجَََُجماءمهَََُِإذََََْ،ََأمْصحم
ََْشهمدَُيمَََأملمْيسَمَََ"َََ:ََرَمجمهَمََِحَّيَمََ-ََومسملَّمَمََعملمْيهَََِاّللََََُّصملَّىَََ-ََاّللََََِّرمُسولَََُف مقمالَمَََ،َاْلُمنماِفِقَّيَمَِمنَمََرمُجلَ ََق مْتلَََِيفَََيمْستمْأِذنَََُُهوَمََفمِإذمَاَََ-ََومسملَّمَمََعملمْيهَََِاّللََََُّصملَّى
َاَومأمنََََّاّللََََُِّإَلََََِّإلمهَمَََلمَََأمنَْ ةَمََومَلمَََب ملمىََ:ََقمالَمََ؟ََُيصملِ يََأملمْيسَمََ:ََقمالَمََ.ََلمهَََُشمهمادمةَمََومَلمَََب ملمىََ:ََالرَُّجلَََُف مقمالَمََ؟ََاّللََََِّرمُسولََُُُمممَّدا ََاّللََََِّرمُسولَََُف مقمالَمََ،ََلمهَََُصمًلم
ُهمََْاّللَََُّْنمماِنَََالَِّذينَمَِئكَمأُولَمََ"ََ-َسملَّمَموَمَعملمْيهََِاّللَََُّصملَّىَ-   " .عمن ْ

“Derisa i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – ishte i ulur në mesin e shokëve 

të tij një njeri erdhi dhe ia tregoj atij një sekret, nuk ishte e ditur se çfarë sekreti i tregoj derisa i 

Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – foli me të madhe, ai (njeriu) kërkonte leje për vrasjen 

e një njeriut nga munafikët. I Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – tha kur foli me të 

madhe: ‘A nuk dëshmon la ilahe illAllah ue enne Muhammeden Rasulullah?’ Njeriu tha: ‘Po, 

por nuk ka shahadet për të (d.m.th. nuk është i vlefshem).’ Ai tha: ‘A nuk e fal namazin?’ Ai tha: 

‘Po, por nuk ka namaz për të.’ I Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – tha: ‘Këta janë ata 

të cilët Allahu më ka ndaluar prej tyre.’”172 

Humejd ibnu Ebu Humejd el-Tauil (v. 142h) ka thënë: 

ُْسِلِمَومالمُه؟َفقاَل
زةم،َماََُيمر ُِمَدممَال ،َقال:ََيَأِبََحم َبنمَماِلك  َميموُنَبُنَِسيماه َأنسم اَرسوُلََ ممن: سمألم َهللاُ،َوأنََُّممَّدا َأْنََلَإلهمَإَلَّ هللِا،ََشمِهدم

لمتمناَ، ْقبملَمواست َم ُْسِلمَّيَم ُمْسِلٌم، فهو وصملَّىَصًلتمنا،َوأمكملمَذمبِيحتمناَ، ِقب ْ
،َوعليهَماَعلىَال  .لهَماَللُمْسِلمَّيم

“Mejmun ibnu Sijah e ka pyetur Enes ibnu Malikun: ‘O Ebu Hamzeh, çfarë e ndalon 

gjakun dhe pasurinë e muslimanit?’ Ai ka thënë: ‘Kushdo që dëshmon la ilahe illAllah ue enne 

Muhammeden Rasulullah, drejtohet kah kibla jonë, e fal namazin tonë dhe e ha të therurën tonë 

atëherë i tilli është musliman. Atij i takon çfarë u takon muslimanëve (prej të drejtave) dhe mbi të 

janë ato që janë mbi muslimanët (prej obligimeve).’”173 

Havarixhët që u shfaqen pas vdekjes së të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem – 

devijuan nga kjo bazë duke i bërë tekfir muslimanët që kanë rënë në mëkat të madh, i cili 

është nën shirk dhe kufër të madh. Havarixhët e sotëm e kanë çrrënjosur këtë parim nga 

Sunneti dhe pretendojnë se njeriu nuk gjykohet nga ajo që e shfaq, nga e jashtmja porse ai 

gjykohet sipas supozimit dhe gjendjes së shumicës së njerëzve. Kësisoj kur shumica e 

njerëzve në realitet nuk e dinë të vërtetën atëherë personi i panjohur supozohet se është i 

 
171 Ka mospajtim për të se a ka qenë shok i të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem – apo ishte nga 

tabi’inët. 
172 Muetta lil-Imam Malik, el-Musned lil-Imam Ahmed. 
173 El-Bukharij, el-Nesaij – sahih. 
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barabartë me ta, në gjendjen e tyre dhe për këtë arsye i jepet i njëjti gjykim si atyre pa marrë 

parasysh shenjat e dukshme. 

Kjo padyshim që e kundërshton Kur’anin dhe Sunnetin, dhe e bën të domosdoshme për ata 

që të bëjnë tekfir bazuar në supozime dhe ndenja të tyre për gjendjen e brendshme të njeriut. 

Sunneti i Pejgamberit – salAllahu alejhi ue selem – e ndalon qartë këtë dhe na urdhëron të 

gjykojmë sipas së jashtmes. 

Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë: 

َِلَأُؤممرَْ َعنَقُلوِبَالناِسَ، أنَْ إن ِ َم أُشقََّ وَل أُن مقِ بم  .بُطوْنم

“Nuk jam urdhëruar t’i gjurmoj zemrat e njerëzve e as ti hapi barqet e tyre.”174 

Umer ibnu el-Khattab – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

انُواََ َكم ساا َقمْدَانْ قمطمعَمِإنََّأَنم َُعملمْيِهَومسملَّممَومِإنََّاْلومْحيم َصملَّىَاّللَّ اِلُكْمَََيُ ْؤخمُذونمَِِبْلومْحِيَيفَعمْهِدَرمُسوِلَاّللَِّ َلمنماَِمْنَأمْعمم ومِإَّنَّماََنمُْخذُُكْمَاْْلنمَمبماَظمهمرم
َإِلَم وملمْيسم ومق مرَّبْ نماهَُ َلمنماَخمْْيااَأمِمنَّاهَُ ومِلمَْفمممْنَأمْظهمرم َلمنماَُسوءااَِلمََْنمْممْنهَُ ََُُيماِسُبُهَيفَسمرِيرمتِِهَومممْنَأمْظهمرم نماَِمْنَسمرِيرمتِِهَشمْيءٌَاّللَّ َِإنََّسمرِيرمتمهََُي ْ ومِإْنَقمالم ْقهَُ َُنصمدِ 

َحمسمنمةٌَ

“Vërtet njerëzit gjykoheshin me shpallje në kohën e të Dërguarit të Allahut – salAllahu 

alejhi ue selem – ndërsa shpallja është ndalur. E ne tani ju gjykojmë me atë që e shfaqni tek ne prej 

veprave tuaja. Ai i cili e shfaq tek ne të mirën atëherë i tilli është i besuar tek ne dhe e afrojmë atë afër 

e nuk është (punë) e jona aspak e brendshmja e tij, Allahu do ta marrë në llogari për të brendshmën e 

tij ndërsa ai i cili e shfaq tek ne të keqen atëher të tillit nuk i besojmë dhe nuk e vërtetojmë edhe nëse 

thotë se e brendshmja e tij është e mirë.”175 

El-Shafiju (v. 204h) ka thënë: 

َيفَََومأمنََُّحْكمَم َت معماَلم ََََاّللَِّ َأِلمحمد  َومَلم َُمْرسمل  َسمرمائِرمُهْمَومِلمَْجيمْعمْلَلِنميب   ت مومَلَّ نْ يماَق مُبوُلَظماِهِرَاْْلدمِميِ َّيمَومأمنَّهَُ َعملمىَالظَّاِهِرََالدُّ ْلِقِهَأمْنََيمُْكممَإَلَّ ِمْنَخم

ََِلْنِفرماِدِهَبِِعْلِمهَم ُْمَالسَّرمائِرم َُدوْنم  َاومت مومَلَّ

“Gjykimi i Allahut – të Lartësuar – në dynja është pranimi i të jashtmes së njerëzve, 

dhe se Ai e ka marrë përgjegjësin për të brendshmet e tyre, dhe nuk e ka lejuar asnjë Pejgamber të 

 
174 Sahih el-Bukharij. 
175 Po aty. 
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dërguar e askënd prej krijesave që të gjykojnë pos me të jashtmen ndërsa pos tyre Ai mori përgjegjësin 

për të brendshmet për shkak të të qenurit i Vetmi që ka dije për to.”176 

El-Khallal (v. 311h) ka transmetuar: 

َقال:َسأَل قلت:ََتهَقال:ََأخِبنَُممدَبنَأيبَهارون،َقال:َحدثناَُممدَبنَأيبَهاشم،َقال:َدفعَإيل َفورانَشيئااَمنَمسائلَأيبَعبدَاّللَّ
.َفقال:َإذاَِلَيردَاإلسًلم،َأماَإذاَجاءَليسلمَفشهدَ اَرسولَاّللَّ َوأشهدَأنَُممدا َاّللَّ ََاليهودَيقولَبعضهم:َأشهدَأنََلَإلهَإَلَّ أنََلَإلهَإَلَّ

اَعبدهَورسولهَوصلَّى،َفأيَإسًلمَأُّت َمنَهذا؟َ!َأليسَيروىَعنَالنيبََ َوأنَُممدا َعليهَوسل-اّللَّ ََقال:َََ-مصلىَاّللَّ "أُِمْرُتَأمْنَأُقماِتلمَالنَّاسم
ُمَْ َِدمماءمُهْمَومأمْموماْلم َُفمِإذماَقمالُواَمنُعواَِمَنِ  َاّللَّ َإلهَِإَلَّ َي مُقولُوا:ََلم  .حمَّتَّ

“Më ka treguar Muhammed ibnu ebi Harun duke thënë: Na ka treguar Muhammed 

ibnu ebi Hashim duke thënë: ‘Feuzani më dërgoi mua diçka prej çështjeve të Ebu Abdullahut duke 

thënë, e kam pyetur atë. Ai tha, thashë, disa prej çifutëve thonë: ‘Dëshmoj la ilahe illAllah dhe dëshmoj 

se Muhammedi është i Dërguari i Allahut.’ Ai (Imam Ahmedi) tha: ‘Nëse nuk e dëshiron Islamin 

(atëherë nuk i pranohet si hyrje në Islam), e sa i përket nëse vijë të pranojë Islamin, dëshmon la ilahe 

illAllah dhe se Muhammedi është rob i Tij dhe i Dërguari i Tij, dhe falet, atëherë cili Islam është më i 

përsosur se ky? A nuk transmetohet prej Pejgamberit – salAllahu alejhi ue selem – se ka thënë: ‘Jam 

urdhëruar t’i luftoj njerëzit derisa të thonë la ilahe illAllah kur të thonë atëherë e kanë të 

ruajtur nga unë gjakun dhe pasurinë e tyre.’’”177 

Harb ibnu Ismail el-Kermanij (v. 280h) ka thënë: 

اَمنهمَبذنب،َوَلََنرجهَمنَاإلسًلمَبعمل،َإَلَأنَيكونَيفَذلكَحديث،َفْيوىَاْلديثَكماَجاءََََوالكفَعنَأهل القبلةََلَنكفرَأحدا
 وكماَروي،َويصدقَبهَويقبلَه

“Përmbajtja e dorës (d.m.th. lëndimit) nga Ehli el-Kibleh, nuk e bëjmë tekfir askënd prej 

tyre për ndonjë mëkat dhe nuk e nxjerrim nga Islami për ndonjë vepër pos nëse për të ka ndonjë hadith 

atëherë transmetohet hadithi ashtu siç ka ardhur dhe ashtu siç është transmetuar, besohet në të dhe 

pranohet.”178 

Imam el-Berbeharij (v. 329h) ka thënë: 

 
176 El-Umm 6/178. 
177 El-Xhami liUlum el-Imam Ahmed 4/172. 
178 El-Sunneh liHarb el-Kirmanij. 



 148  

 

حَّتَيردَآيةَمنَكتابَهللاَتعاَلَأوَيردَشيئاَمنَآاثرَرسولَهللاَملسو هيلع هللا ىلصَأوَيصليَلغْيَهللاَأوَيذبحََََوَلَخيرجَأحدَمنَأهلَالقبلةَمنَاإلسًلَم
 .فإذاَِلَيفعلَشيئاَمنَذلكَفهوَمؤمنَومسلمَِبإلسمََلَِبْلقيقَةََملغْيَهللاَوإذاَفعلَشيئاَمنَذلكَفقدَوجبَعليكَأنََّترجهَمنَاإلسًل

“Nuk del askush prej Ehli el-Kibleh (d.m.th. ata që falen) nga Islami pos nëse ai e mohon 

ndonjë ajet nga Libri i Allahut apo mohon ndonjë gjë nga transmetimet e të Dërguarit të Allahut – 

salAllahu alejhi ue selem – apo there për dikë tjetër pos Allahut apo falet për dikë tjetër pos Allahut, 

nëse ai vepron diçka nga këto atëherë të obligohet ty ta nxjerrësh atë nga Islami e nëse ai nuk vepron 

asnjërën prej këtyre atëherë ai është besimtar musliman me emër, jo me realitet.”179 

Kjo sepse vetëm Allahu e di realitetin, dhe ky bidat nuk është i ri porse ai mund të gjendet 

në librat e dijetarëve kur ata i përmendin havarixhët. 

El-Lalekaij (v. 418h) ka transmetuar: 

عنََحيدَبنَهًللَعنَعبادةَبنَقرطَالليثي،َأنهَقالَللخوارجَحَّيَأخذوهَِبألهوازَ:َارضواَمَنَمباَرضيَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلمََ
رضيَبهَمنكَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلمَ؟َقال:َأتيتهَفشهدتَأنََلَإلهَإَلَهللا،َوأنَُممداَرسولَهللا،َفقبلَََأسلمت.َقالوا:َوماَحَّي

 قال:َفأبوا،َفقتلوَه .ذلكَمَن

“Transmetohet nga Humejd ibnu Hilal nga Ubadeh ibnu Kurt el-Lejthi se u tha 

havarixhëve kur e kapën atë në el-Ehuaz: ‘Jeni të kënaqur prej meje me atë që ishte i kënaqur i 

Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – kur e pranova Islamin.’ Ata thanë: ‘E me çfarë ishte 

i kënaqur i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem –?’ Ai tha: ‘Erdha te ai dhe dëshmova la 

ilaheillAllah Muhammedun Rasulullah e ai e pranoi këtë prej meje.’ Ai (Humejdi) tha: ‘Porse ata 

refuzuan (të pranojnë atë) dhe e vranë atë.’”180 

Ky është një përshkrim i hollësishëm i havarixhëve modern, të cilët në asnjë rrethanë nuk do 

t’ja japin askujt gjykimin Islam përveç nëse e kanë dëgjuar prej tij domethënien e Teuhidit 

dhe çështjeve të tij. Por meqenëse kjo është një praktik që nuk ka asnjë bazë në Sunnet, 

atëherë është një bidat, i cili e bënë bidatçi personin që beson në të. Veç kësaj, më ekstremisti 

i këtyre njerëzve e bën tekfir atë që e ndjek besimin e përshkruar në hadithe dhe dijetarët në 

këtë çështje, pra, ata e përshkruajnë menhexhin e muslimanëve – që nga Pejgamberi, 

salAllahu alejhi ue selem, e deri tek Sahabët, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, pasuesit e tyre dhe 

të gjithë ata që erdhën pas tyre prej dijetarëve – si kufër dhe se ai që beson në të nuk e ka 

 
179 Sherh el-Sunneh lil-Berbeharij. 
180 Sherh Usul Itikad Ehlu el-Sunneh ue el-Xhemeah. 



 149  

 

mohuar tagutin. Ky mendim pa dyshim që është kufër dhe zindikllëk (heretikllëk) për shkak 

se ata i mohojnë argumentet e qarta dhe ixhmanë e muslimanëve. 
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Kapja për Sunnetin dhe braktisja e bidatçiut 

Është shumë e rëndësishme të kuptohet se për të qenë në rrugën e Sahabëve – Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre – dhe të atyre që i ndoqën ata në mirësi, njeriu duhet të ketë besimin e saktë 

dhe të kapet fortë për atë që e ka bazën e saj në burimet të cilat janë përshkruar në këtë libër. 

Nuk ka asnjë përjashtim apo arsyetim kur bëhet fjalë për mosndjekjen e Sunnetit apo besimit 

në të. 

El-Berbeharij (v. 329h) ka thënë: 

أحدثهَمنَقبلهَمنَأهلَالبدعََِلَيكنَعليهَأصحابَرسولَهللاَملسو هيلع هللا ىلصَأوَيكونَرجلَيدعوَإَلَشيءَوليسَألحدَرخصةَيفَشيءَأخذَبهَِماَ
فهوَكمنَأحدثهَفمنَزعمَذلكَأوَقالَبهَفقدَردَالسنةَوخالفَاْلقَواجلماعةَوأِبحَاْلوىَوهوَأشرَعلىَهذهَاألمةَمنَإبليسَومنَعرفََ

وهوَِمنََصاحبَسنةَوصاحبَمجاعةَوحقيقَأنَيتبعَوأنَيعاونَوأنََيفظََََماَتركَأهلَالبدعَمنَالسنةَوماَفارقواَمنهاَفتمسكَبهَفهَو
 .أوصىَبهَرسولَهللاَملسو هيلع هللا ىلص

 “Nuk e ka të lejuar askush që të kapet për atë që nuk kanë qenë në të Sahabët 

e të Dërguarit të Allahut – salAllahu alejhi ue selem – apo që një njeri të thërras në diçka që e ka 

shpikur para tij dikush nga bidatçit ngase i tilli është sikur ai që e ka shpikur atë (bidat). Kushdo që e 

pretendon këtë apo kapet për të apo e thotë atë, atëherë i tilli e ka mohuar Sunnetin dhe e ka 

kundërshtuar të vërtetën, xhematin dhe e ka lejuar epshin, i tilli është më i keq për këtë Ummet sesa 

iblisi. Kushdo që e di atë që e kanë braktisë bidatçit prej Sunnetit dhe atë që ata janë ndarë prej saj dhe 

kapet për të, atëherë i tilli është pasues i Sunnetit dhe pasues i xhematit. Ky person e meriton të 

pasohet, të ndihmohet dhe të mbrohet dhe ai është prej atyre që ka këshilluar i Dërguari i Allahut – 

salAllahu alejhi ue selem – për ta.”181 

Pra, personi që në realitet është sunij nuk duhet t’i përziej besimet e tij me bidat dhe ai duhet 

të distancohet krejtësisht, në çdo mënyrë, nga bidatçitë. 

Ibnu Umeri – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – u ka thënë njerëzve që nuk kanë besuar në kader: 

ِمَنِ َ  ُْمَبُ رمآءَُ ُهْمَومأمْنَّ َبمرِيٌءَِمن ْ َفمأمْخِبُْهْمَأمن ِ َأُولمِئكم  ِإذماَلمِقيتم

“Nëse i takon ata atëherë tregoju atyre se unë jam i distancuar prej tyre dhe ata janë të 

distancuar nga unë.”182 

 
181 Sherh el-Sunneh lil-Berbeharij. 
182 Sahih Muslim. 
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Abdullah ibnu Imam Ahmed (v. 290h) ka thënë: 

َحِبمدَِ ُثكم َبمْكر َحُنمدِ  َأمِبم :ََيم َف مقماَلم ِنَِمْنَأمْصحماِبَاأْلمْهوماِءَعملمىَُُمممَِّدَْبِنَِسْيِينم :َف من مقَْومدمخملمَرمُجًلم ،َقماَلم :ََلم َقمالم ََيث  َِكتماِبَاّللَِّ َآيمةاَِمْن رمأَُعملمْيكم
َب مْعُضَالَْ ِنَفمخمرمجما،َف مقمالم :َف مقماممَالرَُّجًلم مُقوممنَّ«،َقمالم َأمْوَألم ،َلمت مُقومماِنَعمَنِ  :َ»َلم َومجملَّ،َقمالم َآعمزَّ َأمْنَي مْقرمأَم َكمانمَعملمْيكم َبمْكر َمما َأمِبم يمةاَِمْنََقمْوِم:ََيم

َعمزََّ َيفَِكتماِبَاّللَِّ َذمِلكم َف مُيحمر ِفماِْنماَف ميمِقرُّ َخمِشيُتَأمْنَي مْقرمأماَآيمةاَعملميَّ َُُمممَُّدَْبُنَِسْيِينم:َ»ِإن ِ  «َق مْليبََومجملَّ،َف مقمالم

“Dy njerëz nga pasuesit e epsheve hynë te Muhammed ibnu Sirini dhe thanë: ‘O Ebu 

Bekr, të tregojmë ty një hadith’ Ai tha: ‘Jo.’ Ata thanë: ‘Atëherë të lexojmë ty një ajet nga Libri i 

Allahut.’ Ai tha: ‘Jo. Largohuni nga unë ose do të largohem.’ (Transmetuesi) thotë: ‘Ata dy njerëzit 

u ngritën dhe dolën.’ E disa njerëz thanë: ‘O Ebu Bekr. Çfarë të keqe ka ndaj teje që ta lexojnë ty një 

ajet nga Libri i Allahut – të Lartë Madhërishëm –.’ Muhammed ibnu Sirini tha: ‘Vërtet unë u 

frikësova që ta lexojnë një ajet për mua e ta shtrembërojnë atë ndërsa kjo të zë vënd në zemrën 

time.’’”183 

Transmetimet e Selefëve janë përplot me distancim të bidatçive, sepse në distancimin e tyre 

qëndron ruajtja e fesë dhe ruajtja e vetvetes. El-Berbeharij – Allahu e mëshiroftë – e ka 

përmbledhur domethënien e distancimit dhe bojkotimit të bidatçive duke thënë: 

يفَنفسكَوعليكَِبْلاثرَوأصحابَاألثرَوالتقليدَفإنَالدينَإَّناَهوَالتقليدَيعَنَللنيبَملسو هيلع هللا ىلصَوأصحابهَرضوانَهللاَعليهمَأمجعَّيَومنََفاهللَهللاََ
ثرَوقفَعندَمتشابهَالقرآنَواْلديثَوَلَتقسَشيئاَوَلَتطلبَمنَعندكََقبلناَِلَيدعوَنَيفَلبسَفقلدهمَواسَتحَوَلََتاوزَاألثرَوأهلَاأَل

علىَأهلَالبدعَفإنكَامرتَِبلسكوتَعنهمَفًلََتكنهمَمنَنفسكَأماَعلمتَأنَُممدَبنَسْيينَمعَفضلهَِلَجيبَرجًلَمنََحيلةَتردَِباََ
 .خافَأنََيرفهاَفيقعَيفَقليبَشيَءأهلَالبدعَيفَمسألةَواحدةَوَلََسعَمنهَآيةَمنَكتابَهللاَتعاَلَفقيلَلهَفقالَأ

“(Ruaju nga) Allahu, (ruaju nga) Allahu për veten tënde. Obligim për ty është kapja 

për transmetime dhe për njerëzit e transmetimit, dhe ndjekja (e këtyre), sepse vërtet feja është ndjekje, 

domethënë (ndjekje) e Pejgamberit – salAllahu alejhi ue selem – dhe Sahabëve të tij – Kënaqësia e 

Allahut qoftë mbi ata, të gjithë –. Ata që ishin para nesh nuk na kanë thirrur në paqartësi, ndiqi ata 

dhe ji rehat. Mos e tejkalo transmetimin dhe njerëzit e transmetimit, ndalu ne të paqartat e Kur’anit 

dhe hadithit, mos bëj analogji me asgjë e as mos kërko ndonjë hile nga vetja jote që t’ju përgjigjesh 

bidatçive sepse ti je urdhëruar të mos flasësh me ta dhe mos e bëj veten tënde të mundshëm për ta (në 

mënyrë që të manipulojnë). A nuk e di se Muhammed ibnu Sirini – së bashku me virtytet e tij – nuk 

i është përgjigjur një njeriut nga bidatçitë në një çështje të vetme e as nuk e ka dëgjuar prej tij një ajet 

 
183 El-Sunneh liAbdullah. 
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nga Libri i Allahut – të Lartësuar –, i është thënë atij: (‘Pse?’) Ai ka thënë: ‘Kam frikë që ai do ta 

shtrembërojë atë (ajetin) e të bie në zemrën time diçka (prej bidatit).’”184 

Një gabim në të cilin bien shumë njerëz sot – ndoshta me qëllim të mirë – është se ata me 

qejf hyjnë në diskutime apo debate me bidatçit, apo kërkojnë që t’i korrigjojnë bidatçit dhe 

t’ju kundërpërgjigjen atyre në muhabet me ta. Kjo aspak nuk është rruga e Selefëve porse 

është një guxim i pamatur dhe mos pasje e frikës nga infektimi me helmin e bidatçive, ngase 

nuk ka dyshim se shumë nga bidatçit kanë elokuencë, dhe që të gjithë ata sjellin një lloj 

argumenti të shtrembëruar për bidatin e tyre. Kështu që Sunneti në këtë çështje është 

përmbajtja nga çdo lloj forme të bisedës me ta. 

El-Berbeharij (v. 329h) ka thënë: 

ِلََوإذاَجاءكَيناظركَفاحذرهَفإنَيفَالناظرةَالراءَواجلدالَوالغالبةَواِلصومةَوالغضبَوقدَْنيتَعنَمجيعَهذاَوهوَيزيلَعنَطريقَاْلقََو
اَعنَأحدَمنَفقهائناَوعلمائناَأنهَجادلَأوََنظرَأوَخاصمَقالَاْلسنَاْلكيمََلََياريَوَلَيداريَحكمتهَينشرهاَإنَقبلتََحدَهللاََيبلغن

وإنَردتََحدَهللاَوجاءَرجلَإَلَاْلسنَفقالَأَنَأَنظركَيفَالدينَفقالَاْلسنَأَنَقدَعرفتَديَنَفإنَكانَدينكَقدَضلَمنكَفاذهبََ
َملسو هيلع هللا ىلصَقوماَعلىَِببَحجرتهَيقولَأحدهمَأِلَيقلَهللاَكذاَويقولَاْلخرَأِلَيقلَهللاَكذاَفخرجَمغضباَفقالَأِبذاَعَرسولَهللافاطلبهَوَس

َكتابَهللاَبعضهَببعضَفنهاهمَعنَاجلداَل  أمرتكمَأمَِبذاَبعثتَإليكمَأنَتضربوا

“Nëse ai (bidatçiu) vjen për të diskutuar me ty atëherë ruaju nga ai sepse në diskutim 

ka polemik, debat, luftë, grindje dhe zemërim ndërsa ti je i ndaluar nga të gjitha këto, ato e largojnë 

njeriun nga rruga e vërtetë. Nuk na ka arritur se dikush nga fukahatë dhe dijetarët tanë të kenë 

debatuar, diskutuar apo të jenë grindur. Hasani ka thënë: ‘I mençuri nuk debaton e as nuk bën lajka. 

Ai e shpërndanë mençurinë e tij, nëse i pranohet ai e lavdëron Allahun e nëse nuk i pranohet ai e 

lavdëron Allahun.’ Gjithashtu një njeri erdhi te Hasani dhe i tha: ‘Unë dua të debatoj me ty në fe.’ 

Hasani tha: ‘Unë e njoha fenë time e nëse feja jote ka ikur prej teje atëherë shko dhe gjejë atë.’ Dhe i 

Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem – i dëgjoi disa njerëz tek dera e dhomës së tij kur njëri 

prej tyre thoshte: ‘A nuk ka thënë Allahu kështu?’ Ndërsa tjetri thoshte: ‘A nuk ka thënë Allahu 

kështu?’ Pastaj ai (i Dërguari i Allahut – salAllahu alejhi ue selem –) doli i zemëruar dhe tha: ‘A me 

këtë jeni urdhëruar apo me këtë jam dërguar tek ju, që të përplasni Librin e Allahut një pjesë të tij me 

një pjesë (duke debatuar)?’ Dhe i ndaloi ata nga debatimi.”185 

 
184 Sherh el-Sunneh lil-Berbeharij. 
185 Po aty. 
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Kësisoj kushdo që futet në debat dhe diskutim me bidatçit dhe pastaj devijon atëherë ai nuk 

duhet të fajësoj askënd përveç vetes së tij nëse zemra e tij goditet me helmin e tyre, dhe që 

më pas të mos jet më në gjendje ta heq atë. 
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Pozita e tekfirit në fe 

Çështja e tekfirit gjithashtu është një çështje e lehtë për atë që e di vendin e tekfirit në fe. Çdo 

thënie apo vepër e ka kategorinë e saj në fe, prandaj duhet të trajtohet në përputhje me të. 

Pra, kushdo që është në gjendje të njohë kategorinë e thënies apo veprës atëherë ai me këtë 

do të dijë se nëse i bëhet tekfiri atij apo jo. Disa thënie dhe vepra mund të jenë kufër i prerë 

ndërsa disa të tjera mund të jenë situata të paqarta, në këtë rast muslimani mund të pyesë 

vëllanë e tij se çfarë ka synuar me atë gjë dhe pastaj të gjykojë në bazë të shpjegimit të dhënë. 

Sa i përket kategorive ku mund të ndodhë një thënie apo vepër e kufrit atëherë këto janë tri 

kategori: 

E para: Çështjet e bazave të Teuhidit dhe shirkut të madh. Këto janë çështje që kanë të bëjnë 

me njohjen e Allahut, e cila njihet përmes fitres, sikurse është cilësimi i  Allahut me Cilësitë 

e përsosmërisë, e cila i mohon të metat dhe mangësitë për Allahun, siç është se Allahu është 

i Gjallë, Shikues, Dëgjues, i Gjithëfuqishëm, i Gjithëdijshem, Krijues, Furnizues, Rregullues 

i punëve, që Allahu është në Lartësi (el-Uluv) dhe që Flet. Këto janë disa gjëra që nëse një 

person i mohon ato apo dyshon në to atëherë ai e ka mohuar përsosmërinë e Allahut ose ka 

dyshuar në Të e që është kufër para dhe pas ngritjes së argumentit. Gjithashtu edhe llojet e 

adhurimit hyjnë në këtë kategori, pra, nëse robi i kushton një lloj adhurimi dikujt tjetër pos 

Allahut, qoftë me vepër apo besim, atëherë kjo gjithashtu është nga gjërat që janë kufër para 

dhe pas ngritjes së argumentit. 

Kësisoj nëse muslimani sheh ndonjë gabim nga një musliman tjetër në këtë kategori – qoftë 

kjo në fjalë apo në vepër – atëherë ai e ka obligim ta nxjerrë atë nga feja dhe ta konsiderojë 

atë si jomusliman derisa të pendohet nga ajo që e ka bërë prej kufrit. 

Abdullah ibnu Ahmed (v. 290) ka transmetuar: 

:َ"َإَِ اِفراا؟َقمالم َكم ِرَيمُكوُن :َِِبْلقمدم َْبُنَاجلْمْهِمَعمْنَممْنَقمالم ُ،َومسمأملمُهَعمِليُّ ْعُتَأميبَرمَِحمُهَاّللَّ َاَسِم اََذماَجمحمدم َْيمُكْنَعماِلما َومجملََِّلم عمزَّ :َِإنََّاّللََّم ْلِعْلمم،َِإذماَقمالم

َِعْلمااَف معمِلممَفمجَم َخملمقم اِفٌرََ"حمَّتَّ َكم َومجملََّف مُهوم َعمزَّ َِعْلممَاّللَِّ  حمدم

“E kam dëgjuar babain tim – Allahu e mëshiroftë – kur Alij ibnu el-Xhehm e pyeti për 

atë që e ka mendimin e kaderit a është kafir? Ai tha: ‘Nëse e mohon Dijen186 (e Allahut atëherë ai është 

 
186 Kjo do të thotë, nëse ai e mohon që Allahu ka dije të paraprirë për gjithçka që do të ndodhë para se të 

ndodhë. 
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kafir). Nëse thotë: ‘Allahu – i Lartë Madhërishëm – nuk ka qënë i dijshëm derisa e krijoi dijen dhe u 

bë i ditur.’ Atëherë ai e ka mohuar dijen e Allahut – i Lartë Madhërishëm – dhe i tilli është kafir.’”187 

Muhammed ibnu Ismail el-Tirmidhij (v. 280h) ka thënë: 

ُزمِنََّي مُقْولَُ
ْعُتَال يصحَُّألمحمد َتوحيدٌَ: َسِم َ:َِمْثُلَأميِ َشمْيء ؟َقُ ْلُتَلمُه:َعملمىَالعمْرِشَبِصفماتِِه.َيعلممَأمنََّهللاَمَحمَّتََََّلَم  َ.يرٌَدَِقَمعمِلْيمٌََ،بصْيٌَََِسيٌع،َقمالم

“E kam dëgjuar el-Muzenijun duke thënë: ‘Nuk është i saktë Teuhidi i askujt derisa të 

di se Allahu është mbi Arsh me Cilësitë e Tij.’ I thashë atij: ‘Për shembull me cilën gjë?’ Ai tha: 

‘Dëgjues, Shikues, i Dijshem dhe i Fuqishëm.’”188 

El-Bukharij (v. 256h) ka thënë: 

ْرِكََ َِِبلشِ  َيُكمفَُّرَصماِحبُ هماَِِبْرِتكماِِبماَِإَلَّ بَاْلممعماِصيَِمْنَأمْمِرَاجلْماِهِليَِّةَومَلم  ِبم

“Kaptinë: Mëkatet janë prej çështjes së xhahiljetit, nuk bëhet tekfir vepruesi i saj me 

veprimin e saj pos nëse (vepra) është shirk.”189 

El-Darimij (v. 280h) ka thënë: 

؛َأِلمنَّهََُ  َاّللَِّ ِم َن مْفُسَكمًلم َْيُ ْؤِمْنَب مْعُدَأبِمنَُّه ؛َِلم َاْلُقْرآنمَغمْْيَُخممُْلوق  َْيمْست مْيِقْنَأمنَّ ممَِصفَمفمممْنَِلم َاْلكمًلم َلمعمِلممَيمِقينااَأمنَّ َاّللَِّ ِم َن مْفُسَكمًلم لِ مَِلمْوَآممنمَأبِمنَُّه َاْلُمتمكم ،ََُة
ِمِهَغمْْيَُخممُْلوقَ  َُجِبمِميِعَِصفماتِِهَومكمًلم  . وماّللَّ

“Kushdo që nuk është i bindur se Kur’ani nuk është i krijuar ai, pas kësaj, nuk ka besuar 

se ai (Kur’ani) është vet fjala e Allahut sepse nëse do të kishte besuar se ai është vet fjala e Allahut do 

të dinte me bindje se të folurit është cilësi e folësit, dhe Allahu me të gjitha Cilësitë e Tij dhe të Folurën 

e Tij nuk është i krijuar.”190 

Kushdo që zhytet në librat e Selefëve do të gjejë se ato janë të mbushura me fjalë të ngjashme 

të tekfirit ndaj personit që refuzon apo mohon ndonjë gjë nga kjo kategori e dijes apo që 

njeriu t’i drejtoj ndonjë lloj të adhurimit dikujt tjetër pos Allahut. 

E dyta: Çështjet e mirënjohura apo çështjet që njihen nga feja me domosdoshmëri. Dallimi 

mes këtyre dyjave është se çështjet e mirënjohura mund të jenë të mirënjohura në disa vende 

kurse në disa tjera jo, ndërsa ajo që njihet nga feja me domosdoshmëri është diçka që e dinë 

edhe dijetarët edhe njerëzit e thjeshtë mes muslimanëve, madje edhe jomuslimanët e dinë 

 
187 El-Sunneh liAbdullah. 
188 Uluv lil-Alij el-Gaffar lil-Dhehebij, Sijer el-Ealem el-Nubela, dhe të tjerë. 
189 Sahih el-Bukharij. 
190 El-Nakd lil-Darimij. 
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këtë për Islamin dhe për këtë shkak muslimani nuk mund të arsyetohet në to. Pra, kur një 

çështje bëhet e mirënjohur në një vend ajo trajtohet po në atë vend sikur të njihej nga feja me 

domosdoshmëri, dhe çdo gjë që bie në këtë kategori nuk ka asnjë arsyetim për gabimin e 

bërë në të përveç ndaj personit i cili sapo ka hyrë në Islam – me kushtin që çështja të mos 

dihet as në mesin e kafirave – dhe ndaj atij që jeton shumë larg në shkretëtirë dhe nuk ka 

pasur qasje në dije. 

Në mesin e këtyre çështjeve janë: pesë namazet, haxhi, agjërimi, zeqati, ndalimi i mishit të 

derrit, alkoolit, kamatës dhe veprave imorale. Kësisoj kushdo që e refuzon ndonjërën nga 

këto atëherë i tilli nuk arsyetohet për shkak të pozitës së këtyre çështjeve dhe i tilli bëhet 

tekfir menjëherë për shkak të argumentit tashmë të ngritur në çështje të tilla pos nëse ai është 

në mesin e dy llojeve të përmendura më lartë të njerëzve. Kështu që nëse një person thotë: 

“Në Islam janë vetëm 3 namaze.” Apo “Zinaja është hallall.” Apo “Agjërimi nuk është farz.” 

Atëherë i tilli bëhet tekfir drejtpërdrejtë për shkak të çështjeve që janë ose të mirënjohura ose 

që njihen nga feja me domosdoshmëri. 

E treta: Çështjet e fshehta. Këto janë çështje rreth të cilave muslimanët e thjeshtë nuk kanë 

dije, dhe ku dijetarët janë ata që kanë dije për këto gjëra. Nëse një person ndër muslimanët 

e thjeshtë ka ndonjë gabim në disa prej këtyre çështjeve atëherë i tilli nuk bëhet tekfir para 

ngritjes së argumentit të cilin nëse e mohon bëhet kafir. 

Në mesin e këtyre çështjeve mund të jenë: detajet e trashëgimisë, gjykimi i fëmijës së lindur 

nga zinaja, shpagimi për atë person që ka veshur pantallona në haxh etj. Pra, kushdo që ka 

ndonjë besim të gabuar në këto çështje atëherë i tilli nuk bëhet tekfir menjëherë, por pritet 

derisa t’i arrij argumenti – që është i mjaftueshëm për ta bërë tekfir personin që e refuzon atë 

–, t’i ngrihet atij me bindje dhe ai pas kësaj akoma i mohon argumentet pasi ato i erdhën atij. 

El-Shafij (v. 204h) e ka shpjeguar kategorinë e dytë dhe të tretë, duke thënë: 

قال:ََ .اَغْيَمغلوبَعلىَعقلهَجهلهفقالَيلَقائل:َماَالعلم؟َوماَجيبَعلىَالناسَيفَالعلم؟فقلتَله:َالعلمَعلمان:َعلمَعامة،ََلَيسعَِبلغ
َاستطاعوه،َوزكاةَيفَأمواْلم، َالبيتَإذا َالناسَصومَشهرَرمضان،َوحج َاِلمس،َوأنَهللَعلى َالصلوات وأنهَحرمَعليهمََََومثلَماذا؟قلت:َمثل

َكلفَالعبادَأنَيعقلوهَويعملوهَويعطوهَمنَأنفسهمََ َكانَيفَمعىنَهذا،َِما وأمواْلم،َوأنَيكفواَعنهَماَحرمََالزَنَوالقتلَوالسرقةَواِلمر،َوما
ىَمنَعوامهم،ََوهذاَالصنفَكلهَمنَالعلمَموجودَنصاَيفَكتابَهللا،َوموجوداَعاماَعندَأهلَاإلسًلم،َينقلهَعوامهمَعنَمنَمض.عليهمَمنَه

اِلِب،َوَلَالتأويل،َوَلَجيوزََََوهذاَالعلمَالعامَالذيََلََيكنَفيهَالغلطَمَن .َيكونهَعنَرسولَهللا،َوَلَيتنازعونَيفَحكايتهَوَلَوجوبهَعليهم
 .فيهَالتنازَع
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“Më tha mua një thënës: ‘Çfarë është dija? Dhe çfarë është obligim për njerëzit nga 

dija?’ I thashë atij: ‘Dija është dy lloje. (E para është) Dija e përgjithshme, nuk lejohet që i rrituri i 

cili nuk është i çmendur të jetë injorant për të.’ Ai tha: ‘Në çfarë për shembull?’ Thashë: ‘Për shembull 

pesë namazet, që njerëzit i detyrohen Allahut të agjërojnë Ramazanin, të bëjnë haxhin nëse kanë 

mundësi, nxjerrjen e zeqatit nga pasuritë e tyre, dhe që Ai ua ka ndaluar atyre kurvërinë, vrasjen, 

vjedhjen dhe alkoolin, dhe atë që është në kuptimin e kësaj, për të cilat robërit janë të obliguar t’i 

kuptojnë, t’i veprojnë dhe të japin nga vetët e tyre dhe pasuritë e tyre. Që ata të ndalojnë nga ajo që 

Ai ua ka ndaluar atyre. Kjo kategori, e gjitha është prej dijes që gjendet tekstualisht në Librin e 

Allahut, që gjendet përgjithësisht tek njerëzit e Islamit, avami i tyre (dhe jo dijetarët) e transmetojnë 

atë nga ata që kanë kaluar prej avamit, ata e tregojnë atë nga i Dërguari i Allahut dhe nuk debatojnë 

në transmetimin e tij dhe as në obligimin e tij mbi ta. Kjo është dija e përgjithshme, në të cilën gabimi 

është i pamundur qoftë në informatë apo interpretim, dhe në të nuk lejohet debatimi. 

نوبَالعبادَمنَفروعَالفرائض،َوماَخيصَبهَمنَاألحكامَوغْيها،َِماَليسَفيهَنصَكتاب،َوَلَيفَأكثرهََقال:َفماَالوجهَالثان؟قلتَله:َماَي
َكانَمنهََيتملَالتأويلَويستدركَقياسانصَسنة،َوإنَكانتَيفَشيءَمنهَسنةَفإَّناَهيَمنَأخبارَاِل  .اصة،ََلَأخبارَالعامة،َوما

Ai tha: ‘Cila është kategoria e dytë?’ I thashë atij: ‘Ajo që është afër robërve nga degët e farzeve dhe 

ajo që është e lidhur me të nga gjykimet dhe të tjerat, rreth të cilave nuk ka tekst nga Libri e as në 

shumicën e tyre tekst nga Sunneti, e nëse ka diçka prej tyre në Sunnet atëherë ajo është prej 

transmetimeve të veçanta dhe jo prej transmetimeve të përgjithshme dhe ajo që është prej tyre mund 

të bartë interpretim dhe të kapet me analogji.’”191 

Një detaj i fundit për tu përmendur këtu është ndryshimi midis dy llojeve të personave që 

duhet të kihen parasysh. Një person ka mundësi që mos të besojë në ndonjë Cilësi të Allahut 

– e cila mund të dihet vetëm përmes tekstit – për shkak se dija rreth saj nuk i ka arritur atij 

akoma. Në këtë rast ai informohet dhe i ngrihet argumenti, e nëse këmbëngul në mohim 

atëherë i tilli bëhet tekfir. Personi tjetër i cili e mohon të njëjtën Cilësi porse këtë e bënë për 

shkak të bazave të tij xhehmije të kufrit (d.m.th. të refuzoj Emrat dhe Cilësitë e Allahut në 

përgjithësi) atëherë ai nuk arsyetohet, për shkak të kufrit, duke pasur baza të kufrit në 

besimet e tij. Prandaj ky lloj personi nuk do të arsyetohet edhe nëse dituria akoma nuk i ka 

arritur sepse ai tashmë ka rënë në kufër para kësaj. E çdo situatë si kjo shqyrtohet me hollësi 

para se i tilli të bëhet tekfir. 

 
191 El-Risaleh lil-Shafij. 
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Selefët përballë Khalefëve 

Nuk ka dyshim se ai që i braktis librat e Selefëve dhe e studion fenë vetëm nga librat e 

khalefëve (atyre që erdhën me vonë) do të mbetet në dyshim dhe konfuzion. Arsyeja e kësaj 

është se librat e Selefëve e përmbajnë të vërtetën të cilën ata e dëgjuan nga Sahabët – Allahu 

qoftë i kënaqur prej tyre –, dhe ata ishin shumë të rreptë në mos pranimin e mendimeve të 

bidatçive dhe të atyre që janë akuzuar në fenë e tyre, qoftë për gënjeshtër apo për besimin në 

ndonjë bidat. Prandaj, ka kapituj madje edhe libra të Selefëve që kanë të bëjnë me kokat e 

devijimit, duke i diskredituar ata dhe duke paralajmëruar kundër tyre. 

Porse sa i përket khalefëve atëherë këto baza ishin edhe tek ta, porse ata nuk i mbajtën me të 

njëjtën forcë sikur Selefët. Rezultati i kësaj është se njerëzit të cilët kishin besime, të cilat 

Selefët i konsideronin bidat – e në disa raste kufër – referohen si Imam apo Shejkh apo Hafiz, 

ndërsa kjo u jep emrave dhe fjalëve të tyre një pozitë në fe, të cilën nuk e meritojnë. Kjo 

pastaj rezulton që njerëzit t’i pranojnë fjalët e tyre apo të paktën t’i konsiderojnë ato si një 

mendim i vlefshëm në fe ndërsa në realitet nuk është kështu. Veç kësaj shumë nga khalefët i 

kanë cilësuar bidatçit të jenë pjesë e Ehli Sunnet, ndërsa në realitet ata nuk janë të tillë. E 

pastaj si kjo lindin konfunzionet, si mund jetë Imam një bidatçi? Dhe pse njerëzit i referohen 

si Shejkh një personit të tillë kur ai në të vërtetë është kafir? Pse një dijetarë që duket i pranuar 

flet në favor të kufrit dhe bidatit? 

Zgjidhja e këtij problemi qëndron në studimin e librave të Selefëve për të njohur akiden e tyre, 

dhe me këtë njeriu e siguron një peshore me të cilën mund të masë fjalët e atyre që erdhën 

pas Selefëve, sepse mësimi nuk është në emrin apo pozitën e një personi porse mësimi 

qëndron në atë që përputhet me Kur’anin dhe Sunnetin sipas kuptimit të Selefëve, e ajo që 

është krahas këtyre është devijim edhe nëse shumica e njerëzve janë në të. 

Hudhejfeh ibnu el-Jeman – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë: 

ََ َكمانم َممْن َاْلُقرَّاِءَ،َومُخُذواَطمرِيقم َممْعشمرم َيم قااَبَمات َُّقواَاّللََّم ب ْ ب مْقُتْمَسم َلمِئِنَاْست مقمْمُتْمَلمقمْدَسم لمُكْمَ،َف موماّللَِّ ِينااَومِِشماَلَلمقمْدَضملمْلُتْمَق مب ْ اَ،َوملمِئْنَت مرمْكُتُموُهََيم ِعيدا
ا  َضمًلَلَبمِعيدا

“Keni frikë Allahun o ju lexues të Kur’anit! Merrni rrugën e atyre që ishin para jush 

sepse pasha Allahun nëse e zbatoni këtë atëherë keni paraprirë me një prirje të largët, e nëse e braktisni 

atë qoftë djathtas apo majtas atëherë keni devijuar me një devijim të largët.”192 

 
192 El-Zuhd ue el-Rakaik libnu el-Mubarak. 
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Imam Maliku (v. 179h) ka thënë: 

 صملمحَبهَأوْلا؛َفماَِلَيكنَيومئذ َديناا،ََلَيكونَاليومَديناَالنَيمصُلحمَآخُرَهذهَاألمةَإَلَمباََ

“Nuk do të rregullohet fundi i këtij Ummeti pos me atë që u rregullua i pari i saj. Çfarë 

atë ditë nuk ka qenë fe as sot nuk është fe.”193 

Imam el-Shafiju (v. 204h) ka thënë: 

َلمُهَِفيِهَِإممامَُمت مقمدمَمنَالنَّكلَمنَتكلمََ مَيفَالد ينَأموَيفَشمْيءَمنَهمِذهَاأْلمْهوماءَلمْيسم يبَصلىَهللاَعملمْيِهَومسلمَومأمْصحمابهَفقدَأحدثَيفََِبكمًلم
مَحمداَث  اإْلِْسًلم

“Çdo kush që flet me disa fjalë në fe – apo me ndonjë gjë nga këto epshe (bidate) – që 

nuk ka në të ndonjë Imam paraprirës nga Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – dhe shokët e tij 

atëherë vërtetë ai ka shpikur në Islam një shpikje.”194 

Is’hak ibnu Abdur-Rahman ibnu Hasan (v. 1319h) prej davës së Nexhdetit ka thënë: 

َككتابَ))السنة((َلعبدَهللاَبنَاإلمامَأَحدَ،َوكتابََومنَتغذىَبكًلمََ التأخرينَ،َمنَغْيَإشرافَ،َعلىَكتبَأهلَالسنةَالشتهرينَ،
 ))السنة((َللخًللَ،َوكتابَ))السنة((َلًللكائيَ،َوالدارميَ،َوغْيهمَ،َبقيَيفَحْيةَ،َوضًلَل

“Kushdo që ushqehet me fjalët e khalefëve, pa shikuar në librat e mirënjohura të Ehli 

Sunnetit sikurse është libri ‘El-Sunneh’ i Abdullahit djalit të Imam Ahmedit, libri ‘El-Sunneh’ i el-

Khalalit, libri ‘El-Sunneh’ i el-Lalekaijt, el-Darimijut dhe të tjerëve pos tyre, do të mbetet në 

konfuzion dhe devijim.”195 

Prandaj marrja e akides dhe bazave nga librat e Selefëve nuk është një çështje që në çdo 

rrethanë duhet të nënvlerësohet, përkundrazi, kushdo që nuk e ngrit bazën, menhexhin, 

metodën dhe besimet e tij sipas asaj që e gjen në librat e Selefëve atëherë ai nuk është i sigurt 

nga rënia në devijim, majde pa e vërejtur këtë fare. 

 

 

 

 
193 Kitab el-Itisam lil-Shatibij. 
194 El-Intisar liEshab el-Hadith liebi el-Mudhaffer el-Semanij. 
195 El-Durer el-Senijjeh 4/336.   
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Kërkimi i dijes, kapja për xhematin dhe ruajtja e imanit 

Kërkimi i dijes që është i mjaftueshëm për të pasur akiden e saktë është obligim për çdo 

individ, pa marrë parasysh se kush është ai apo nga vjen, dhe vërtet që dija dhe akidja e 

saktë vijnë para fjalës dhe veprës. Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َوملِْلُمْؤِمِنَّيمَوماْلُمْؤِمنماِتَ نِبكم َاللَّ ُهَوماْست مْغِفْرَِلذم َإِلم ٰهمَِإَلَّ َ﴾١٩﴿فماْعلمْمَأمنَُّهََلم  

《 Dije se La ilahe illAllah (nuk ka të adhuruar tjetër të merituar pos Allahut), dhe kërko 

falje për gjynahin tënd dhe për besimtarët e besimtaret… 》 [47:19] 

Ajo që dëshmon për këtë fakt – siç është shpjeguar më parë – është se Allahu nuk pranon 

asgjë përveç nëse bëhet me Teuhid, dhe as nuk pranon asgjë përveç nëse bëhet sipas Sunnetit. 

Shtoja kësaj nëse një person bën shirk ndërsa e adhuron Allahun atëherë të gjitha veprat e tij 

asgjësohen dhe në Ditën e Gjykimit Allahu do t’i shndërrojë ato në pluhur të shpërndarë. 

Allahu – i Lartësuar – ka thënë: 

َُهدمىَاللَّ ِهَي مْهِديَبِِهَممنَيمشماءَُ َعمن ُْهمَمََََّۚ َِمْنَِعبماِدهَِذٰمِلكم ُلونمَوملمْوَأمْشرمُكواَْلممِبطم انُواَي مْعمم َكم ﴾٨٨﴿ا  

《 Ky është Udhëzimi i Allahut me të cilin Ai udhëzon këdo që Ai dëshiron nga robërit e 

Tij. Por sikur ata të kishin bërë shirk, gjithçka që ata kanë punuar do të asgjësohej. 》 

[6:88] 

Ndërsa sa i përket bidatçive – bidati i të cilëve nuk e ka arritur nivelin e kufrit që i nxjerrë nga 

Islami – atëherë Allahu nuk do të pranojë asgjë nga veprat e tij të mira, as farzet e as nafilet. 

El-Euzaij (v. 158h) ka thënë: 

قمةاَومَلمَ َصمدم َِصيمامااَومَلم ةاَومَلم َُِمْنَِذيَِبْدعمة َصمًلم َي مْقبمُلَاّللَّ َب مْعُضَأمْهِلَاْلِعْلِمَي مُقولُونمَ:ََلم َعمْدَلاََكمانم َصمْرفااَومَلم َُعْمرمةاَومَلم َحمجًّاَومَلم  ِجهمادااَومَلم

“Disa njerëz të dijes thoshin: ‘Allahu nuk pranon nga bidatçiu as namaz, as agjërim, 

as lëmosh, as xhihad, as haxh, as umre, as ndonjë obligim e as ndonjë nafile.”196 

El-Hasen el-Basriju (v. 110h) ka thënë: 

وَلَعمرةَحَّتَيدعها وَلَصًلةَوَلَحجاَا  َلَيقبلَهللاَلصاحبَبدعةَصوماَا

 
196 Kitab el-Itisam lil-Shatibij 1/142. 

https://tanzil.net/#47:19
https://tanzil.net/#6:88
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“Allahu nuk pranon nga bidatçiu as agjërim, as namaz, as haxh, as umre derisa të 

braktisë atë (bidatin e tij).”197 

Pra, hapi i parë në rrugën e shpëtimi është kërkimi i dijes dhe korrigjimi i besimeve, dhe një 

parakusht për të kërkuar dituri në realitet është mësimi i gjuhës arabe. Islami është një fe e 

cila ishte shpallur në gjuhën arabe, tek një popull arab, prandaj kushdo që dëshiron të 

kuptojë plotësisht burimet dhe argumentet e Islamit duhet të mësojë gjuhën arabe që të jetë 

në gjendje ta bëjë këtë. 

Një aspekt tjetër i kërkimit të dijes është rrethimi i vetvetes me rrethana të cilat e mundësojnë 

dhe e inkurajojnë njeriun që të kërkojë dijen. Në këtë hynë: 

- Miqësimi me njerëzit e devotshëm, dijetarët dhe nxënësit e dijes. 

- Qëndrimi larg mëkatarëve, mëkatit dhe nga vendet ku bëhen mëkate. 

- Kapja për xhematin dhe kalimi i kohës me vëllezërit muslimanë. 

- Pranimi i të qenurit i mangët në përmbushjen e të drejtave të Allahut. 

- Pranimi i të qenurit nevojtar për dije Islame dhe për vepra të mira. 

- Pranimi dhe kuptimi se Allahu është me xhematin dhe jo me ata që ndahen prej xhematit 

apo që kërkojnë ta ndajnë atë me debate dhe diskutime. 

Nuk ka dyshim se këto gjëra ndihmojnë në ringjalljen e zemrës dhe rritjen e dëshirës për 

kërkimin e dijes. 

Shumë njerëz sot bëjnë një gabim të madh, që kur ata i mësojnë çështjet e Teuhidit, shtyllat 

dhe kushtet e tij, ata mendojnë se kanë mësuar mjaftueshëm dhe ndalen në gjurmët e tyre 

pa u përmirësuar. Prandaj ti i gjen ata edhe pas dhjetë vjetëve pasi i kanë mësuar këto çështje 

ata janë plotësisht në gjendje të njëjtë apo edhe më të keqe, pa mësuar përmendësh Kur’an, 

pa mësuar ndonjë çështje të re në fe dhe pa e rritur numrin e adhurimeve, pikërisht ky është 

kurthi i shejtanit në të cilin ai – Allahu e mallkoftë – dëshiron që muslimani të bjerë sepse kush 

nuk përmirësohet në fe atëherë ka më shumë gjasa që të përfundojë në një gjendje më të 

keqe sesa kur e filloi, gjë për të cilën njeriu i sinqertë shumë lehtë mund të dëshmojë. 

Disa njerëzit të tjerë mësojnë disa çështje në fe dhe menjëherë vrapojnë të debatojnë me 

secilin njeri, gjë që i bën të bien në shumë gabime pa e kuptuar; sidomos duke folur në fe pa 

dije që është ndër mëkatet më të mëdha, të cilin njeriu mund ta veprojë. 

 
197 Sherh Usul Itikad Ehlu el-Sunneh lil-Lalekaij 1/138-139. 
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Kësisoj robi duhet ta pranojë gjendjen e tij të ulët përpara Allahut, të arrijë sinqeritetin dhe 

pastaj përulësi, përulësi, përulësi. 
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Librat e rekomanduara 

Sa i përket librave që u rekomandohen nxënësve të diturisë t’i lexojnë atëherë ato janë: 

Sherhel-Sunneh nga el-Berbeharij. 

El-Sunneh nga el-Kermanij. 

El-Ibanehel-Sugra nga ibnu Bettah me tahkik të Adil Alu Hamdan. 

El-Ibanehel-Kubranga ibnuBettah me tahkik të Adil Alu Hamdan. 

El-Xhami fi Akaid ue Rasail Ehlu el-Sunneh ue el-Ether nga Adil Alu Hamdan përveç 

një transmetimit që i përshkruhet el-Shafijut, i transmetuar nga el-Hekkarij, i cili nuk 

është i saktë as në zinxhir e as në tekst. 

El-Ihtixhaxh bil-Ether el-Selefijjeh nga Adil Alu Hamdan. 

El-Sunneh nga Abdullah ibnu el-Imam Ahmed me tahkik të Adil Alu Hamdan. 

El-Sunneh nga el-Khallal me tahkik të Adil Alu Hamdan. 

El-Sheriah nga el-Axhurrij me tahkik të Adil Alu Hamdan. 

Kitabel-Teuhid nga ibnu Khuzejmeh me tahkik te Semir el-Zuhejrij, duke qenë i 

vëmendshëm për gabimin në të cilin ka rënë ibnu Khuzejmeh, lidhur me hadithin e 

pamjes, kështu që ajo pjesë duhet të anashkalohet. 

El-Radd ala el-Xhehmijjeh nga el-Darimij. 

Nakd Uthman ibnu Seid ala el-Merisij el-Xhehmij el-Anid fima Iftera ala Allah fiel-

Teuhid me tahkik të Mensurel-Semarij. 

Khalk Efal el-Ibad nga el-Bukhariju. 

Kitabel-Teuhid nga Muhammed ibnu Abdul-Uehhab. 

Usul el-Thelatheh nga Muhammed ibnu Abdul-Uehhab. 

Usul el-Sitteh nga Muhammed ibnu Abdul-Uehhab. 

Kauaid el-Erbeah nga Muhammed ibnu Abdul-Uehhab. 

Sherh Sitteh Meuadimin el-Sirah nga Muhammed ibnu Abdul-Uehhab. 
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Risaleh Aslu el-Din nga Muhammed ibnu Abdul-Uehhab. 

Mana el-Tagut nga Muhammed ibnu Abdul-Uehhab. 

Kërkuesi i dijes gjithmonë duhet t’i përmbahet bazave dhe kufijve të Selefëve, pra, nëse ai 

lexon nga khalefët atëherë ai nuk duhet të mbështetet vetëm në fjalët e tyre pa i kthyer çështjet 

tek Selefët dhe tek menhexhi i tyre. Ai nuk duhet të pranojë ndonjë mospajtim apo mendim 

që tejkalon fjalët e Selefëve, as nuk duhet të konsiderojë nga Ehli Sunneti ata që kanë bidate në 

fenë e tyre, nuk duhet të kërkojë mëshirë për ta e as të konsiderojë mendimet e tyre si të 

vlefshme. 

Kushdo që beson në atë që është thënë në këtë libër dhe kapet për bazat e Selefëve në fe 

atëherë Allahu vërtet e ka udhëzuar atë në diçka shumë të mirë. Lexuesi këshillohet që të 

nënshtrojë veten e tij, si shpirtin ashtu edhe trupin e tij ndaj asaj që erdhi nga Allahu dhe i 

Dërguari i Tij – salAllahu alejhi ue selem – dhe të mos jetë i kënaqur me asgjë që e kundërshton 

ndonjërën prej këtyre, pa marrë parasysh nga kush mund të vijë ky kundërshtim, ne jemi të 

obliguar të adhurojmë Allahun duke ndjekur Kur’anin dhe Sunnetin sipas kuptimit të 

Selefëve, në këtë muslimanët do të arrijnë unitetin në dynja dhe bazuar në këtë – pa më të 

voglin dyshim – ata do të gjykohen në ahiret. Një lajmë i mirë për atë që e korrigjon akiden e 

tij para se t’i afrohet vdekja dhe para se veprat e tij të ndërpiten. E lusim Allahun për një 

fund të bukur. 

I lartësuar qoftë Allahu dhe të gjitha lavdërimit i takojnë vetëm Atij. Ne dëshmojmë se 

askush nuk ka të drejtë të adhurohet përveç Allahut të Vetmit i Cili nuk ka partner, ne i 

kërkojmë Atij falje dhe kthehemi tek Ai me pendim. 

Paqja dhe bekimet e panumërta të Allahut qofshin mbi Pejgamberin tonë Muhammedin, 

familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndoqën në mirësi deri në Ditën e Gjykimit. 

Allahumme Amin. 
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