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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:

ِِ ََِّ َلََا
ِ تَ ِهجَرتَُهَلِ ُدنْيَاَي
َصيبُ مهَاَأم َِو
َاّللَِ مومر ُسولَِِهَفم ِه ْجمرتَُهَُإِ م
ََّ ََل
َتَ ِه ْجمرتَُهَُإِ م
َْ اتَ موإََِّّنمَاَلِ ُك َِلَ ْام ِرئََ ممَاَنم موىَفم مم ْنََ مكانم
َِ َّالَ ِِبلنِي
َُ مع مم
ْ إََِّّنمَاَ ْاأل
ُ ّللَ مومر ُسولَهَ مومم ْنََ مكانم َْ ْ م ُ م
اجمَرَإِلمْيَِه
َْاممرأمةََيمنْ ِك ُح مهاَفم ِه ْجمرتَُهَُإِ م
َلَ ممَاَ مه م
“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:

ِ َْوعلَّمتهَوقمرَأ،َتمعلَّمتَالعِْلم:ها؟َقال
ِ
ِ َفم:َقال،ها
َ،يكَال ُق ْرآ من
تَفي
م
َفمأُِِتمَبهَفم معَّرفمهَُنِ مع ممهَُفم معمرفم،َوعلَّ ممهَُوقم مرأمَال ُق ْرآ من،
تَف م
م
مور ُج ٌلَتم معلَّ ممَالع ْل مم م
ُ م م ْ ُ م م ُُْ م
ماَعم ْل م
ِ
ِ ِ  ولم ِكنَّكَتمعلَّ َم، مك مذبت: قال
ِ
ِ ُ َف مق ْدَقيل،ئ
ََحَّتَ أُلْ ِق ميَيف
ْتَال ُق ْرآ منَلِيُ م
َّ ىَوج ِه ِه
ٌ َهوَقا ِر:قال
َوقم مرأ م،ٌَعاِل:تَالع ْل ممَليُقا مل
م مْ م
مَ ْ م
ْ بَعلم
َُثََّ أُممرَبهَ فم ُسح م،
م
النَّا َِر
“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
2

Sahih el-Bukharij, Sahih Muslim.
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:

ِ ِ
َ﴾٧٨﴿ََحمرجََََۚ ِملَّةمَأمبِي ُك ْمَإِبْ مر ِاه ميم
اَج مع مل م
ْ ُه مو
َعَلمْي ُك ْم َِيفَالدي ِنَم ْن م
َاجتم بما ُك ْم مَومم م
《 … 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:

ِ
﴾٢٥٦﴿ََالر ْش ُد َِم منَالْغم ِي
ُّ َّي
مَلَإِ ْكمراهم َِيفَالدي َِنَََۚقمدَتَّبم َّ م
《 Nuk ka asnjë detyrim në fe. Vërtetë, Rruga e Drejtë është bërë e qartë nga rruga e
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gabuar… 》 [2:256]
Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë:

ِ َالرس َِلَََۚومكا منَاللَّهَع ِزيز
ِ
ِ
ِِ
ِ ينَلِئم ًَّلَيم ُكو منَلِلن
﴾١٦٥﴿َيما
َّاس م
ُم ا م
ُ َعلمىَاللَّه
ُ ُّ َح َّجةٌَبم ْع مد
اَحك ا
ين مَوُمنذر م
ُّر ُس اًلَ ُّمبمش ِر م
م
《 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:

ِ َاألممرَي مف
ِ
﴾٢﴿َاءَ مربِ ُك ْمَتُوقِنُو من
َِ َاْل مَي ِتَلم معلَّ ُكمَبِلِ مق
ْ ص ُل
ُ َيُ مدب ُر ْ ْ م
《 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:

ِ َّ ِ
ِ
﴾١٥﴿ََُثََّ مِلَْيمْرمَتبُوا
ُ َآمنُواَ ِِبللَّ ِه مَومر ُسولِِه
ين م
إََّّنماَالْ ُم ْؤمنُو منَالذ م
《 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:

ك
ٌَ ِيغَ معْن مهاَبم ْع ِديَإِ ََلََّ مهال
َُ ض َِاءَلمْي لُ مهاََ مكنم مها ِرمهاَ ََلمَيمِز
قم َْدَتممرْكتُ ُك َْمَ معلم َىَالْبم ْي م
“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.
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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:

ِ ِ ُول َِمنَب ع ِدَماَتمب ََّّيَلمهَا ْْل مد ٰىَوي تَّبِعَ مغْيَسبِ ِيلَالْم ْؤِمنَِّيَنُولِِهَماَتمَوَّ َٰلَون
ََََۚج مهَنَّ مَم
َّ موممنَيُ مشاقِ ِق
ْ ُ م م م م م
صله م
َالر ُس م م ْ م م م ُ ُ م م ْ ْ م م
ِ تَم
َ﴾١١٥﴿َص اْيا
مو مساءم ْ م
《 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:

ِ َّ ِ اج ِرينَو ْاأل
ِ
ِ
ِ
َاَعْنهُ مَوأ ممعدََّ مْلُْم
ْ السابِ ُقو من
َّ مو
ُ َعْنَ ُه ْم مَومر
ضو م
وهمَِبِِ ْح مسان ََّرض ميَاللَّهُ م
ُ ُينَاتَّبمع
َاأل َّمولُو منَم منَالْ ُم مه م م م
منصار مَوالذ م
ِ
ِ اَاأل ْمْنمارَخالِ ِد
َ﴾١٠٠﴿َكَالْ مَف ْوُزَالْ مع ِظ ُيم
ََْت ِر م
ْمجنَّات م
ين ََف ميهاَأمبم ادَاَََۚ ٰذمل م
يََتتم مه ْ ُ م م
《 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:

َوْنُْم
َوْنَُْمَ َُُثََّالَّ ِذ م
َنَ َُُثََّالَّ ِذ م
َ َِّاسَقم ْر
َِ مخ َْْيَُالن
ينَيملُ م
ينَيملُ م
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.
4
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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:

ِ َِحَّتَتملْ مقواَربَّ ُكم م،َمنه
ِْ
َّ مَزمما ٌن
ََصلَّىَهللاَُعليهَوسلَّ مم
َشٌّر
َإَلَالذيَبم ْع مدهُ م
َّهََلََيِْتَعلمْي ُك م
ََس ْعتُهَُمنَنمبِيِ ُك ْم م
َفإن م،اصِبُوا
ْ َّ ْ م
“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:

ِ ََّعامَإَِل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ َوَلَعامَأمخص,َمنَعام
ِ
ِ َشر
َابَعُلم ممائِ ُك ْم
ُ َُمنْهُ؛ََلَأمق
بَم ْن م
ول م
َوَلَأمم َْيٌ م,
ُ َلمك ْنَذم مه,َخ ْْيٌَم ْنَأممْي
ٌ َوالَّذيَبم ْع مدهُ م
َعام م
س مَ ٌ م
ُ َع ٌامَأ ْممطمُر ْ م م م ٌ ْ م:
لمْي م
ِ ثَأمقْ وامَي ِقيسو منَاألُمور
ًلم مَويُثْ لم َُم
ُ مو ِخيما ِرُك ْم
َُْثَّ م,
ُ َآبرائ ِه ْم؛َفميَُ ْه مد ُمَا ِإل ْس
ُم م
ُ ََي ُد ُ م ٌ م
5
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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:

ِ ْ وأمخِبمَنَابنَعب ِد
ِ َعنَع،ََزيد
َ:َال
ْ اصم
مح موِلَقم م
َح ْربََقم م
َُمم َّمدَقم م
ُ ََنَزمه ْْيَُبْ ُن
َحدَّثمنم م:َ
ُ ضاَقم مال
َاْلم ِميدَأميْ ا
ُ َّاََح
ْ َأ:َال
ادَبْ ُن مْ م ْ م
ْ َاأل
ْ م ْ مم ْ ُ م
ال م
َسلمْي مما ُنَبْ ُن م
ُ مخ ممِبمَن
ِ َاَالصرا م
ِ ِ ِ
ِ ِ ُ َومَل،ََاإلس مًلم
ِ ِ ِ
َاَومَل َِِشم ااَل
َِْ َتم معلَّ ُمو:َالَأمبُوَالْ معالِيم ِة
قم م
َفمَِإذماَتم معلَّ ْمتُ َُموهَُفم مًلَتم ْر مغبُو م،َاَاإل ْس مًل مم
طَمَيينا م
َو معلمْي ُك ْمَِبلصمراطَالْ ُم ْستمقي ِمَفمإنَّهُ ْ ْ ُ م،َ
اَعنْهُ م
ََتمرفُو م
ِ َّ
ِ ىَاّللَعلمي ِهَوسلَّم
ِ
ِ
ِ ِ
َ،ََسنمةا
س م
َوَالَّذ م
ْ يَعلمْي مهاَأ
َو معلمْي ُك ْمَبِ ُسنَّةَنمبِيِ ُك ْم م،
َع ْشمرةم م
َصلَّ َُّ م ْ م م م م
م
ََفمإَنََّقم ْدَقم مرأْ مَنَالْ ُق ْرآ منَم ْنَقم ْبلَأم ْنَيم ْف معلُواَالذيَفم معلُوهََُخمْ م،َُمص محابُه
ِ
ِِ َْوح َّدث،ََص مد مقَوَنمصح:َاْلسنَفم مقَا مل
ِِ َْفمح َّدث:َال
ِ ِ صةمَبِنْ م
ِ َّيَالن
َين
ْ ِموإِ ََّي ُك ْم مَومه ِذه
َّاسَالْ مع مد ماوةم مَوالْبمغْ م
َاأل ْمه مواءمَالَِِّتَتُلْقيَبمْ م
ُ م م مم مم
ُ ضاءمَقم م م
َح ْف م
تَبه م
تَسْي م
تَبَهَ ْم م م
ِ ْ َُمم َّم ُدَبْنَا ْْلُس
َوكَ مه مذا
َُ َُسل:َا
ََاّللَُبِِه م
َفم مح ِدثْهَُإِذم ْنَقم م:َت
َّ َم ْنَأ ممر ماد
ت م
ُ ال
ُ ت َِِبم مذ
ْ َقمالم،َََل:َ
ْ َفم مقالم،
َََّيَبُم:َ
َّي م
ُ ْاَُمم َّم اداَ؟َقُل
مح َّدثْ م
ُ َخ ْ اْي
َع مًل ممةُ م:َ
َنَأ م
ت م
ُ م
َِّ ول
ِِ َوسنمنَ أ،َىَاّللَعلمي ِهَوسلَّم
ِ َِ الطَّ ِر
ِ َوسنمنَرس،ََِاّلل
ِِ ِ
ََُعلمْي ِهَ أمئِ َّمة
َّ َر ِض مي
َومماَ مكا من م،َ
َاّللُ م
ْ ُ ُ َصلَّ َُّ م ْ م م م م
َاّلل م
ُ َكتم,َيق
ُ اب َّ م ُ ُ م
مص محابه م
َومم ْنَ تمب مع ُه ْمَِب ْح مسان م
َعْن َُه ْم م
6
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ِ َوالْ مق،َ
ِِ
ِ ْ َآخ ِرَماَ مَكا من َِمنَالْعَلمم ِاء َِمثْل
ِ الْمسلِ ِمَّي َِيفَ ُك ِلَب لمدََإِ مَل
ِِ
ِ
َاس ِم
ََحْن بمل م
ْ َوأ،َ
ُْ م
مَحم مدَبْ ِن م
م
م
َوالشَّافع ِي م،َ
َو ُس ْفيما منَالث َّْور ِي مَوممالكَبْ ِنَأمنمس م
َاأل ْمومزاع ِي م
م ُم
م
ِ
ِِ
ََُه ُؤمََل ِءَالْعُلم مم َاء
َومم ْنَ مكا من م،َ
َم ْذ مهبَيم ُذ ُّمهُ م
َو ُُممانمبمةَُ ُك ِل م،َ
بْ ِن م
َعلمىَمثْ ِلَطم ِري مقته ْم م
َس ًَّلم م
“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 elHusejn 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:

ََلَماََكا َنَعليهَأصحاب
َ َتنظ َرَإ:َ-ََل
َ َتعا-َهللا
َ َبَِبَلعتصامَِباَسبي َلَالرش َدَإنَشاء
َ َوتصي،َفإْنَاََتل َوَالشكَعنك،كَبواحدة
َ وأ ََنَأوصي
ََفإنكَحينئ َذَمنَهَيفَسعةَوإنََكانوَا،ََفخذَمبَاَوافقكَم َنَأقاويلهم،فإنََكانوَاَاختلفواَفيه،َم َنَهذاَاألمر-ََصل َىَهللاَعليَهَوسلم-َهللا
َ َرسول
َى
َ طَفكانَاْلد
َ َوإْنمَِلَجيتمعواَعلىَشيءَق،َفإنَاْللكةَيفَخًلفهم،َفأينَالذهبَعنهم،َاجتمعواَمنَهَعلىَأمرَواحدَِلَيشذَعنهَمنهمَأحد
ِ ُ ُينَاتَّبم ع
َ]َواحذرََكلَمتأولَللقرآنَعلى100َ:حسانَ] (التوبة
َ(والَّ ِذ م
َ م:َعلىَأهلَالقدوةَِبمَفقال-ََعزَوج َل-ََوقدَأثىنَهللا،يفَغْيه
وهمَِب م
خًلفَماََكانواَعليَه
“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
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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:

ِ َّ
َ﴾١٠٠َ﴿َوهمَِبِِ ْح مسان
ُ ُينَاتَّبم ع
موالذ م
《 … 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:

َوإَيكَوآراءَالرجالَوإنَزخرفوهاَلكَِبلقو َل،عليكَآباثرَمنَسلفَوإنَرفضكَالناس
“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:

ََ{والسابقونَاألولونَمن َالهاجرينَواألنصارَ والذينَاتبعوهمَِبحسانَرضيَهللاَعنهم}َفشهد:هللاَتعاَلَأثىنَعلىَالتابعَّيَيفَكتابهَفقال
ََواجتمعتَالكلمةَمنَمجيعَالسلمَّيَأنََسوهمَالتابعَّيَوِل.ِبتباعَالصحابةَواستيجابَالرضوانَمنَهللاَتعاَلَِبتباعهمَأصحابَُممدَﷺ
َيزالواََيثرونَعنهمَِبألسانيدَكماََيثرونَعنَالصحابةَوَيتجونَِبمَيفَأمرَدينهمَويرونَآراءهمَألزمَمنَآراءَمنَبعدهمَلًلسمَالذيَاستحقوا
ﷺ
َ َمنَهللاََتعاَلَومنَمجاعةَالسلمَّيَالذينََسوهمََتبعيَأصحابَُممد
“Allahu – i Lartësuar – i ka lavdëruar tabi’inët në Librin e Tij, Ai ka thënë:

ِ َّ ِ األم
ِ
ِ
ِ
َ﴾١٠٠﴿ََعْنَ ُه َْم
ْ السابِ ُقو من
َّ مو
وهمَِبِِ َْح مسان ََّرض ميَاللَّهُ م
ُ ُينَاتَّبمع
ين مَو َْ م
نصار مَوالذ م
َاأل َّمولُو منَم منَالْ ُم مهاج ِر م
《 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
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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:

ِ
ََوإن،َفإنَوجدتَفيهاَمجيعاَذكرهتا،َومباَرويَعنَرسولَهللاَﷺ،أستد ُّلَعلىَصحةَمذاهبَأهلَاَلسنةَمباَوردَيفَكتابَهللاَتعاَلَفيها
ََويهتدی،وإنَِلَأجدَفيهاَإَلَعنَالصحابةَرضيَهللا َعنهمَ والذينَأمرَهللاَورسولهَأنَيقتدىَِبم،وجدتَيفَأحدمهاَدونَاْلخرَذكرته
َفإنَِلَيكنَفيهاَأثرَعنَصحايبَفعنَالتابعَّي،َومعرفتهمَمعانَالتأويل؛َاحتججتَِبا،َويستضاءَأبنوارهمَلشاهدهتمَالوحيَوالتنزيل،أبقواْلم
ََومنَأنكروا،َفإذاَرأيناهمَقدَأمجعواَعلىَشيءَع َولناَعليه،الزلفى
َ َوالتدينَبقوْلمَالقربةَإَلَهللاَو،ْلمَِبحسانَالذينَيفَقوْلمَالشفاءَواْلدى
َ،َويتدينونَِبا،وِلَيزلَمنَلدنَرسولَهللاَإَلَيومناَهذاَقومََيفظونَهذهَالطريقة. َأوَردواَعليهَبدعتهَأوَكفروهَحكمناَبهَواعتقدَنه،قوله
.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
11

El-Nakd lil-Darimij.
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):

ِ
ِِ َجْئ
ِ ِ َولم ِكن،َ"ب لمى:أملميس مََلَإِلمهَإََِّلَام َّّلل َِم ْفتماحَام ْجلن َِّة؟َقم مال
ك
ََوَإََِّلَ مِلَْيُ ْفتم ْحَلم م،
مسنما ٌنَفُتِ محَلم م
َفمِإ ْن م،مسنما ٌَن
ْ تَمب ْفتماحَلمهَُأ
ْ َماَم ْنَم ْفتماحَإََِّل مَولمهَُأ
ْ م م
م م ْم
ُ ُ م
ك م
“‘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.
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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 –:

ِ
ِ ِ ِ وتَوي ؤِم
ِ ِك
َِانفصامَ مْلاَ ََۚواللَّه م
ِ فممنَيم ْك ُفر
ََعلِ ٌيم
َاستم ْم مس م
ْ ُ َِبلطَّاغُ ِ م
يع م
ُ َِبلْ َعُْرموةَالْ ُوثْ مق ٰى مََل م م م م
ٌ ََس
ْ نَِبللَّهَفم مقد
ْ
م
َ﴾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:

ِ َاعب ُدواَاللَّهَو
ِ
ِ مولممق ْدَبم معثْ نم
َ﴾٣٦﴿َوت
اجتمنبُواَالطَّاغُ م
ْ مم
ُ ْ اَيفَ ُك ِلَأ َُّمة ََّر ُس اوَلَأمن
《 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:

ِ َّ
ِ ىَََۚفمب ِشر
ِ ِ
َ﴾١٧﴿ََعبم ِاد
َاجتم نم بُواَالطَّاغُ م
وتَأمنَيم ْعبُ ُد م
ْ ين
ْ اَوأ ممَنبُواَإ مَلَاللَّهَ مْلُُمَالْبُ ْشمر َٰ م
وه م
موالذ م
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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:

ِ دخلَُنَاجلنَّةم
ِ َاّللَِأخِبنَبعملَي
َ،ََاّللَُعلم ِيه
فقلت
َويباع ُدنَمنَالنَّا ِر م
م
َّ ُنَيسمره
َّ ََيَرسول:َ
َّ َوإنَّهَُليس َْيٌَعلىَم،ََنَعنَعظيم
َلقدَسألتم م:ََقال،َ
ُ
ُ م
ِِ ِ
َّ َُوت،ََالصًل مة
َالبيت
ََوَتج م،َ
َوتصومَرمضا من،َ
ؤِتَالزكا مة
َّ تعبد
َّ قيم
ُّ
ُ
ُ
ُ َُوت،ََاّللمَوَلَتشرْكَبهَشيئاا
“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:

.ٌومنَماتَوهوَيش ِرُكَبه؛َِلَين مف ْعهَُمعهَحسنَة
نَلقيَهللامََلَيش ِرُكَبهَشيئا
ُ
َ م،ٌا؛َِلَتضَّرهَُمعهَخطيئة
مم م
“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:

ِ
َ﴾١٦٣﴿ََالرِح ُيم
َّ َالر َْحمٰ ُن
َّ َه مو
ُ موإِلمٰ ُه َُك ْمَإِلمٰهٌ مَواح ٌَدَ ََََّۚلَإِلمٰهمَإََِّل
《 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
14

El-Tirmidhij – hadithi është sahih.
Imam Ahmed. Zinxhiri i transmetimit është i saktë sipas kushtëve të Bukhariut dhe Muslimit.
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ِ
َاهَفهم
ُ َوأنَكلَماَسو,َوَلَيستوجبَعلىَالعبادَالعباد مةَسواه,ه
ُ
َُفإنهَخِبٌَمنهَتعاَلَذكرهَأنهََلَربَللعالَّيَغْي،"ََ"ََلَإلهَإَلَهو:وأماَقوله

َ،َألنَمجيعَذلكَخل ُقه.َوهجرَاألواثنَواألصنام،اْلْلة
َوتركَعبادةَماَسواهََمنَاألندادَو،َألمره
اَلنقياد
ُ
ُ اجبَعلىَمجيعهمَطاعتهَو
ْ
ُ َوالو,مخلقه
َ,َوَلَتمنبغيَاأللوهةَإَلَله,وعلىَمجيعهمَالدينونةَلهَِبلوحدانيةَواأللوهة

“Sa i përketë fjalëve të Tij:

﴾١٦٣﴿ََه مَو
ُ مََلَإِلمٰهمَإََِّل
《 … 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:

َواعلمَرَحكَهللاَأنَالدينَإَّناَجاءَمنَقبلَهللاَتباركَوتعاَلَِلَيوضعَعلىَعقولَالرجا َلَوآرائهمَوعلمهَعندَهللاَوعندَرسولهَفًلَتتبعَشيئا
َِبواكَفتمرقَمنَالدينَفتخرجَمنَاإلسًلمَفإنهََلَحجةَلكَفقدَبَّيَرسولَهللاَﷺَألمتهَالسنةَ وأوضحهاَألصحابهَوهمَاجلماعةَوهم
.السوادَاألعظمَوالسوادَاألعظمَاْلقَوأهلهَفمنَخالفَأصحابَرسولَهللاَﷺَيفَشيءَمنَأمرَالدينَفقدََكف َر
“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.
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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:

هللا
َ ََماَيعبدونَمنَدون:َالطاغوت:قالَيلَمالك
“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:

ِ الَربُّكَلِْلم مًلئِ مك ِةَإِِن
ِ نَر
ِ ِ
ِ
ِ
َُوحيَفم مقعُواَلمه
ُّ تَفِ ِيه َِم
ُ اَس َّويْتُهُ مَونم مف ْخ
م
﴾َفمإذم م٧١﴿ََخال ٌقَبم مشاراَمنَطَّي
إ ْذَقم م م م م
ِ
ِ ِ َِّ
ِ َِ س
ِ
َ﴾٧٤﴿َين
ََاستمك مم
ْ ﴾َفم مس مج مدَالْ مم مًلئِ مكةَُ ُكلُّ ُه ْمَأ٧٢﴿َين
ْ يس
م
ِْب مَومكا منَم منَالْ مكاف ِر م
اجد م
﴾َإَلَإبَْل م٧٣﴿َممجمعُو من
ِ
ِ
ِ ِ ال
ِ يَََۚأمستمكِْبتَأممَ ُك
ٌََخ ْْي
﴾َقم م٧٥﴿ََّي
اَمنم مع م
نتَم منَالْ معال م
تَبِيم مد ََّ ْ م ْ م ْ م
ُ اَخلم ْق
الَأ ممَن م
كَأمنَتم ْس ُج مدَل مم م
َم م
يس م
قم م م
ُ ََيَإبْل
ِ ِمْن َهَََۚخلم ْقتمَِن َِمنََنَّرَوخلم ْقتمه َِم
ََكَلم ْعنمِِتَإِ م َٰل
َ ََّك مَرِج ٌيم
﴾َقم م٧٦﴿َنَطَّي
َعلمْي م
اخ ُر ْج َِمْن مهاَفمِإن م
ْ الَفم
﴾َ موإِ َّن م٧٧﴿
ُ م
ُ مم
ِ ِ
ِ الَفمِإن م
ِ الَر ِبَفمأ
َ﴾َإِ م َٰلَيم ْوِم٨٠﴿َين
﴾َقم م٧٩﴿َمنظ ْرِنَإِ م َٰلَيم ْوِمَيُْب معثُو من
﴾َقم م م٧٨﴿َيم ْومَالدي ِن
َّكَم منَالْ ُمنظم ِر م
ِ ِ
ِ ْ ك مَألُ ْغ ِوي نَّهمَأ
ِ
ِ ْالْوق
َ﴾٨٣﴿ََّي
﴾َقم م٨١﴿َتَالْ مم ْعَلُ ِوم
الَفمبِعَِّزتِ م
﴾َإََِّلَعبم ماد مكَمْن ُه ُمَالْ ُم ْخلمص م٨٢﴿ََّي
ممجمع م
ُْ م
م
《 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:

ِ ََّ افَاللَّهَر
ِ الَلِ ِْْلنس
ِ مكمثم ِلَالشَّيطم
َ﴾١٦﴿ََّي
انَا ْك ُف ْرَفملم َّماَ مك مفمرَقم م
انَإِ ْذَقم م
الَإِِنَبمِريءٌ َِم م
بَالْ معالمم م
نكَإِِنَأ م
ْ
مخ ُ م م
م
م
《 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:

ِ َاْل ِقَووعدتُّ ُكمَفمأمخلم ْفَتُ ُك َمَََۚوماَ مكا من َِيلَعلمي ُك
ِ ُالَالشَّيطما ُنَلم َّماَق
َمَمن
ْ ض مي
ْم م
ْ موقم م
َاأل ْمم ُرَإِ َّنَاللَّهم مَو مع مد ُك ْم مَو ْع مد ْم م م م ْ ْ ْ م م
ِ
َص ِرِخ ُك ْم مَومماَأمنتُم
َ ِ استم مجْب تُ ْم
ُس ْلطمانَإََِّلَأ م
ْ ُومواَأمن ُف مس ُكمَََۚ ََّماَأ ممَنَمب
ْ منَد مع ْوتُ ُك ْمَفم
ُ ُوم ِون مَول
ُ َُيلَََۚفم مًلَتمل
ِِ
ِ ُِمب
ِِ
َ﴾٢٢﴿َابَأملِ ٌيم
َِ ت
َّيَ مْلُْم م
َمبماَأم ْشمرْكتُ ُمونَمنَقم ْب َُلَََۚإِ َّنَالظَّالم م
ُ ص ِرخ ََّيَََۚإِِنَ مَك مف ْر
ْ
ٌ َع مذ
《 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:

َّ َآد ممَأ
﴾٦٠﴿ََّي
ُّ َع ُد ٌّو
ٌ َِمب
ََيَبمَِن م
منََلَتم ْعبُ ُدواَالشَّْيطما مَنَ ََۚإِنَّهَُلم ُك ْم م
أممِلَْأ ْمع مه ْدَإِلمْي ُك ْم م
23

《 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:

ِ
ِ
ِ ْك م
ِ
ِ
ِِ
﴾٢٩﴿ََّي
ََج مهن م
ْك م
َّمَََۚ مك ٰمذل م
نَدونِِهَفم ٰمذل م
ُ موممنَيم ُق ْلَمْن ُه ْمَإِِنَإِلمٰهٌَم
ََن ِزيَالظَّالم م
ََن ِزيه م
《 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:

ِ َاعب ُدواَاللَّهَو
ِ
ِ مولممق ْدَبم معثْ نم
َ﴾٣٦﴿َوت
اجتمنبُواَالطَّاغُ م
ْ مم
ُ ْ اَيفَ ُك ِلَأ َُّمة ََّر ُس اوَلَأمن
《 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:

ِ
ِ ُيدو منَأمنَي تمحا مكمواَإِ مَلَالطَّاغ
ِ أممِلَتمرََإِ مَلَالَّ ِذينَي زع َمو منَأ َّمْنُمَآمنُو
َوت مَوقم َْد
ُ كَيُِر
ك مَومماَأُن ِزمل َِمنَقم ْبل م
اَمبماَأُن ِزملَإِلمْي م
ْ م
ُ م م
ُ ُ ْم م
ْ م
ِ
ِ
ِ يدَالشَّيطما ُنَأمنَي
َ﴾٦٠﴿َيدا
َض مًلاَلَبمعِ ا
ضلَّ ُه ْم م
ْ ُ أُم ُرواَأمنَيم ْك ُف ُرواَبِه مَويُِر
ُ
《 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:

ِ نَِل م
﴾٤٤﴿ََه ُمَالْ مكافُِرو من
منزملَاللَّهَُفمأُولمٰئِ م
ْ َّْ مومم
ُك
ََي َُكمَمبماَأ م
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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:

ِ َالسماو
ِ َم
َّ ُق
ِ ات مَو ْاأل ْمر
﴾٦٥﴿َبَإََِّلَاللَّ َهَََُۚ مومماَيم ْشعُُرو منَأ َّمَي منَيُْب معثُو من
لََلَيم ْعلم ُم م
نَيف َّ م م
ضَالْغمْي م
《 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:

ِ
ِ ِ وَم
ِ ي ْدع
َ﴾١٢﴿َيد
ضُّرهُ مَومم م
َم م
َه موَالض م
ُ ًَِّل ُلَالْبمع
اََلَيمن مفعَُهَََُۚ ٰمذل م
ُ اََلَيم
ُ
ُ م
ُك
نَدونَاللَّه م
《 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:

ِ
ِ ضهمَأمولِياءَب عضََََۚومنَي تم وَّْل
ِ َيَأميُّهاَالَّ ِذينَآمنُو م
َُمَمن ُك ْمَفمِإنَّه
اََلَتمتَّخ ُذواَالْيم ُه م
ُ مم م م
ْ ص مار ٰىَأ ْموليم َاءمَََۚبم ْع ُ ُ ْ ْ م ُ م
ود مَوالَنَّ م
م م
م م
ِ
ِ
ِِ
َ﴾٥١﴿ََّي
مْن ُه َْمَََۚإِ َّنَاللَّهم مََلَيم ْهديَالْ مق ْوممَالظَّالم م
《 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:

َّ تَم ِن
َ﴾٤٣﴿
َ ََعلمْي ِه مَوكِ ايًل
منتَتم ُكو ُن م
َه مواهَُأمفمأ م
َاَّتم مذَإِلمٰ مههُ م
أ ممرأميْ م م
《 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:

ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ نَد
َونَاللَّ ِه
ْ قم ْدَ مكانم
ُ َم معهَُإِ ْذَقمالُواَل مق ْوم َِه ْمَإَِنََّبُمرآءَُمن ُك ْم مَوِمَّاَتم ْعبُ ُدو منَم
ْ تَلم ُك ْمَأ
ين م
ُس موةٌ م
َح مسنمةٌ َِيفَإبْ مراه ميم مَوالذ م
ِ
ِ ضاءَأمبم اداَ مح َّ َّٰتَتُ ْؤِمنُو
﴾٤﴿
َ َُاَِبللَّ ِه مَو ْح مده
مك مف ْرمَنَب ُك ْم مَوبم مداَبمْيَنمنم م
ُ اَوبمْي نم ُك ُمَالْ مع مد ماوةُ مَوالْبم ْغ م
《 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:

ِ
ِ منَماَي ْدعو من َِمنَدونِِهَهوَالْب
َّ اط ُل مَوأ
َّ كَ ِأب
َ﴾٦٢﴿ََُه موَالْ معلِ ُّيَاَلْ مكبِْي
ْ َه مو
ٰمَذل م
ُ َاْلم ُّق مَوأ َّ م م
ُ منَاللَّهم
ُ منَاللَّهم
ُ ُم م
《 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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ِ
ِ ِ وي عب ُدو من َِم
َ﴾٥٥﴿ََعلم ٰى مَربِِهَظم ِه اْيا
َم م
ُ اََلَيمن مفعُ ُه ْم مَومَلَيم
ُ
ضَُّرُه َْمَََۚ مومكا منَالْ مكاف ُر م
نَدونَاللَّه م
ُْ م م
《 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.

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.
18
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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:

ِ
ِ
ِ ك َِمنَب َِن
َََۚتََبِمربِ ُك َْمَََۚقمالُواَبملم َٰى
مخ مذ مَربُّ م م م
َآد ممَمنَظُ ُهوِره ْمَذُ ِريَّتم ُه ْم مَوأم ْش مه مد ُه ْم م
ُ َعلم ٰىَأمن ُفس ِه ْمَأملم ْس
موإِ ْذَأ م
ِِ
ِ ِ
ََآِب ُؤ مَنَ ِمنَقمَْب ُل مَوُكنَّا
مش ِه ْد مََنَ ََۚأمنَتم ُقولُواَيم ْوممَالْقيم مامةَإَِنََّ ُكن م
َهٰ مذاَ مغافل م
َّاَع ْن م
﴾َأ ْموَتم ُقولُواَإََِّّنماَأم ْشمرمك م١٧٢﴿ََّي
ِ ذُ ِريَّةا َِمنَب ع ِد ِه َمَََۚأمفمتُهَلِ ُكنم
﴾١٧٣﴿َاَمبماَفم مع ملَالْ ُمْب ِطلُو من
ْ
ْ ْم
《 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)?” 》 [7:172173]
Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë:

ِ َِِل ْل ِقَاللَّ َِهَََۚ ٰذمل
ِ لدي ِنَحَنِي افاَََۚفِطْرتَاللَّ ِهَالَِِّتَفمطمرَالنَّاسَعلمي هاَََۚمَلَتمب ِد
ِ ِفمأمقِمَوجهكَل
َينَالْ مقيِ ُم
م
ْ م ْم م
يل م
م
م
ْ
ْ
م
م
ُ كَالد
م
م
م
م
ِ مولمٰ ِك َّنَأم َْكثم مرَالن
﴾٣٠﴿ََّاس مََلَيم ْعلم ُمو من
《 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).

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.
19
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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:

ِ
ِ
ِ
َاْلم ْم ُدَلِلَّ َِهَََۚبم ْل
ََمثما
ْ ًَََۚل
ُ َمثم اًل ََّر ُج اًلَفِ ِيه
م
َسلم اماَلمر ُجل م
ضمر م
َه ْلَيم ْستم ِومَين م
ُ َُشمرمكاء
بَاللَّهُ م
َمتم مشاك ُسو من مَومر ُج اًل م
﴾٢٩﴿َأم ْكثم ُرُه ْم مََلَيم ْعلم ُمو من

《 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 njëritjetrin 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:

ِ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ َاّلل
ِ
ِ
ِ يعَمج
ِ ةَش ََّّت
اح َد
َِ َاّللَالْ مو
َّ يََلَيم ْعبُدَإََِّل
َوالْ ُم ْؤِمنَالَّ ِذ م,ََّي
َويُط مم م,َ
َّل َّ م
يم ُقولَتم مع ماَلَذ ْك م
اعةَم ْنَالشَّيماط م
َمثماًلَللْ مكاف ِرَِبم َّّللَالذيَيم ْعبُدَآْلم م م
َمث م:َره
“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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َِثناَسع:ََقم مال,ََثناَي ِزيد:َال
ََه مذاَالْ ُم ْش ِرك:َ
اءَمتم مشاكِ ُسو مَن { قم م
َقم م,َمحدَّثمنماَبِ ْشر
َّ ب
ُ َمثم اًلَ مر ُج اًلَفِ ِيه
 } م: َقم ْولَه,ََع ْنَقمتم مادة,َيد
م
ال م
ضمر م
ُ َشمرمك
َاّلل م
م
م
ِ َ ََلَي ِقرَبِِهَب ع,ََّي
ِ
ِ
ةَوالْعِبم مادَة
َسالِ اماَلِمر ُجلَ"َقم م
ْ صَالد
ْ َه موَالْ ُم ْؤمنَأ:َ
ُ ال
َ"َومر ُج اًل م
ُ تمتم نم مازعهَُالشَّيماط م
مخلم م
ْ ْم
َّع مو م
ضهمَلبم ْعض م
“Na ka treguar Bishri duke thënë: Na ka treguar Jezidi duke thënë: Na ka treguar Seidi
nga Katadeh për fjalët e Tij (Allahut):

﴾٢٩﴿ََمتم مشَاكِ ُسو من
ُ َمثم اًل ََّر َُج اًلَفِ ِيه
م
ضمر م
ُ َُشمرمكاء
بَاللَّهُ م
《 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).’

﴾٢٩﴿ََسلم اماَلِمر ُجل
مومر ُج اًل م
《 … 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:

ِ يًلَََۚإِن م
ِِ
ِ ِ وجعلَلَِلَّ ِهَأ م
ِ مصح
﴾٨﴿َابَالنَّا ِر
ََّعَبِ ُك ْف ِرمكَقملِ ا
مند ااداَليُض َّل م
ْ نَسبِيلَهَ ََۚقُ ْلَمَتمت
َّكَم ْنَأ ْ م
َع م
م مم م
《 … 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:

ِ اَحسابه
ِ
ِ
ِ
َ﴾١١٧﴿َند مَربَِِهَََۚإِنَّهُ مََلَيُ ْفلِ ُحَالْ مكافُِرَو من
َع م
َم معَاللَّهَإِلمٰ اه م
ُُ اَآخمر مََلَبُْرمها منَلمهَُبِهَفمِإََّّنم م
موممنَيم ْدعُ م
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:

ِ
ِ َِّ ون
ِ
ِ نَد
َلت
ُخمر م
م
ْ ات
َاّللَند م
ُ َوه موَيم َْدعُوَم
ُّ َقال،ى
ْ لتَأ
ُّ قال
نَم م
ُ َُّارَوق
ُ َُصلَّىَهللاَُعليهَوسلَّ ممَ مكل ممةاَوق
َالنيب م
َالنيب م:
َم م:
َصلَّىَهللاَُعليهَوسلَّ مم م
ًّاَد مخ ملَالن م
.وَّللَِنِدًّاَ مد مخ ملَاجلمنََّةم
َِّ َُوه موََلَيم ْدع
ْ ات
نَم م
َم م:
أ مَن م
“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:

َِّ َو ِحسابهَعلم،َحرمَمالُهَودمه،ِونَهللا
ِ نَد
.َمبِثْلَِِه،َُثََّذم مكمر...
ُ َاّللم
مم م
َّ نَو َّح مد
َّ ََلَإِلمهمَإََِّل:نَقال
ُ َم
ُُ م ُ م م ُ م م ُ ُ م م
َويفَرو م.ىَاّلل
َومك مفمرَمباَيُ ْعبم ُد م،
َم م:اية
َاّللُ م
“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.

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.
22
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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:

َوَلَخيرجَأحدَ منَأهلَالقبلةَمنَاإلسًلمَحَّتَيردَآيةَمنَكتابَهللاَتعاَلَأوَيردَشيئاَمنَآاثرَرسولَهللاَﷺَأوَيصليَلغْيَهللاَأوَيذبح
لغْيَهللاَوإذاَفعلَشيئاَمنَذلكَفقدَوجبَعليكَأنََّترجهَمنَاإلسًل َم
“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:

ِ
ِ ُ وإِ ْنَأمح ٌد َِمنَالْم ْش ِركَِّيَاستجارمكَفمأ ِمجرهَح ََّّتَيسمعَ مك مًلمَاللَّ ِه
َكَ ِأب َّمْنُْمَقم ْوٌم َََّلَيم ْعلم ُم َو من
َمأْ ممنمَهَُ ََۚ ٰمذل م
ُْ م ٰ م ْ م م م
َُثََّأمبْل ْغهُ م
م م م ُ م ْم م م
َ﴾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:

ِ َّ
ِ ابَوالْم ْش ِركَِّي
ِ
ِ ِ
﴾١﴿َََُتْتِيم ُه ُمَالْبميِنمة
َح َّ َّٰت م
َمن مفك م
َّي م
ُ ينَ مك مف ُرواَم ْنَأ ْمه ِلَالْكتم م ُ م
مِلَْيم ُك ِنَالذ م
《 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:

ِ نَهذهَاأل َُّم ِةَي ه
ِ  ََل يسم َع يب أح ٌد َِم،ََُِم َّمدَبي ِده
ِ
ِ ِ ِ
ِ نَأص
َّ ت
َحاب
ُ ٌّصرِان
ٌّ ود
ُ َُُثَََّيم،
ْ َإَلَكا منَم،َبه
ُ ْوتَومِلَْيُ ْؤم ْنَِبلَّذيَأ ُْرسل
ْ َوَلَنم،ي
ُم
مْمُ م
س ُم م
ُ والذيَنم ْف

.النَّا َِر
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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:

ِ َّارَََۚوماَلِلظَّالِ ِم
ِ
﴾٧٢﴿َمنصار
ْ َعلمْي ِه
َحَّرممَاللَّهُ م
م
َّيَم ْنَأ م
َاجلمنَّةم مَوممأْ مواهَُالن َُ م م
َمنَيُ ْش ِرْكَ ِِبللَّهَفم مق ْد م
إِنَّهُ م
《 … 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.

34

ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
َيدا
َ كَلِ ممنَيم مش
َض مًلاَلَبمعِ ا
اَدو منَ ٰمذل م
َض َّل م
اءَََُۚ موممنَيُ ْش ِرْكَ ِِبللَّهَفم مق ْد م
ُ َم
إِ َّنَاللَّهم مََلَيم ْغف ُرَأمنَيُ ْشمرمكَبه مَويم ْغف ُر م
َ﴾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:

َ:َناَفيقول
َُ  فيُت،ََكل َّأمةَماَكانتَتعبُ ُد
َُّ َأَلَتتَّبِ َُع:َفيُناديَمناد
ُ
َّ َو،ََّياطَّي
َُّفيأتيناَرب،ََوبمقيناَأيُّهاَالؤمنون،َأولياؤهمَإَلَجهن مَّم
ُ ليبَو
ُ َّبع الش
ُ الص
ََوهذا،ََوهوَيُثبِتُنا،َتباركَوتعاَلَ–َوهوََيتينا
َ–ََوِلَنُش ِرْكَبهَشيئااَوهوَربُّنا،ََحننَعبادَهللاَِالؤمنونَآمنَّاَبربِنا:َ
ءَ؟َفنقول
علىَماَهؤ ََل
ُ
م
ُ
.َأَنَربُّكمَفانطلِقوَا:َ
َ
َفيقول،َنا
ُ
َّ مقام
ُّناَحَّتََيتيمناَرب
ُ
“(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:

ِ ِ اط
ِ
ِ نَد
َّ ًَّللمَةَََُۚإِ َّْنُم
َمَم ْهتم ُدو من
ُّ ُونَاللَّ ِه مَومَْي مسبُو منَأ َّمْن
َعلمْي ِه ُمَالض م
ُ َّيَأ ْموليماءمَم
اَح َّق م
َاَّتم ُذواَالشَّيم م
فم ِري اق م
اَه مد ٰى مَوفم ِري اق م
ُ
َ﴾٣٠﴿

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

ِ اَل
ِ اطَّيَنُصر
ِ َِبَِِّتم ِاذ ِهمَالشَّي,َة
ِ صدَالْم مح َّج
َاءَم ْن
َ َإِ َّنَالْ مف ِريقَالَّ ِذ:ََذ ْكره
َّ َِسب
يم ُقولَتم مع م
َعلمْي ِه ْمَالض م
ًَّللمةَإََِّّنم م
َو مج ُارو م
يَ مح َّق م
ْ م
اَضلُّواَ مع ْن م
اَع ْنَقم ْ م
يلَاّلل م
مم
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ََومركِبُوا
ََّ َوأ,َ
َّ ُد
َّ من
كَ;َبم ْلَفم معلُواَذمل م
َعلمْي ِه َِم ْنَذمل م
ك مَوُه ْمَيمظُنُّو منَأ َّمْنُْم م
اَه ْم م
ُ َعلم
ُ َم
َالص مو م
َج ْه اًلَمْن ُه ْمَِبمطمأ م,َاء
َوظُ مهمر م
ابَماَأمتم ْوهُ م
ىَو محق م
ىَه اد م
ونَاّلل م
ِ
ِ ْدَعل
ِ َض مًللمةَاِ ْعتم مق مدهاَإََِّلَأم ْنََيْتِيهاَب ع
ِ
ِ
َّ َز مع ممَأ
َُمَمْنه
َّ من
ةَركِبم مهاَأ ْمو م
لَم ْن م
مح اد م
َومه مذاَم ْنَأمبْ مَّيَالدمََّللم م.
ْم م م
م
ةَعلم م
اَعلم م
َاّلل مََلَيُ معذبَأ م
ىَخطمأَقم ْو م
م
ىَم ْعصيم م
ِ اَعنماد
ِ
ِ صو
ِ
اَمْنهَُلِمربِِهَفِ ميهَا
ههاَفمَم ْْيمك مبه ا
اب مَو ْج م
ب مم
“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:

ِ ْ ﴾َالَّ ِذينَض َّلَسعي هم َِيف١٠٣﴿َقُلَهلَنُنمبِئ ُكمَ ِِب ْألمخس ِرينَأ ْمعم ااَل
َََي ِسنُو من
ََّ ََي مسبُو منَأ
ُ ْْ م
ُْ مْنُْم
ْاَوُه ْم م
ْ ُ ُْ م م م
َاْلميماةَالدُّنْيم م
ْم م م
﴾١٠٤﴿َصْن اعا
ُ

《 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:

ِ صدَإِ مَلَالْ ُك ْفرَب عدَالْعِلْمَبِوح مدانِيَِتِ ِه
ِ ِ اَمنَأ ِمدلَّةَالدمََّلئِلَعلمىَخطمأَقمولَمنَزعمَأمنَّه مََلَي ْك ُف
ِ
ِ
ِ ثَي ْق
َّ كَأ
ََاّلل
َّ من
َوذمل م,َ
ْم
ْم
َحْي ُ م
رَِبم َّّللََأم محدَإََِّلَم ْن م
م م ْ م ْ م مم ُ م
ْ مومه مذ
م
ِ تمع م
ِ َذ ْكرهَ أمخِبَعنَهؤمَل ِءَالَّ َِذينَوص
ِ يهمَالَّ ِذ م
َّ َأ,ََاْليمة
َاََي مسبُو منَأ َّمْنُْم
ْ َِه ِذه
ب م
ممم م
َْ موقم ْدَ مكانُو م,َ ََض مًلاَل
ُ اَل ُُ ْ مم م ْ م
تهم َِيف م
م
من م
ْ َس ْع
ْ فَص مف
يَس مع ْواَيفَالدُّنْيماَ مذ مه م
ِ ِ الَالَّ ِذيَزعمواَأمنَّه مََلَي ْك ُف
ِ َّ َوَأمخِبَعْن همَأ َّمْنُم,َُُْم ِسنُو من َِيفَصْنعهمَ مذلِك
ِ ِ
َمحدَإََِّل
َولم ْوََ مكا منَالْ مق ْولَ مك مماَقم م.َ
ُ ْ ْ ُ ُ ْ م م ْ مم م
رَِبم َّّللَأ م
ممُ ُ م
ينَ مك مف ُرواَآب مَيت م
َرِب ْم م
َه ْمَالذ م

27

Tefsir el-Taberij.
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ِ
ِِ
ِ
ِ ونَه ُؤمَل ِءَالْ مق ْو
ََّي
َُ ََي ِسنُو من
ُ َحْي
ْ لهمَالَّذيَ أ
ُْ اََي مسبُو منَفيهَ أ َّمْنُْم
َْعْن ُه ْمَ أ َّمْنُْمَ مكانُو م
مخ ممِب َام َّّلل م
مَيف م
اَمثمابِ م
بَ أم ْنَيم ُك م
ُ َ مكانُو,ََصْنعه
م ْن م
ْ َع مم
َ لممو مج م,َثَيم َْعلمم
ِ ِ َّ
ِ ِِ
ِ
ِ
َّ َوأ,َة
.َحابِطمة
َْ منَأ ْمع مم
ْ َفمأ,ََماَقمالُوا
َج َّلَثمنم ُاؤهُ م
ين م
اْلم م
مخ ممَِب م
َولمك َّنَالْ مق ْولَِب مًلف م,َا
َعْن ُه ْمَأمْنُْمَِبم َّّللَ مك مفمر م
َعلمْي مه م
ممأْ ُجور م
“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:

ِ َّ
ِ ىَََۚفمب ِشر
ِ ِ
َ﴾١٧﴿ََعبم ِاد
َاجتم نم بُواَالطَّاغُ م
وتَأمنَيم ْعبُ ُد م
ْ ين
ْ اَوأم مَنبُواَإ مَلَاللَّهَ مْلُُمَالْبُ ْشمر َٰ م
وه م
موالذ م
《 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
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ِ
ِ ﴾َومَلَأمنتُم م
ََما
َّ َعابِ ٌد
﴾َ مومَلَأ ممَن م٣﴿ََماَأ ْمعبُ ُد
َعاب ُدو من م
﴾َمَلَأ ْمعَبُ ُد م١﴿َََيَأميُّ مهاَالْ مكاف ُرو من
قُ ْل م
ْ  َ م٢﴿ََماَتم ْعبُ ُدو من
ِ َدينُ ُكمَوِيل
ِ ﴾َلم ُكم٥﴿ََعابِ ُدو منَماَأمعب ُد
َ﴾٦﴿ََدي ِن
َ﴾َ مومَلََأمنتُ ْم م٤﴿َدُّت
ُّْ معبم
ُْ م
ْ
ْمم
《 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:

ِ فإْناَبراءةٌ َِم َن
َّ
رك
َِ الش
“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.

﴾٢﴿ََماَتم َْعبُ ُدو من
مَلَأ ْمعبُ ُد م
《 Unë nuk adhuroj atë që ju e adhuroni. 》 [109:2]
2. Distancimi prej vet adhurimit (llojit të veprës qe ata bëjnë).

ِ َدينُ ُكمَوِيل
ِ لم ُكم
َ﴾٦﴿ََدي ِن
ْ
ْمم
《 Ju keni fenë tuaj dhe unë kam Fenë time (Islamin). 》 [109:6]
Vërtetë që feja është adhurim.
3. Distancimi prej adhuruesit të taghutit.

﴾١﴿َََيَأميُّ مهاَالْ مكافُِرو من
قُ ْل م
《 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
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është kufër, gjë që e nxjerr personin nga Islami, për shkak të fjalëve të Allahut – të Lartësuar
–:

ِ
ِ
ِ
ِِ
َ﴾٥١﴿ََّي
موممنَيمتم موَّْلُمَمن ُك ْمَفمِإنَّهَُمْن ُه َْمَََۚإِ َّنَاللَّهم مََلَيم ْهديَالْ مق ْوممَالظَّالم م
《 … 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:

ِ
ِ كَآَيِِتَفم مك َّذبت َِِباَواستمكِْبتَوُك
َ﴾٥٩﴿َين
ْ م م م ْ مْ م م م
َجاءمتْ م م
بملم ٰىَقم ْد م
نتَم منَالْ مكاف ِر م
《 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:

﴾٤٧﴿َاَجي مح ُدَ ِآب مَيتِنماَإََِّلَالْ مكافُِرو من
ْمومم م
《 … 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:

ِ ومماَيُ ْؤِمنَأم ْكثمرُه
َ﴾١٠٦﴿َش ِرُكو من
َْ مَم
ُّ مَِبللَّ ِهَإََِّل مَوُه
م
ُ ُ
《 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:

ِ َّ
﴾٨٢﴿َمَم ْهتم ُدو من
ْ كَ مْلُُم
ُّ َاأل ْمم ُن مَوُه
َآمنُواَ مومِلَْيمْلبِ ُسواَإَِيم ماْنُمَبِظُْلمَأُولمٰئِ م
ين م
الذ م
《 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:

ِ َّ
ِِ
َ:ال
َأميُّنماََلَيمظْلِ ُمَنم ْف مسهُ؟َق م،َِاّلل
ََيَر م:ا
َّ سول
 م82َ:َآمنُواَومِلَْيملْبِ ُسواَإَيم ماْنُْمَبظُلْمَ}[األنعام
]َش َّق م
ْ لم َّماَنممزلم
َذلكَعلمىَالُ ْسلم م
ين م
َفمقالو م،َّي
تَ{الذ م
ِ َّ َِِبّلل
ِ
ِِ ِ
ِ
َّ َذلك
{َع ِظي ٌَم
اَهوَالشَْرُكَأممِلَْتم ْس ممعُو
َإَّن
م
َّ َنََلَتُ ْش ِرْك
ليس م
ََّ{َيَبُم
َإنَالش ْرمكَلمظُلْ ٌم م
اَماَقالَلُْق مما ُنََلبْنهَوهوَيمعظُهُ م
م
“Kur zbriti:

ِ َّ
َ﴾٨٢﴿َاَومِلَْيمْلبِ ُسواَإَِيم ماْنُمََبِظُْلم
ين م
َآمنُو م
الذ م
《 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:

ِ
ِ
َ﴾١٣﴿ََع ِظ ٌيم
َّمَيَبُم
َن مََلَتُ ْش ِرْكَ ِِبللَّ َهَََۚإِ َّنَالشْرمكَلمظُْل ٌم م
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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:

ََوكذلكَخضوعَاللسانَِبإلقرارَِبإلْلية ِبإلخًلصَله،َ واِلضوعَلهَِبلربوبية، وهوَاِلضوعَهللَِبلعبودية،َفأصلهَاإلقرارَِبلقلبَعنَالعرفة
َ،َأنهَواحدََلَشريكَله،َواللسان،منَالقلب
“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:

َنعبدَهللاَبصفاتهَكماَوصفَبهَنفسهَقدَأمجلَالصفةَلنفسهَوَلَنتعدىَالقرآنَواْلديثَفنقولَكماَقالَونصفهَكماَوصفَنفسهَوَلَنتعدى
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:

Sahih el-Bukharij.
Tadhim Kadr el-Salah lil-Meruezij 2/702.
32 El-Ibaneh el-Kubra libnu Battah.
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َّ
ََأنَيعتقدَالعبدَ رِبنيتهَليكونَبذلك:أحدها:وذلكَأنَأصلَاإلَيانَِبهللَالذيَجيبَعلىَاِللقَاعتقادهَيفَإثباتَاإلَيانَبه َثًلثةَأشياء
ََأنَيعتقدَوحدانيتهَليكونَمبايناَبذلكَمذاهبَأهلَالشركَالذينَأقرواَ َِبلصَانع:والثان.مبايناَلذهبَأهلَالتعطيلَالذينََلَيثبتونَصانعا
ََأنَيعتقدهَموصوفاَِبلصفاتَالِتََلَجيوزَإَلَأنَيكونَموصوفاَِباَمنَالعلمَوالقدرةَواْلكمةَوسائر:والثالث.وأشركواَمعهَيفَالعبادةَغْيه
َّ
َإذَقدَعلمناَأنَكثْياَِمنَيقرَبهَويوحدهَِبلقولَالطلقَقدَيلحدَيفَصفاتهَفيكونَإْلادهَيفَصفاتهَقادحاَيف.ماَوصفَبهَنفسهَيفَكتابه
.َوألَنَََّندَهللاَتعاَلَقدَخاطبَعبادهَبدعائهمَإَلَاعتقادَكلَواحدةَمنَهذهَالثًلثَواإلَيانَِبا.توحيده
“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:

ِ َالسماو
ِاعب ْدهَواصطمِِبَلِعِبادتَِِهَ ََۚهلَتمعلممَلمه م
ِ ات مَو ْاأل ْمر
َ﴾٦٥﴿َََسيًّا
ُّ َّر
ض مَومماَبمْي نم ُه مماَفم ْ ُ ُ م ْ ْ م م
ُ ُْ ْم
ب َّ م م
《 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:

ِ ِ ِ َ ُك ُّل،ََّللَِومَلَع ْد ملَلمه
ِ ِاَ)ََل م
َِقمولُهَ(َهلَتمعلممَلمه م،َادةم
ِ َثمنم:َال
َف
َُ َثمنماَيمِز:َال
َقم م،َيد
َقم م،َمحدَّثمنماَبِ ْشٌر
ََسيًّ م
ُ َويم ْع مَِت،َ
اَسعي ٌد م
م
ُ ََس َّي َّ م م
ُ ُ ْ ْ َع ْنَقمتم مَ ْ ُ م،َ
م
َخلْقهَيُقُّرَلمهُ م
ِ ُ َوي ع ِر،َأمنَّهَخالُِقه
ِ ِ َُثََّي ْقرأ،َ
ِ َاْليةم
.( َُاّلل
ََّ َخلم مق ُه ْمَلميم ُقولُ َّن
فَذمل م
ك ُ مم م
ْ ُ م ُ مم
َم ْن م
َسأمَلْتم ُه ْم م
َ(َولمئ ْن م
َُهذه ْ م م
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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:

ِ
َ﴾٨٧﴿ََُخلم مق ُه ْمَلميم ُقولُ َّنَاللَّه
َّ نَسأملْتم ُه
مَم ْن م
مولمئ م
《 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:

ِ
ِِ
َب
ْ قُلَلِ مم ِن
ُّ نَر
َّ َم
ُ َاأل ْمر
﴾َقُ ْل م٨٥﴿َ﴾َ مسيم ُقولُو منَللَّ َهَََۚقُ ْلَأمفم مًلَتم مذ َّك ُرو من٨٤﴿َض مَوممنَف ميهاَإِنَ ُكنتُ ْمَتم ْعلم ُمو من
ِ السماو
ِِ
ِ
ََِمنَبِيم ِده
َُّ َالسْب ِع مَومر
َّ ات
﴾َقُ ْل م٨٧﴿َ﴾َ مسيم ُقولُو منَللَّ َهَََۚقُ ْلَأمفم مًلَتمتَّ ُقو من٨٦﴿َبَالْ مع ْر ِشَالْ معظي ِم
َّ م م
ُِ َشيءَوُهو
َمَّنَتُ ْس مح ُرو من
ُ َجيْيُ مَومَل
َّٰ ﴾َ مسيم ُقولُو منَلِلَّ َِهَََۚقُ ْلَفمأ٨٨﴿ََعلمْي ِهَإِنََ ُكنتُ ْمَتم ْعلم ُمو من
َجيم ُار م
ُ مملم ُك
وتَ ُك ِل م ْ م م
َ﴾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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ِ ِ َاألمر
ِ َالسم ِاءَماءَفمأ
ِ
ِ
ََاْلم ْم ُدَلِلَّ َِهَََۚبم ْل
ْ َم ْوِهتماَلميم ُقولُ َّنَاللَّ َهَََُۚقُ ِل
َّ نَسأملْتم ُه
محيماَبِه ْ ْ م
ْ مَمنَن ََّّزملَم من َّ م م ا
ضَمنَبم ْعد م
مولمئ م
َ﴾٦٣﴿َأم ْكثم ُرُه ْم مََلَيم ْع ِقلُو من
《 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:

ِ
ِ قُلَمنَي رُزقُ ُك
ِ ِ ِ ْ نَخيْرِج
ِ َالس مم ِاء مَو ْاأل ْمر
َت َِم من
َّ ك
َّ مَم من
ُ ضَأ َّممنََيمْل
ِجَالْ مميِ م
َالس ْم مع مَو ْاألمبْ م
ُ َاْلم َّيَم منَالْ مَميت مَوُخيْر
ُ ُ ص مار مَومم
ْْ م م
﴾٣١﴿ََاأل ْمممَرَََۚفم مسيم ُقولُو منَاللَّ َهَََُۚفم ُق ْلَأمفم مًلَتمتَّ ُقو من
ْ
ْ اْلم ِي مَوممنَيُ مدَبُِر

《 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:

ِ َّاللَّهَال
ِ َالسماو
ِْ اتَبِغم
ِ َعلمىَالْ مع ْر
ََجي ِري
َّم
َالش
ر
خ
س
و
َ
ۚ
َ
َ
َ
ش
ى
و
ت
َاس
ُث
َ
ۚ
َ
َ
ا
َ
ْن
و
ر
َ
ت
َ
د
م
َع
ْي
ع
ف
يَر
ذ
َّ
ُ
َّ
م
ٰ
م
َّ
م
م
م
ْس مَوالْ مق مممَرَََۚ ُكلٌّ م
م
م
ُ
ْ
ْ
ْ
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
ِ
ِ َاألممرَي مف
ِ
﴾٢﴿ََاْل مَي ِتَلم معلَّ ُكمَبِلِ مق ِاء مَربِ ُك ْمَتُوقِنُو من
ْ ص ُل
ُّ مجل
ُ َم مس ًّمىَََۚيُ مدب ُر ْ ْ م
أل م
《 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:

ِ ُّ َاِلمْلقَو ْاألمم َرَََۚتمبارمكَاللَّهَر
﴾٥٤﴿ََّي
بَالْ معالمم م
أممَلَلمهُ ْ ُ م ْ ُ م م ُ م
《 … 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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ِ
َ﴾٨٧﴿َمَّنَيُ ْؤفم ُكو من
َّ نَسأملْتم ُه
َّٰ َخلم مق ُه ْمَلميم ُقولُ َّنَاللَّ َهَََُۚفمأ
مَم ْن م
مولمئ م
《 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:

ِ َّ
ِ
َ﴾٢١﴿َين َِمنَقم ْبلِ ُك ْمَلم معلَّ ُك ْمَتمتَّ ُقو من
ْ َّاس
اَربَّ ُك ُمَالَّذ م
َاعبُ ُدو م
يَخلم مق ُك ْم مَوالذ م
ُ مَيَأميُّ مهاَالن
《 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:

ِ َََََۚلَإِلمٰهَإََِّلَهو
ِ
ِ اعب ُدوهََََۚوهوَعلمىَ ُك ِل م
َ﴾١٠٢﴿َيل
َقَ ُك ِل م
ٰ َش ْيءَفم ْ ُ ُ م ُ م م
ٰمذل ُك ُمَاللَّهُ مَربُّ ُك ْمََۚ م م ُ م م
ُ ََخَال
ٌ َش ْيء مَوك
《 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:

ِ َالسماو
ِ ضَوماَ مْلمَفِي ِهم
ِ ِ
ِ ِ مَم
ِ َُادعواَالَّ ِذين مَزعمت
َاَمن
ْ ات مَومَل َِيف
ُ
ُ ْ قُ ِل
ْم م
َاأل ْمر ِ م م ُْ م
نَدونَاللَّ َهَََۚمَلََيمْل ُكو منَمثْ مق مالَ مذ َّرة َِيف َّ م م
ِ ِشركَوماَلمه َِمْن ه
﴾٢٢﴿َمَمنَظم ِهْي
ُ ُ ْ مم
《 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:

ِْ وماَخلم ْقت
ِ اإلنسَإََِّلَلِي عب ُد
﴾٥٦﴿َون
ُ مم م
ُ ْ َاجل َّن مَو ِْ م م
《 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):

ِ
ِ ِ ََّ اَالص مًلةمَوآتُواَا َّلزمكاةمَوارمكعواَمع
﴾٤٣﴿ََّي
َالراكع م
مْ ُ مم
يمو َّ م
ُ موأمق
《 Falni namazin, dhe jepni zeqatin… 》 [2:43]
* Rukuja dhe sexhdja:

ِ َّ
َ﴾٧٧﴿َاس ُج ُدوا
ْ اَو
ين م
اَارمكعُو م
مَيَأميُّ مهاَالذ م
ْ َآمنُو
《 O ju që keni besuar! Përkuluni (në ruku) dhe bini me fytyrë përtokë (në sexhde)… 》
[22:77]
* Duaja:

ِ الَربُّ ُكمَادع ِونَأ
﴾٦٠﴿َبَلم ُك ْم
ْ ُ ْ ُ موقم م م
ْ مستمج
《 Zoti juaj tha: “M’u lutni Mua, Unë do t’ju përgjigjem…” 》 [40:60]
* El-Dhebh (therja e kafshës):
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ِ فم
َ﴾٢﴿َك مَو ْاحنمْر
ص ِلَلمربِ م
م
《 Kështu pra, falu për Zotin tënd dhe ther kurban (vetëm për Të). 》 [108:2]
* El-Khauf (frika) ndaj Allahut:

ِ َُ َخي ِو
ِ
ِ ِ ُّ ُونَإِنَ ُكنت
ِ ََُّتمافُوهمَوخاف
َ﴾١٧٥﴿ََّي
إََِّّنماَ ٰذمل ُك ُمَالشَّْيطما ُن ُم
مَم ْؤمن م
فَأ ْموليماءمهَُفم مًل م ُ ْ م م
《 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):

ِ ِ ُّ ُوعلمىَاللَّ ِهَفمتم وَّكلُواَإِنَ ُكنت
َ﴾٢٣﴿ََّي
مم
مَم ْؤمن م
م
《 … 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):

ِ و
﴾٩٠﴿َود
ُ اَربَّ ُك ْم
ٌ َُثََّتُوبُواَإِلمْيَِهَََۚإِ َّن مَرِيب مَرِح ٌيم مَوُد
ْم
استم ْغف ُرو م
《 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):

ِ وأمنِيبواَإِ م َٰلَربِ ُكمَوأمسلِمواَلمه َِمنَقمب ِلَأ
﴾٥٤﴿َنص ُرو من
ُ اب
ْ ُ ُ ْ م ْم
َُثَّ مََلَتُ م
ُ منََيْتيم ُك ُمَالْ مع مذ
م
ُ م
《 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):

َ﴾١﴿َقُ ْلَأمعُوذَُبِمر ِبَالْ مفلم ِق
49

《 Thuaj: “Kërkoj mbrojtjen me Zotin e agimit.” 》 [113:1]
* El-Xhihad (përpjekja) me jetë dhe pasuri:

ِ ِ اه ُدو
ِ اَخ مفافااَوثِمق ااَلَوج
ِ
ِ
ِ انفرو
َ﴾٤١﴿ََسبِ ِيلَاللَّ ِه
م مم
اَأب ْمم موال ُك ْم مَوأمن ُفس ُك ْم َِيف م
ُ
《 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:

ِ
ِ َعنَبم ْع
﴾٤٩﴿َك
َِ َاح ُكمَبمْي نم ُه
اح مذ ْرُه ْمَأمنَيم ْفتِنُ م
منزملَاللَّهَُإِلمْي م
وك م
ْ منزملَاللَّهُ مَومَلَتمتَّبِ ْعَأ ْمه مواءم ُه ْمَ مو
ْ موأمن
َماَأ م
مَمبماَأ م
ضم
《 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:

ِ ِ إَِنََّأمنزلْنماَإِلميكَالْ ِكتاب
ِ َّيَالن
َ﴾١٠٥﴿ََُّاس َِمبماَأَممر ماكَاللَّه
َِب ْْلمِقَلتم ْح ُك ممَبمْ م
م ْم م م
《 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:

ِ ِ
ِ الرس
ِ ولَإِنَ ُكنتُمَتُ ْؤِمنُو من
َ﴾٥٩﴿ََاْل ِخ َِر
ْ َِبللَّ ِه مَوالْيم ْوِم
فمِإنَتمنم ماز ْعتُ ْم َِيف م
ُ َّ َش ْيءَفم ُرُّدوهَُإ مَلَاللَّه مَو
ْ
《 … 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:

﴾١٠﴿َْمهَُإِ مَلَاللَّ ِه
اَاختم لم ْفتُ ْمَفِ ِيه َِم م
ْ مومم
ُ نَش ْيءَفم ُحك
《 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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ِ ََي ِكم م
ِ ِ َجي ُدو
ِ
َُِثَّ مََل م
َت مَويُ مسلِ ُموا
َِ َحمر اج
ُ اَش مجمرَبمْي نم ُه ْم
يم م
فم مًل مَومربِ م
اَِمَّاَقم م
ضْي م
اَيفَأمن ُفس ِه ْم م
ك مََلَيُ ْؤمنُو من م
وكَف م
ُ َح َّ َّٰت ُم
ِ
﴾٦٥﴿َيما
تم ْسَل ا
《 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:

ِ فم ُكلُو
ِ ِ مَآبَيتِِه
ِ اَِمَّاَذُكِرَاسمَاللَّ ِه
َ﴾١١٨﴿
َ ََّي
م
َم ْؤمن م
ْ
ُ َعلمْيهَإِنَ ُكنتُ ِ م
ُ م
《 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:

َ﴾١٧٣﴿ََاِلِن ِزي َِرَ مومماَأ ُِه َّلَبِِهَلِغم ِْْيَاللَّ ِه
ْ َّم مَو مْلْ مم
اَحَّرمم م
َعلمْي ُك ُمَالْ ممْيَتمةم مَوالد م
إََِّّنم م
《 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:

ِ َالس ِميعَالْب
َ﴾١١﴿َُصْي
سَ مك ِمثْلِ ِه م
َش ْي َءٌَََۚ موُه مو َّ ُ م
لمْي م
《 … 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:

ِ َّ
ِ
ِِ
ِ
﴾١٨٠﴿ََماَ مكانُواَيم ْع مملُو من
ْ ُمَسماء
ْ مولِلَّ ِهَ ْاأل
ينَيُْلح ُدو من َِيفَأ ْمَسمائ َهَ ََۚ مسيُ ْجمزْو من م
َاْلُ ْس م ٰىنَفم ْادعُوهَُِبماَََۚ مو مذ ُرواَالذ م
《 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:

َ﴾١١٠﴿َاْلُ ْس م ٰىن
َ مَسم
ْ َُاء
ْ َُماَتم ْدعُواَفملمه
َّ اَالر َْحمٰ مَنَََۚأ ًّمَي
ْ َاأل
َّ َادعُواَاللَّهمَأم ِوَ ْادعُو
ْ قُ ِل
《 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:

ِ َالسماو
ِ َم
َضَََۚ موُه موَالْ مع ِز ُيز
َِ ات مَو ْاأل ْمر
ََٰاْلُ ْس م
َئَالْ ُم م
ْ ُمَسماء
ْ ُُه موَاللَّه
ْ ُص ِوَُرَََۚلمه
ْ َاأل
ُ َاِلم َالِ ُقَالْبما ِر
ىنَََۚيُ مسبِ ُحَلمهُ م
اَيف َّ م م
َ﴾٢٤﴿َاْلم ِك ُيم
ْ
《 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:

ِ
﴾٤﴿َمح ٌد
ََّ ُ﴾َاللَّه١﴿َمح ٌد
ُ قُ ْل
﴾َ مومِلَْيم ُكنَلَّهَُ ُك ُف اواَأ م٣﴿َ﴾َ مِلَْيمل ْد مَومِلَْيُولم ْد٢﴿ََالص مم ُد
َه موَاللَّهَُأ م
《 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:

ِ
َ﴾١٦٤﴿َيما
ُ ُمومكلَّ مَمَاللَّه
َم م
وس ٰىَتمكْل ا
《 … 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:

َ،ََوأبنَالقرآنَكًلمَهللاَغْيَخملَوق،َفإنَأهلَاإلثباتَمنَأهلَالسنةَجيمعونَعلىَاإلقرارَِبلتوحيدَوِبلرسالةَأبنَاإلَيانَقولَوعملَونية
َََوعلى،ََوعلىَأنَهللاَيرىَيومَالقيامة،ََوعلىَأنَهللاَخالقَاِلْيَوالشرَومقدرمها،ََوماَِلَيشأََلَيكون،َوُممعونَعلىَأنَماَشاءَهللاَكان
ََوأنَهللاَقدميََلَبدايةَلهَوَلَْناية،ََوعلمهَُميطَِبألشياء،ََوأنَهللاَعلىَعرشهَِبئنَمنَخلقه،َأنَاجلنةَوالنارَخملوقتانَِبقيتانَببقاءَهللا
ََوأنهَقد َرَالقاديرَقبلَخلق،ََقدَعلمَماَيكونَقبلَأنَيكون،ََحليما،ََحيا،ََبصْيا،َََسيعا،َََنطقا،ََبصفاتهَالتامةَِلَيزلَعالا،َوَلَغاية
ََوعلىَتقدميَالشيخَّيَوعلىَأنَالعشرةَيفَاجلنةَجزما،ََوعليَعليهمَالسًلم،ََوعثمان،ََوعمر،ََوُممعونَعلىَإمامةَأيبَبكر،َاألشياء
َ،ََ وأو ََلده،ََوألزواجه،ََواَلستغفارَْلم،ََوُممعونَعلىَالَتحمَعلىَمجيعَأصحابَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلم،َوحتماََلَشكَفيه
َهللا
َ ََفهذاَوأشباههَِماَيطولَشرحهَِلَيزلَالناسَمذَبعث،ََواإلمساكَوتركَالنظرَفيماَشجرَبينهم،ََوالكفَعنَذكرهمَإَلَِبْي،َوأهلَبيته

55

ََوأصحاب،ََنبيهَصلىَهللاَعليهَوسلمَإَلَوقتناَهذاَُممعونَعليهَيفَشرقَاألرضَوغرِباَوبرهاَوحبرهاَوسهلهاَوجبلهاَيرويهَالعلماءَرواةَاْلاثر
َ،ََوالصبيانَيفَاْلاضرةَوالبا َدية،ََوجيمعَعلىَاإلقرارَبهَالرجالَوالنسوانَوالشيبَوالشبانَواألحداث،ََويعرفهَاألدِبءَوالعقًلء،َاألخبار
َ،َ ََوَلَيشذَعنَاإلمجاعَمعَالناسَفيهَإَلَرجلَخبيثَ زائغَمبتدعَُمقورَمهجورَمدحور،َََلَخيالفَذلكَوَلَينكره،ََ والعجم،َوالعرب
.َوإنَماتَِلَيشهدوه،ََإنَمرضَِلَيعودوه،ََويقطعهَالعقًلء،َيهجرهَالعلماء
“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.

56

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:

ِ َالس ِميعَالْب
َ﴾١١﴿َُصْي
سَ مك ِمثْلِ ِه م
َش ْي َءٌَََۚ موُه مو َّ ُ م
لمْي م
《 … 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:

ََ أنَالعصمةَيفَالدينَأنَتنتهيَيفَالدينَحيثَانتهىَبكَوَلََتاوزَماَقدَحدَلكَفإنَمنَقوامَالدينَمعرفةَالعروف-َ ََرَحكَهللا-َ َاعلم
ََفًلََّتافنَيفَذكرهَوصفته:َوإنكارَالنكرَفماَبسطتَعليهَالعرفةَوسكنتَإليهَاألفئدةَوذكرَأصلهَيفَالكتابَوالسنةَوتوارثتَعلمهَاألمة
َ وماَأنكرتهَنفسكَوِلََتدَذكرهَيفَكتابَربكَوَلَيفَحديث.منَربكَماَوصفَمنَنفسهَعيباَ;َوَلَتتكلفنَمباَوصفَلكَمنَذلكَقدرا
َ َ فًلَتكلفنَعلمهَبعقلكَ;َوَلَتصفهَبلسانكَ;َ واصمتَعنهَكماَصمتَالربَعنهَمنَنفسهَفإن-َ  َمنَذكرَص َفةَ ربك-َ عنَنبيك
ََفكذلكَأعظم:َتكلفكَمعرفةَماَِلَيصفَمنَنفسهَمثلَإنكارَماَوصفَمنهاَ;َفكماَأعظمتَماَجحدهَاجلاحدونَِماَوصفَم َنَنفسه
.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:

ِ َوتمرمك،ول
ِ َاْل ِقَتم
ِ َص مف
ِ ِاتَالْم ْؤِمن
ِ منَِمن
ِ ِ ِ َالص ِحيح ِة
ِ َعلمْي مه
ِ ْ يق
ِ اَِبلْ ِقيم
ِ َاَل ْعِ مَت
َاض مع ِة
َّ اَرَِحم ُك ُم
اس مَوُم مو م
اض م
ُ م
ْ َّيَم ْنَأ ْمه ِل ْم
صد م
ْ َّ َاّللَُأ
ْ َوتملمقيم مَهاَِبلْ مقبُ م،
ْاعلم ُمو م
َاْل ماثر َّ م م
ِ ََي ِك َم م
ِ َاإلَيما منَتم
ِ
ِ الْ مقوِل
ِْ َفمِإ َّن،َِبْْلَمر ِاءَو ْاأل ْمهو ِاء
َاَش مجمرَبمْي نم ُه ْم
َُ َوالْ ُم ْؤِم من،
َّ َقم مال،ص ِد ُق
يم م
َعَّز مَو مج َّلَ{فم مًل مَومربِ م
َاّللُ م
ٌ صد
ْ
َه موَالْ ُم م
ك مََلَيُ ْؤمنُو من م
ْ
وكَف م
ُ َح ََّّت ُم
يق م
م م
ِ
ِ َفم ِمنَع مًلم،َ]65َ:سلِمواَتمسلِيما}َ[النساء
ِِ اَاّلل َِمبماَوص
ِ ِ َجي ُدو
ِ
ُُِثَّ مََل م
ََوِمبما،
َاتَالْ ُم ْؤِمنِ م
َحمر اجاَِمَّاَقم م
َّيَأم ْنَيمص ُفو َّم م م م
ضْي م
ْ م م
اَيفَأمنْ ُفس ِه ْم م
فَبهَنم ْف مسهُ م
ت مَويُ مَ ُ ْ ا
ِ ْ َالَّ ِذينَهم،َورواهَالثِ مقات َِمنَأمه ِلَالنَّ َْق ِل،ىَاّللَعلمي ِهَوسلَّم َِِمَّاَنم مقلمْتهَالْعلمماء
ِ
ِِ و
ِ َْ َاْل مًل ِلَو
َّ َر ُسولُهُ م
َالسنم ِن
ُّ َو
ْ ْ ُ
ُ ُ ُ م ُ ممم
مم
َاْلُ َّجةَُف ميم م
ص مفهَُبه م
اْلممرام م
اَرموْوهَُم من ْم م
ُُ م
َصل ََُّ م ْ م م م
ِ َ مكيف:ىَاّللَعلمي ِهَوسلَّم
ِ
ِ
َِّ ول
ِ ُ َومَلَي مق،و ْاْل ماث ِر
ِ َعنَرس
ِ
ََويمتم يمقَّنُو من،
ُ َومَلَيُ معا ِر،
َاّلل م
يم م
ُ اَص َّح م ْ م
ُ م
ضو من م
َويُ مسل ُمو مَن م،
؟َومَلَِلم؟َبم ْلَيمتَّبعُو من مَومَلَيمْب تمدعُو من م
َصلَّ ََُّ م ْ م م م ْ م م
الَف م
م
مومَلَيم ْش ُكو من مَومَلَيم ْرمََتبُو مَن

“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:

ِ
ِ ََي ِكم م
ِ ِ َجي ُدو
ِ
َُِثَّ مََل م
َت مَويُ مسلِ ُموا
ُ اَش مجمرَبمْي نم ُه ْم
يم م
فم مًل مَومربِ م
َحمر اجاَِمَّاَقم م
ضْي م
اَيفَأمن ُفس ِه ْم م
ك مََلَيُ ْؤمنُو مَن م
وكَف م
ُ َح َّ َّٰت ُم
ِ
﴾٦٥﴿َيما
تم ْسل ا
《 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
37

El-Ibaneh el-Kubra libnu Bettah.
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:

ِ ئَحدَّثمنماَحرملمةَُي ع َِنَابن
ِ حدَّثمنماَعلِيَبنَنمصرَو ُُم َّم ُدَبنَيونُسَالن
ِ َع ْممرا من م
َس
َّ اَعْب ُد
َاّللِ ََبْ ُنَيم ِز م
َحدَّثمنم م
يدَالْ ُم ْق ِر ُ م
َّسائ ُّيَالْ مم ْع مىنَقم ماَل م
م ْم م ْ ْ م
م م ُّ ْ ُ ْ م م ْ ُ ُ م م
َح َّدثمَنَأمبُوَيُونُ م
ِ
ِ ْ َاّللََيْمرُكمَأم ْنَتُؤُّدو
ِ
ِِ
ِال م
ِ ََسيعاَب
َال
ْ َُِه ِذه
ص اْياَقم م
َم ْومَلَأِميبَ ُهمريْ مرةمَقم م
َاْليمةمَإِ َّن َّم م ُ ُ ْ م
َهمريْ مرةمَيم ْقمرأ م
ُ تَأ ممِب
ُ ََس ْع
اَاأل ممما مَنتَإِ مَلَأ ْمهل مهاَإِ مَلَقم ْولهَتم مع ماَل م ا م
َجبم ْْي م
ُ ُسلمْي ُمَبْ ُن
َِّ ول
َِّ ول
ِ ِ ضعََإِ ِْبامهَعلمىَأُذُنِِهَوالَِِّتَتملِيهاَعلم
ِ ىَاّلل
ََعلمْي ِه مَو مسلَّ ممَيم ْقمرُؤمها
َىَاّللُ م
ت مَر ُس م
ت مَر ُس م
َّ ََّصل
م م م
َعلمْيه مَو مسلَّ ممَيم م ُ م م ُ م
َصلَّ َُّ م
ُ ْوَهمريْ مرةم مَرأمي
ُ ُىَعْينهَقم مالَأمب
ُ ْمرأمي
َاّلل م
َاّلل م
م
َِِّ من
ِ َّ ئَي ع َِنَإِ َّن
ِ ََسيعَب
َّ َنَأ
ىَاجلم ْه ِميََِّة
َ ِ صْيٌَيم ْع
ْ َعلم
صاراَقم م
سَقم م
صبم معْي ِهَقم م
مويم م
الَأمبُ م
اَردٌّ م
ْ الَالْ ُم ْق ِر ُ م
ْ ِض ُعَإ
اَوبم م
َاّللم م ٌ م
دَومه مذ م
وَد ُاو م
َّللََسمْ اع م
الَابْ ُنَيُونُ م
“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:

َ﴾٥٨﴿َاَاأل ممما مَن ِتَإِ م َٰلَأ ْمهلِ مها
ْ ََيْ ُمُرُك ْمَأمنَتُ مؤُّدو
إِ َّنَاللَّهم م
《 Vërtet Allahu ju urdhëron që t’ua ktheni amanetet prapë atyre që u takojnë… 》 [4:58]
Deri tek fjalët e Tij:

ِ مَِسيعاَب
َ﴾٥٨﴿َص اْيا
ا م
《 … Dëgjues, Shikues… 》 [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:

ِ
ِ َِّ احَقم ماَلَحدَّثمنماَعب ُدَالْع ِزي ِزَبنَأِميبَحا ِزمَح َّدثمَِنَأِميبَعنَعب ي ِد
َال
ِ ََّالصب
َاّللَِبْ ِنَعُ مممرَقم م
َّ َعْب ِد
َّ َع َّمار مَو َُُمم َّم ُدَبْ ُن
َع ْن م
َاّللَبْ ِنَم ْق مسم م
امَبْ ُن م
ْ م ْ ُم
ُ محدَّثمنماَه مش
م مْ م ْ ُ م م
َِّ ول
ِ ِ ِ ِ ِِ َاجلبَّار م
ِ ىَاّلل
ِ
َاَُثََّيم ُقَو ُل
ُ اَويمْب ُسطُ مه
ُ َعلمىَالْ ِمْن مِِبَيم ُق
ت مَر ُس م
ُ ِضَيم مدهَُفم مج مع ملَيم ْقب
َعلمْيه مَو مسلَّ مم مَوُه مو م
صلَّ َُّ م
ُ مَس ْع
ََسم ماواته مَوأ ممرضيهَبِيمده مَوقمبم م
َاّللَ م
ول م
ُ ََيْ ُخ ُذ ْم
ض مه م
َِّ ول
ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِىَاّللَعلمي ِهَوسلَّمَعن م
َتَ إِ مَلَالْ ِمْن مِِب
ْ كَ أميْ من
ْ أم مَن
ُ َر ُس
َاجلمبَّ ُارو منَ أميْ منَالْ ُمَتم مكِِبُو منَ قم م
ُ َاجلمبَّ ُارَ أم مَنَالْ ممل
ُ َح ََّّتَ نمظمْر
َاّلل م
َو مع ْنَِشماله م
ْ َصلَّ ََُّ م ْ م م م م
َويمتم ممايم ُل م
ََيينه م
ال م
َِّ ول
ِ ي تمحَّرُك َِمنَأمس مف ِل م
ِ َهوَبِرس
َعلمْي ِه مَو مسلَّ مَم
ََّ ََّصل
ٌ ِمساق
ُ َُح ََّّتَإِِن مَألمق
ىَاّللُ م
ْ ْ م م
َاّلل م
ُ ط ُم م
ولَأ م
َش ْيءَمْنهُ م
“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:

ِِ ِ َع ِنَالنَِّيبَِصلَّىَهللاَعلميَِهَوسلَّم،َاّللَعْنه
ِ ِ سَب ِن
ََعَّز
َم معاذ م
ٌ ََِنَ ماثب،َسلم ممةم
ُ َََّنََح،
َ"َيفَقم ْوله م:
َمالك مَرض مي َُّ م ُ م
تَالْبُنم ِانُّ م
َع ْنَأمنم ِ ْ م،
ادَبْ ُن م
ُ ناَم معاذَُبْ ُن
ُ مح َّدثم
م ُ مْ مم م
ِ
ِْ ف
َُالَلمه
َمو مج َّلَ{فملم َّم م
َم معاذٌَفم مق م
مخمر مجَطممر م
ْ َيم ْع َِنَأ،َ«ه مك مذا:
َقم مال م:]َقم مال143َ:َج معلمهَُ مد ًّكا}َ[األعراف
َاِلْن م
ُ َُأ ممرَنه:ص ِر»َقم مالَأِميب
ىَربُّهَُللْ مجبم ِل م
اََتملَّ م
ِِ ِ
ِ َّ
َسَبْ ُن
َيدَإِ مَل م
َوقم م،
َُمم َّمد؟َقم م
ُ اََيَأ ممِب
ُ ََي
ُ ََي
َش ِد م
ُ َماَتُِر:
َض ْربمةا م
َص ْد مرهُ م
ََفم م:ال
ََحمْي ُد مَومماَأمنْ م
َم ْنَأمنْ م:
ب م
ضمر م
ََحمْي ُد م
تم
تم
ال م
َه مذ م
يل م
يد اة م
ُ َُحمْي ٌدَالطو
ُ ؟َح َّدثمَنَبهَأمنم
ِ
َيدَإِلمْي ِه؟
ُ َتم ُق،َعلمْي ِه مَو مسلَّ مم
ُ َماَتُِر
َِصلَّىَهللاُ م
ممالك م
ولَأمنْ م
َع ِنَالنَِّيب م
تم

38
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Sunen Ebu Davud.
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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 –:

ِ
َ﴾١٤٣﴿ََج معلمهَُ مد ًّكا
فملم َّم م
اََتملَّ ٰى مَربَُّهَُل ْل مجبم ِل م
《 … 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:

َِّ َعنَعب ِد،َعنَعب ي مدةم،َعنَإِب ر ِاهيم،َعنَمنْصور،ش
ِ
ِ ِ ِ ِ َثناََيَيَبن،
ََصلَّى
َِ َِع ِنَالن،
ْ َع ِن
َّ َُرَِحمه
ْ َاأل
َاّلل م
َس ْفيما من م
ُ مَس ْع
ْمع مم ِ م ْ م ُ م ْ ْ م م م ْ ُم ْ م ْ م
َّيب م
ُ َحبمديث،َسعيد
َاّللُ مْ م ْ ُ م
ميب م
تَأِ م
ِ ِ َأب
ِ َ ََي
ِ َج معلَيُ ِشْي
َّ َ«أ:َعلمْي ِه مَو مسلَّ مم
َض ُع
َِ َالس مم ماو
ُصبُع»َقم م
َّ ُالَأِميب مَرَِحمه
َّ من
َّ ك
ُ َاّللمََيُْ ِس
ُصبُعِ ِهَيم م
مصابِعه مَوأ ممرِانَأِميبَ مكْي م
ات م
هللاُ م
ْ َأب
ْ َعلمىَأ
َيَيُشْيُ ِ م
َاّللُ م
ُ ف م م
َج مع مل مْ م:
ِ أُصب عاَأُصب عاَح ََّّتَأمتمىَعلم
ىَآخ ِرمهَا
م
ُْ ا ُْ ا م
“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
41

Musned Imam Ahmed.
Kitab el-Sunneh liAbdullah.

61

ََوتسمع،َواألحكامَالِتَنراهاَأبعيننا،أماَماَذكرتَمنَاجتهادَالرأيَيفَتكييفَصفاتَالرب؛َفإَنََلََني َزَاجتهادَالرأيَيفَكثْيَمنَالفرائض
َوقصرتَعنهاَالظنو َن،يفَآذاننا؛َفكيفَيفَصفاتَهللاَالِتَِلَترهاَالعيون
“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:

َنقولَيفَماَتقدمَمنَهذهَاألخبارَيفَالصفاتَيفَكتابناَهذاَنرويهاَمنَغْيََتثيلَوَلَتشبيهَوَلَتكييفَوَلَقياسَوَلََتويلَعلىَما
َ
َوكذلك
َنقلهاَالسلفَالصادقَعنَالصحابةَالطاهرةَعنَالصطفىَصلىَهللاَعليهَوسلمَوَنهلَمنَتكلمَفيهاَإَلَببيانَعنَالرسولَصلىَهللاَعليه
حايبَحضرَالتنزي َل
َ وسلمَأوَخِبَص
“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
43

El-Nakd lil-Darimij.
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, elUzza 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:

ِ ِ بلَي مداهَمبسوطمت
﴾٦٤﴿َُاء
َ فَيم مش
م ْ م ُ مْ ُ م
انَيُنف ُقَ مكْي م
《 … 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:

ِ ال م
ِ
ِ
ِ ِ ْ مثمل
َ:ب؟َقم مال
ََقِ م.ََل:
َدا ِرمك م
وص؟َقم م
ََنْلمةٌ؟َقم م
َقم مال م.ف
ٌ اَس مع
َأِميف م:ُيلَلمه
ٌ َفملم مهاَ مكمر:يل
ُ َفملم مه:يل
ٌ اَخ
َفملم مه م:يل
َاجلم ْهميَّة م
َق م.ََل:
َق م.َنم مع ْم:ال
َمثم ُل مَر ُجلَق م
ُ م
ِ
ِ ِ ْ َهؤمَل ِء.ََنْلمةم َِيفَدا ِرمك
ِ
ِ ال م
ِ َفملمه:َقِيل.مَل
َ:يل
َ فم مًل م:يل
مص ٌل؟َ قم م
اَج ْذعٌ؟َ قم م
ٌّ َر
م
ُم
ْ َفملم مهاَأ:يل
م م
َ لم ُك ْم م:يلَ مْلُْم
َق م.َنم مع ْم:ب؟َ قمالُوا
َق م،َُاجلم ْهميَّة
َق م.َمَل:ال
َق م.ََل:
63

ِ َفمْيضىَوي ْغضب؟َقمالُو م:َقِيل.ََل:ا
ِ َفملمهَقم مدم؟َقمالُو م:َقِيل.ََل:ا
ِ ي ت مكلَّم؟َقمالُو م
ََفم مًل:يل
ْ َِفملمهَُإ:يل
ٌ ُ َفملمهَُيم ٌد؟َقمالُو م م:يل
ُ صبم ٌع؟َقماَلُو م م م ْ م م م م
ُ مم
َق م.ََل:ا
َق م.ََل:ا
َق م.ََل:ا

َبَلم ُك ْم
َّ مر

“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:

ِ َ َواألمب مك ِمَالَّ ِذيََلَيسمع،ََواألمص ِم،َلصَنمِم
ِ ْ َ"َإِ َّن:َالَب عضَأ ْمه ِلَالْعِلْ ِم
ِ َشبَّ ُهواَرَِّبُم
ِ
ََوَلَيمتم مكلَّ ُم،َ
ُ َاجلم ْهميَّةم
ْ َِب َّ م م م
ُ ْ موقم م م
ْ َأل َّمْنُْم م م،ََُه ُمَالْ ُم مشب مهة
َوَلَيُْبص ُر م،َ
مْمُ م
ََلَخيْلُ َُق
َو م،
م

“Disa prej njerëzve të dijes kanë thënë: ‘Xhehmijet janë antropomorfistat (elmushebbiheh) 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:

ِ َهللَتباركَوتعاَلَوجهاَوَلََسعاَوَلَبصر
ِ
ِ
ََضًلَّل
اَوَلَكًلم
اَوَلَعلْ ام
َأْنمََلَيُثْبِتُو من،ونكفرهمَأيضاَِبلشهورَم ْنَكفرهم
ُ َإَلَبِتمأْويِ ِل،اَوَلَص مفَةا
ا
َ ا
ا
ا
ِ
ََوصنْ ُدوق،َويفَكلَبيتَمغلق،َوهوَبنفسهَيفَكلَمكان،
؛َمبعىنَواحد
افْ تم م
ْ ض ُحواَوتمبم يَّنم
ت م
ُ
َوبم م،ََُسعُه:َيقولون،َعمَومرا ُهتُم
َومكًلم ُمهُ ا،َُوعلْ ُمه،ُص ُره
ِ ِ
ِ
ِِ َ
ِ ضاَم ْذهبَو
ِ ِِ
.اض ٌحَيفَإِ ْك مفا ِرِهم
ُم ْق مف
ْ
َفِإ مَلَهللاَنمْ مِبأَُمنَإلهَهذهَص مفتُهُ م،َاَوأم ْغًلقُ مهاَوأمقْ مفاْلُا
ٌ َوه مذاَأَي ا م م،
َحيطما ُْن م-يفَدعو ُاهم-َ ََقدَأحاطتَبه،ل
“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
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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:

َوالعجبَمنَالريسيَصاحبَهذاَالذهبَأنهَيدعيَتوحيدَهللاَمبثلَهذاَالذهبَوماَأشبههَوقدَعطلَمجيعَصفاتَالواحدَاألحدَفادعى
َيفَقياسَمذهبهَأنَ واجدهَالذيَيوحدهَإلهَُمدعَمنقوصَمشوهَمشيجمقصوصََلَتتمَوحدانيتهَإَلَمبخلوقَوَلَيستغَن َعنَخملوقَمن
ََويلكَإَّناَاَلوحدَالصادقَيفَتوحيدهَالذيَيوحدَهللاَبكمالهَوجبميعَصفاتهَيفَعلمهَوكًلمهَوقبضهَوبسطهَوهبوطه،الكًلمَوالعلمَواَلسم
َوارتفاعهَالغَن َ عنَمجيعَخلقهَجبميعَصفاتهَمنَالنفسَوالوجهَوالسمعَ والبصرَواليدينَ والعلمَ والكًلمَوالقدرةَ والشيئةَوالسلطان َالقابض
َالباسطَالعزَالذلَاْليَالقيومَالفعالَل اَيشاءَهذاَإَلَالتوحيدَأقربَمنَهذاَالذيَيوحدَإْلاَُمدعاَمنقوصاَمقصوصاَلوَكانَعبداَعلى
هذهَالصفةَِلَيكنَيساويََترتَّيَفكيفَيكونَمثلهَإْلاَللعالَّيَتعاَلَهللاَعنَهذهَالصفَة
“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
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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:

ِ
ِ
َ﴾َمَلَتم ْعتم ِذ ُروا٦٥﴿َآَيتِِه مَومر ُسولِِهَ ُكنتُ ْمَتم ْستم ْه ِزئُو من
َُ وض مَونمْل مع
نَسأملْتم ُه ْمَلميم ُقولُ َّنَإََِّّنماَ ُكن م
ُ َُّاََن
بَََۚقُ ْلَأ ِمِبللَّه مَو م
مولمئ م
﴾٦٦﴿َقم ْدَ مك مف ْرُُّتَبم ْع مدَإَِيمانِ ُك ْم
《 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:

ِ ِ وإِذم
َّ اَشْي ئا
َ﴾٩﴿ََّي
ُّ اب
َآَيتِنم م
اَه ُزاواَََۚأُولمٰئِ م
ٌ َم ِه
كَ مْلُْم م
م م
ُ اَاَّتم مذ مه
ٌ َع مذ
اَعل ممَم ْن م
《 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:

ََأوَقتلَنبيًّاَمنَأنبياء،َوجل
أمجعَالسلمونَعلىَأنَمنَسب
َّ ََأوَدفعَشيئاَِماَأنزلَهللا-ََصلىَهللاَعليهَوسلم-َ ََأوَسبَرسولمه،َهللا
َّ
َّ
َّ عز
ِ َكانَم ِقًّر
َ .اَبكلَماَأنزلَهللا
ُ َأمنَّهَكاَفرَبذلكَوإِ ْن،هللا
“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.
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Allahu – i Lartësuar – ka thënë:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َعلم ٰى
ََّاس
َسلمْي مما ُن مَولمٰك َّنَالشَّيماط م
ُ اَماَتم ْت لُوَالشَّيماط
ُ َّي م
مواتَّبم عُو م
ُ َسلمْي مما مَنَََۚ مومماَ مك مفمر
ُ َم ْلك
َّيَ مك مف ُرواَيُ معل ُمو منَالن م
ِ
ِ ْ َعلمىَالْملم مك
َ﴾١٠٢﴿َوت
وت مَومم ُار م
َه ُار م
َّيَبِبمابِ مل م
الس ْحمر مَومماَأُن ِزمل م م
《 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:

ََفقدَكفرَمباَأنزلَعلىَُمم َد،َومنَأتىَكاهنااَفصدقهَمباَيقول،رَأوَس ِحرَله
َأوَس مح،نَله
َأوَتم مك َّهنَأوَتُ ُك ِه،ليسَمناَمنَتطْيَأوَتُطُِْيَله
َّ
ُ
م

صلىَهللاَعليهَوسل َم

“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:
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ِ
ِ َّ
﴾٣﴿َضو من
َُ اَم ْع ِر
ينَ مك مف ُرو م
ُ اَع َّماَأُنذ ُرو
موالذ م
《 … 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:

ِ َّ
ِ
ِ
ِ َّ
َ مَلَيمتَّعِظُو من, ضو مَن
َُ اَم ْع ِر
َّ َع ْنَ إِنْ مذ
َّ َّاَو ْح مدانِي
ُ َم ْع ِر
ةَاّلل م
ينَ مك مف ُرو م
ُ ارَاّللَإِ ََّي ُه ْم
ين م
ُ اَع َّماَ أُنْذ ُرو
َج مح ُدو م
 مواملذ م: ضو مَن { يم ُقولَتم مع ماَلَذ ْكره
 } مواملذ م: موقم ْوله
 مومَلَيمتم مف َّك ُرو منَفميم ْعتمِِبُو مَن, بَِِه
“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:

ِ
َ﴾٣٢﴿َب مَوتم موَّ َٰل
َصد م
َّق مَومَل م
ف مف مًلَ م
﴾َ مولمٰكنَ مك َّذ م٣١﴿ََصلَّ ٰى
《 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:

ِ نَهذهَاأل َُّم ِةَي ه
ِ  ََل يسم َع يب أح ٌد َِم،ََُِم َّمدَبي ِده
ِ ِ ِ
ِ نَأص
َّ ت
َحاب
َْ َإَلَكا من َِم،َبه
ُ ٌّصرِان
ٌّ ود
ُ َُُثَََّيم،
ُ وتَومِلَْيُ ْؤم ْنَِبلَّذيَأ ُْرس ْل
ْ َوَلَنم،ي
ُم
مْمُ م
س ُم م
ُ والذيَنم ْف

.النَّا َِر

“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.
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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:

ِ
ِ ﴾َماَض َّلَص١﴿َوالنَّج ِمَإِ مذاَهو ٰى
ََه موَإََِّل مَو َْح ٌي
َ َاحبُ ُك ْم مَومماَ مغ مو ٰى
﴾َ مومماَيمنط ُق م٢﴿
ُ ﴾َإِ ْن٣﴿ََع ِنَا ْْلممو ٰى
ْ م
م م م
مم
﴾٤﴿َوح ٰى
يُ م
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《 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:

ِ ََي ِكم م
ِ ِ َجي ُدو
ِ
َُِثَّ مََل م
َت مَويُ مسلِ ُموا
َِ َحمر اج
ُ اَش مجمرَبمْي نم ُه ْم
يم م
فم مًل مَومربِ م
اَِمَّاَقم م
ضْي م
اَيفَأمن ُفس ِه ْم م
ك مََلَيُ ْؤمنُو من م
وكَف م
ُ َح َّ َّٰت ُم
ِ
﴾٦٥﴿َيما
تم ْسل ا
《 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.
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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:

ِِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ وِمْن همَالَّ ِذينَي ْؤذُو منَالنَِّيبَوي ُقولُو منَهوَأُذُ ٌَنَ ََۚقُلَأُذُ ُنَخْيَلَّ ُكمَي ْؤِمن
َين
َِبللَّه مَويُ ْؤم ُنَل ْل ُم ْؤمن م
َّ م م
ُ م ُُ م
َّي مَومر َْحمةٌَللَّذ م
ُ ُ ْ ْم
ْ
ُم
ِ اَمن ُك َمَََۚوالَّ ِذينَي ْؤذُو منَرس م
ِ
َ﴾٦١﴿َابَأملِ ٌيم
ولَاللَّهَ مْلُْم م
ٌ َع مذ
ُ مآمنُو ْ م م
ُم
《 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:

ِ
ِِ
ِ َّ َذم مكر:َال
َال
َفم مق م-َ ََعلمْي ِه مَو مسلَّ مم
اقَقم م
ََحمْيدَقم م
َّ َّصل
َع ِنَابْ ِنَإِ ْس مح م
ُ محدَّثمنماَابْ ُن
ىَاّللُ م
اَسلم ممَةُ م
َالْ ُمنمافق م:ََّه ْمَيم ْع َِن
َ م-ََِّي مَوأمذم ُاه ْمَللنَِّيب
ُ َاّللَُغش
َحدَّثمنم م:َ
ال م
م
ِ َّ ِ
ِ ْ َفِيماَب لمغمَِنَنمبَتملَبن،َكَالْم مقالمةم
ِ ُ َومكا منَالَّ ِذيَي ُق.ََ)َاْلَيةم
ََع ْم ِروَبْ ِن
َّ ِينَيُ ْؤذُو منَالن
مخوَبمَِن م
ُ َويم ُقولُو من
ُ َاْلما ِرثَ أ
م م
م
ُْ ُ ْ
ولَتلْ م م
َّيب م
َ َ(َ مومْن ُه ُمَالذ م:
َه موَأُذُ ٌن ْ م م
ِ َُاْلية
ِ ِ َوفِ ِيهَنمزلمت،َعوف
ََيم ْس مم ُع:َمي
ُ اَص َّدقمهَُ!َ"َيمَ ُق
َّ ول
ُ َ"َإََِّّنم:َكَأمنَّهََُقم مال
َح َّدثمهُ م
َوذمل م،َ
م م ْ م
َ(َقُ ْلَأُذُ ُن م:ََُاّلل
َشْي ئا م
َ!َم ْن م
اَُمم َّم ٌدَأُذُ ٌن م
ْ َخ ْْيَلم ُك ْمَ)َأ
ْم
َهذه ْ م م
.ََص ِد ُقَبِِه
َاِلمْ مْي م
ْ
َويُ م
“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:

ِِ ِ
ِ َوَلَنم،َماَ ْأدرمكَمدََّأح ِد ِهم،أن أح مد ُك َم أنْ مفق َِمثْلَأُحدَ مذهبا
ِ أص
ِ أص
.ُصي مفَه
ْ  َل تم ُسبُّوا،حايب
ْ َل تم ُسبُّوا
 فموالذي نم ْفسي بيمدَه لو ََّ م ْ م م ُ م ا،حايب
ْ م ُ م
“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:

ِ َّ
ِ
َ﴾١٥٧﴿ََه ُمَالْ ُم ْفلِ ُحو من
َُ ك
َ ُّورَالَّ ِذ
َم مع َهَََُۚأُولمَٰئِ م
َآمنُواَبِه مَو معَّزُروهُ مَونم م
يَأُن ِزمل م
ين م
ص ُروهُ مَواتَّبم عُواَالن م
فمالذ م
《 … 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:

Tefsir el-Taberij.
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.
52
53
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ِ لِتُ ْؤِمنُواَ ِِبللَّ ِهَورسولِِهَوتُع ِزروهَوتُوقِروهَوتُسبِحوهَبكْرةاَوأ
﴾
َ ٩﴿َمص ايًل
مم ُ م م ُ ُ م م ُ ُ م م ُ ُ ُ م م
《 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:

ِ ولَب ي نم ُكمَ مك ُدع ِاءَب ع
َ﴾٦٣﴿ََضا
َّ اَد معاءم
ََّْل م
ض ُكمَبم ْع ا
ُ ََت معلُو
ْ َالر ُس ِ مْ ْ م م
《 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:

ِ ِ ولَاّلل
ِ َُمم َّم
.َيفَ مَتم ُّهم,َد
َّ اََي مَر ُس
ُ اََي
ُ َّيَوتم مو
َومَلَيم ُقولُو م,َع
أ ممممرُه ْمَأم ْنَيم ْدعُو م
اض م
َيفَل م,َ
“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:

َ ُأ ممممرُه ْمَأم ْنَيُمف ِخ ُموهُ مَويُ مش ِرف
ُوه
“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
56

Tefsir el-Tabarij.
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:

ِ ََي ِكم م
ِ ِ َجي ُدو
ِ
َُِثَّ مََل م
َت مَويُ مسلِ ُموا
َِ َحمر اج
ُ اَش مجمرَبمْي نم ُه ْم
يم م
فم مًل مَومربِ م
اَِمَّاَقم م
ضْي م
اَيفَأمن ُفس ِه ْم م
ك مََلَيُ ْؤمنُو من م
وكَف م
ُ َح َّ َّٰت ُم
ِ
﴾٦٥﴿َيما
تم ْسل ا
《 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:

﴾٣٠﴿َمَميِتُو من
َّ ُت مَوإِ َّْن
إِن م
ٌ َِمي
َّك م
《 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:

ِ
ِ
ِ
َب
َُ مومَم
ٌ اَُمم َّم ٌدَإََِّل مَر ُس
َّ َالر ُس َُلَََۚأمفمِإ
ُّ ت َِمنَقم ْبلِ ِه
ْ ولَقم ْدَ مخلم
اتَأ ْموَقُت ملَان مقلمْب تُ ْم م
نَم م
ْ َعلم ٰىَأ ْمع مقاب ُك َْمَََۚ موممنَيمن مقل
ِ علمى
ِ
َ﴾١٤٤﴿َين
ضَّرَاللَّهم م
ُ َعقبم ْي ِهَفملمنَيم
م ٰ م
َشْي ئااَ ََۚ مو مسيم ْج ِزيَاللَّهَُالشَّاك ِر م
《 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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َِّ َفم ُقولُواَعب ُد،َفمِإََّّنماَأم مَنَعب ُده،تَالنَّصارىَابنَمرممي
ِ َلمَتُطْرَوِنَ مكماَأمطْر
َ ُسولَُه
م م ْ م مْ م
ْم
ُ ْم
ُ َاّلل مَومر
ُ م م
“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:

َِّ ول
ِ ىَاّلل
ِ
ِِ
ِ َعنَخلُ ِقَرس
ََِِاّلل
َّ َخلُ مقَنمِيب
ْ تَبملمىَقمالم
ْ َو مسلَّ ممَقمالم
َصلَّ َُّ م
ََيَأ َُّمَالْ ُم ْؤمن م
ُ ْتَتم ْقمرَأَُالْ ُق ْرآ منَقُل
تََأملم ْس م
ُ ْقُل
ُ تَفمِإ َّن
َاّلل م
ُ َّيَ(عائشة)َأمنْبِئ ِيَن م ْ ُ م
تم
َعلمْيه م
َعلمْي ِه مَو مسَلَّ ممَ مكا منَالْ ُق ْرآ مَن
َّ َّصل
ىَاّللُ م
م
“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:
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59

Shembuj të kësaj do të jepen më vonë në këtë libër.
Sahih Muslim.
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ِ ِ َّ ََاِللم مف ِاء
ِ َوإِ ََّي ُكمَو ُُْم مد ماث،اَِبلنََّو ِاج ِذ
ِ ِفمِإنَّهَمنَيع
ِ ضو م
ََاأل ُُموِر؛
َينَالْ مم ْه ِد م
ُّ َع،
ْ ت
ُْ َفم معلمْي ُك ْمَبِ ُسن َِِّت مَو ُسن َِّة،ىَاختِ مًلفااَ مكثِ اْيا
ْ شَمْن ُك ْمَفم مس ممْي
يَّي م
ْ ُمْ م
م ْم
الراشد م
اَعلمْي مه م

ٌَض مًللمَة
فمِإ َّنَ ُك َّلَبِ ْد معة م

“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:

ِ َالدين
ِ
ِ منَرس م
ِ ىَاّلل
ِ َشي ئااَ مِلَي ُكن
ِ ْ ِث َِيفَه ِذه
َّ َ؛َأل
َت
ُ منَهللامَيم ُق
َصلَّ َُّ م
َاأل َُّمة م ْ ْ م ْ م
ُ َْ(الْيم ْوممَأم َْك ممل:َول
مح مد م م
َعلمْيه مَو مسلَّ مم م
ْ مم ْنَأ
ولَهللا م
ُ َسلم ُف مَهاَفم مق ْد مَز مع ممَأ َّ م
َعلمْيه م
َخا من م
ِ اََلَي ُكو ُنَالْي وم
ِ ِ
ِ
َديناَا
مْم
لم ُك ْمَدينم ُك ْم)َفم مماَ مِلَْيم ُك ْنَيم ْوممئذَدَينا م م
“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:

ِ الْي وَمَأم ْك َم ْلتَلم ُكم
َ﴾٣﴿ََدينم ُك ْم
ْ ُ مْم م
《 … 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
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El-Tirmidhij, ibnu Maxheh, Ebu Davud, Imam Ahmed; me një ndryshim të vogël – sahih.
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:

ِ َوتمرُكَام ِْلصوم،ٌَوُك ُّلَبِ ْدعةَفم ِهيَض مًللمة،َوتمرُكَاملْبِ مد ِع،ولَام َّّللَِﷺََوامَِْلقْتِ مداءَِبِِم
ِ ك َِمبماَ مكا من
ِ لسن َِّة
ِ مصحابَرس
َ،ات
ُ ُص
ُّ ولَام
ُ َاملت مَّم ُّس:َعنْ مد مَن
م م م
م
ُأ
مْ ُُم
ُ َعلمْيهَأ ْ م ُ م
ُْ ْ م
م
م
ِ ات َِيفَام
ِ اِلصوم
ِ ِْ َوتمَرُكََاملْ ِمر ِاءَو،ابَامْأل ْمهو ِاء
ِ مصح
ِ ُاجلُل
َ.لدي ِن
ْ مو
اجل مدال مَو ُْ ُ م
َم معَأ ْ م
وس م
م مْ م م
“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:

ِ َيَأميُّهاَالَّ ِذينَآمنُو م
ِاَبَّيَي مد ِيَاللَّ ِهَورسولَِِهَََۚواتَّ ُقواَاللَّ َهَََۚإِ َّنَاللَّه م
َ﴾١﴿ََعلِ ٌيم
يع م
م
م
ٌ ََس
م م
اََلَتُ مقد ُمو َمْ م م
م م
ُ مم
م
《 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:

ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ َمنهمَمعَقم ْب
َّ
َ،َبرأْيِ ِه ْم
ٌ َجه
َّ إن
ْ َاّللمََلَيمنْ ِزعَُالعِلْ ممَبم ْع مدَأ ْن
َأعطا ُك ُموهَُانْتز ا
ُ ىََنس
ٌ َفمَيم ْب مق،ضَالعُلمماءَبعلْ َمه ْم
ْ َُولمك ْنَيمْن تم ِزعُه،اعا
َيُ ْستم ْفتم ْو منَفيَُ ْفتُو من م،ال
ِ ضلُّو منَوي
ِ في
ضلُّو مَن
م
ُ
“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:

ِ
ِ َالسنم َِن أ ْمعي ْتَه َم أم ْنَ مَي مفظُوهاَوتم مفلَّتم
َالسنم من
َسئِلُواَأم ْنَيم ُقولُو م
َّ اب
ُّ َضوا
ُ َفم مع مار،َََلَنم ْعلم ُم:َا
ْ َالرأْ ِيَأ ْمع مداءُ ُّ م ُ ْ ْ م م
استم ْحيم ْواَح م
تَمْن ُه ْمَأم ْنَيمعُ م
ْ إِ َّنَأ
ْ َو،َا
مص مح م
ُ َّي
وه م
بِمرأْيِ ِه ْمَفمِإ ََّي ُك ْم مَوإِ ََّي ُه َْم

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:

ِ
ِ ِ ُّ ولميس َِيفَام
ِ َِبلْع ُق
.َاَه موَامَِلتِبماعُ مَوتم ْرُكَام ْْلمموى
ُ بَ مْلماَامْأل ْممثم
ْ َُومَلَت،
ُ َإَََِّّنم،ول مَومَلَامْأل ْمه مواء
ُ ِ َومَلَتُ ْد مرُك،
ُ ضمر
ٌ لسنَّةَقيم
ال م
اس م
مْ م
“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:

َواعلمَرَحكَهللاَأنهَليسَيفَالسنةَقياسَوَلَتضربَْلاَاألمثالَوَلَتتبعَفيهاَاألهواءَبلَهوَالتصديقَآباثرَرسولَهللاَﷺَبًلَكيفَوَلَشرح
.وَلَيقالَِلَوَلَكيفَفالكًلمَواِلصومةَواجلدالَوالراءَُمدثَيقدحَالشكَيفَالقلبَوإنَأصابَصاحبهَاْلقَوالسنَة
“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)

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.
64
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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:

ََفإنهََلَيفلحَمنَأحبَالكًلمَوكلَمنَأحدثَكًلم اَِلَيكن،عليكمَِبلسنَّةَواْلديثَوماَينفعكمَهللاَبهَوإَيكمَواِلوضَواجلدالَوالراء
َألنَالكًلمََلَيدعوَإَلَخ َْي،آخرَأمرهَإَلَإَلَبدعة
“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:

حكميَيفَأهلَالكًلمَأنَيضربواَِبجلريدَويطافَِبمَيفَالعشائرَ؛َينادىَعليهمَهذاَجزاءَمنَتركَالكتابَوالسنةَوأقبلَعلىَالكًل َم
“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
68

El-Ibaneh libnu Battah.
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:

ب
َ  نوع من التكذي: ث
َ ب اْلدي
َ التأوي َل عندَأصحا
“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:

َواحذرَصغارَاحملداثتَمنَاألمورَفإنَصغارَالبدعَتعودَحَّتَتصْيَكباراَوكذلكَكلَبدعة َأحدثتَيفَهذهَاألمةَكانَأوْلاَصغْياَيشبه
َاْلقَفاغَتَبذلكَمنَدخلَفيهاَُثَِلَيستطعَالخرجَمنهاَفعظمتَوصارتَديناَيدانَِباَفخالفَالصراطَالستقيمَفخرجَمنَاإلسًلمَفانظر
َرَحكَهللاَكلَم نََسعتَكًلمهَمنَأهلَزمانكَخاصةَفًلَتعجلنَوَلَتدخلنَيفَشيءَمنهَحَّتَتسألَوتنظرَهل َتكلمَفيهَأحدَمن
.أصحابَالنيبَﷺَأوَأحدَمنَالعلماءَفإنَأصبتَفيهَأثراَعنهمَفتمسكَبهَوَلََتاَوزهَلشيءَوَلََّتَتَعليهَشيئاَفتسقطَيفَالنا َر
“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:

ِ
ِ
ِ ُّ وِمنَام
َ مِلَْيم ُك ْن َِم ْنَأ ْمهلِ مهَا-َ َاَويُ ْؤِم ْن َِِبما
ْ َم ْنَتم مرمكَمْن مَهاَ مخ
لسنَّةَام َّلًل ِزممةَاملَِِّت م
ْ م
َ مِلَْيم ْقبم لْ مه م-َ َصلمةا
“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:

ِ ِِ
.ََالسَنَّةم
ُّ اَشْي ئااَفم مق ْدَتم مرمك
ُّ ْم مل
ُّ
َومم ْنَتم مرمك َِمْن مه م،َ
السنَّةُ م
ْ َفم مم ْنَ ُك َّنَفيهَفم مقد،ٌََع مشمرة
َالسنَّةم م
َاستمك م
“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:

فمنَخالفَشيئاَمنَهذهَالذاهبَأوَطعنَفيهاَأوَعابَقائلهاَفهوَخمالفَمبتدعَوخارجَعنَاجلماعَةَزايلَعنَمنهجَالسنةَوسبيلَاْل َق
“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:

Sherh el-Sunneh lil-Berbeharij.
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.
70
71
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وَلََيلَلرجلَأنَيقولَفًلنَصاحبَسنةَحَّتَيعلمَأنهَقدَاجتمعتَفيهَخصالَالسنةَفًلَيقالَلهَصاحبَسنةَحَّتََتتمعَفيهَالسنةَكلهَا
“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
75

Sherh el-Sunneh lil-Berbeharij.
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:

ََأمروهاَعلىَما:ََ والليثَبنَسعدَعنَهذه األحاديثَالِتَيفَالرؤيةَ والصفات قال،َ واألوزاعي،َومالكَبنَأنس،سألتَسفيانَالثوري
."َوَلَتفسروها،جاءت
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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:

ََسلَقلتَمَاَتقو َلَيف:ََقا َل،ََكَفم َنَأسأ َل
َ َإذاَ َِلَأسأل:َت
َ َقل،ََ ََلَتسأل:ََقا َل،ََك
َ ََيَأِبَُمم َدَأريدَأسأل:َت
َ تَسفيا َنَبنَ َعيينَةَقل
َ سأل
َت
َ َ«َأمروهاََكماَجاء:ََفقا َل،ََيفَاألسواق
َ َبَِم َنَيذكرَه
َ َوأ َنَهللاَيضحكَأوَيعج،َََّي
َ بَبَّيَأصبع
َ َالقلو:َِتَرويتَحنو
َ ثَال
َ هذهَاألحادي
»ف
َ بًلََكي
“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:

ََ«َقد:ََوقال،َفصححهاَأبوَعبدَهللا،ش
َ َوقصةَالعر،َواإلسراء،َوالرؤية،سألتَأِبَعبدَهللاَعنَاألحاديثَالِتَتردهاَاجلهميةَيف الصفات
،ََنسلمَاألخبارَكماَجاءت،تلقتهاَالعلماءَِبلقبول
“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:

َ»وهكذاَقولَأهلَالعلم. أمروهاَبًلَكيف: «ث
َ َوَعبدَهللاَبنَالباركَأْنمَقالواَيفَهذهَاألحادي،َوَسفيانَبنَعيينة،هكذاَرِويَعنَمالك
ُ
ََاليدَوالسمع:َوقدَذكرَهللاَعزَوجلَيفَغْيَموضعَمنَكتابه.َهذاَتشبيه:َوأماَاجلهميةَفأنكرتَهذهَالرواَيتَوقالوا،منَأهلَالسنةَواجلماعة

ََإنَمعىنَاليدَههنا:َوقالوا.َإنَهللاَِلَخيلقَآدمَبيده:َوقالوا،  فتأولتَاجلهميةَهذهَاْلَيتَففسروهاَعلىَغْيَماَفسرَأهلَالعلم،َوالبصر
.القوَة

El-Muxhem libnu el-Mukri.
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.
76
77
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“Kështu është transmetuar nga Maliku, Sufjan ibnu Ujejneh dhe Abdullah ibnu elMubarak 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.
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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 ( )يdhe Dal ( )دporse
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.

91

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:

ِ
ِ
ِ وإِ ْنَأ
﴾٦﴿ََح َّ َّٰتَيم ْس مم معَ مك مًل ممَاللَّ ِه
مح ٌدَم منَالْ ُم ْش ِرك م
ْ َّي
َاستم مج مارمكَفمأمج ْرهُ م
م م
《 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:

ِ
َ﴾١٦٤﴿َيما
ُ ُمومكلَّ مَمَاللَّه
َم م
وس ٰىَتمكْل ا
《 … dhe Musait Allahu i foli me të folur. 》 [4:164]
Xhabir ibnu Abdullah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë:

ِِ
ِ مكا منَالنَِّيبَصلَّىَهللا
ِ َ«هل َِمنَرجل م:ول
ِ َِِبلْموق
ِ ِ َعلمىَالن
ََمنم عُ ِونَأم ْنَأُبملِ مَغ
ْ ُ فَفميم ُق ُ م ْ ْ م
ضَنم ْف مسهُ م
ُّ م ُ م
ُ َو مسلَّ ممَيم ْع ِر
ََيملَُِنَإِ مَلَقم ْومه؛َفمِإ َّنَقُمريْ اشاَقم ْد م
ْ َّاس م
َعلمْيه م

َعَّز مَو مج ََّل
مك مًل مم مَرِيب م
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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:

َِّ ًلم
ِ ضعوهَعلمىَمو
اضعَِِه
َاّلل م
إِ َّن م
ُ ََه مذاَالْ ُق ْرآ منَ مك م
َعََّزَ مو مج َّلَفم م ُ ُ م م م
“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:

ِ
ِ
َِّ َالْ ُقرآ ُنَ مك مًلم:قمالُواَ ُكلُّهم
ِ
ِ
ِ
ََّي
َِ س
َومم ْنَقم م,َ
ٌ ُالَخممْل
َّي مَوأمتْ بم ِاعَالتَّابِع م
َوَخمْ ُسو منَنم ْف اساَأ ْموَأم ْكثم ُرَم منَالتَّابِع م
ُ
ْ ُُ
َمائمة م
َاّللَ مغ ْْيَُخممْلُوق م
ُ َْفم مه ُؤمَلءََخم.وقَفم ُه موَ مكافٌر
ِ َاِلِ ِْيينَعلمىَاختِ مًل
ِ َمن
ِ َْوفِي ِهم م.معو ِام
ِ ِ ِ معصا ِر
ِ َّ َّيَ ِسو
ِِ ِ ِ
ََّاسَبِمق ْوْلِِ ْم
َِ َمائمةَإِ ممام
ْ ف
ْ ىَالص مح َابمة ْم م م
َوُمض ِيَالسن م
َِمَّ ْنَأ م
ْ َحن ٌو
ْ َو ْاأل ْ م م
َّي م
َاأل ْ م م
ُ مخ مذَالن
مو ْاألمئ َّم َةَالْ مم ْرضي مَ م
ِ
ِ
ِِِ ِ
ِ يدَلًِِل ْختِ م
َت
َْ تَأ
َتَبِنم ْق ِلَقم َْوِلَالْ ُم مح ِدثِ م
ْ ت
مسانِ م
ْ َّيَلمبم لمغم
ْ َلمك َِن,َمَسم ُاؤُه ْمَأُلُوفااَ مكث مْياة
ُ ص ْر
ُ َْونم مقل,َ
ُ َْو مح مذف
ُ َْولم ِوَا ْشتم غمل,َ
َاختم م
َاأل م
صا ر م
تم
موتم مديَّنُواَمبم مذاهبه ْم م
ِ َعنَهؤمَل ِءَعصراَب ع مدَعصر م
َمْن ِكٌَر
ََلَيُْنكُر م
ْ م ْ م ُ م ْا م ْ م
ُ َعلمْي ِه ْم
“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.

El-Tirmidhij, Ahmed, el-Nesaij – sahih sipas kushteve të Bukhariut.
El-Radd ala el-Xhehmijjeh lil-Darimij.
82 Sherh Usul el-Itikad lil-Lalekaij 2/312.
80
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Besimi në kader (caktimin e Allahut)
Allahu – i Lartësuar – ka thënë:

َ﴾٤٩﴿ََخلم ْقنماهَُبِمق مدر
إَِنََّ ُك َّل م
َش ْيء م
《 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:

ِ
ِ َّ َخيْلُق
ِ ِ اتَو ْاألمر
َسنمَة
َّ َّر
َّيَأملْ م
ضَِبم ْمس م
َالس مم ماو م ْ م
َاّللَُالْ مم مقاد ميرَقم ْب ملَأم ْن م م
ف م
قمد م
“Allahu i ka caktuar kaderet pesëdhjetë mijë vjetë para se t’i krijonte qiejt dhe
tokën.”
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Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë:

ِب م
ِ َأميَر:َخلْ مق مهاَقم مال
ِ َأ،ٌَعلم مقة
ِ َأميَر،ٌبَنُطْ مفة
ِ َأميَر:َاّللَوَّكلَ ِِب َّلرِح ِمَملم اكاَفم مق مال
ِ
ََسعِي ٌد
َّ ض
ْ َم
َفمِإذماَقم م،ٌضغمة
ىَاّللُ م
بم
َعََّزَ مو مج َّل م
َشق ُّيَأ ْمو م
ُ مي مَرب
م
ْ
ْم
ْم
ْم
إ َّن ََّم م م
ِ اَاألمجل؟َفميكْت
ِ ذم مكٌرَأ ْموَأُنْثمىَفم مم
ك َِيفَبمطْ ِنَأ ُِمَِه
بَذمَل م
ُ اَالرْز ُق مَومم ْ م ُ ُ م
“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:

ِ َنَأ
َت
َُ الَ مو مَِس ْع
ََّارَقم م
َاَلَالن م
َاّللَُتمبم مارمَكَ موتم مع م
ََّ َك
ََّكَإِ َْنَ مَِلَْتُ ْؤِم َْنَأ ْمد مخلم م
َيكَأم َْنَتُ ْؤِم مَنَ ِِبلْ مق مد َِرَ مخ ِْْيَهَِ مو مش ِرَهَِفمِإن م
َُوص م
ََّالَ مََيَبُم
َاَلَفم مق م
َاّللَُتم مع م
ََّ َُميبَ مرَِحمَه
َ ِانَأ
َِ ص
أ ْمو م
َبَ مماَيم ُكو َُنَ مومماَ ُه مَوََ مكائِ ٌَن
َْ ُالَفما ْكت
َبَقم م
َُ ُالَ مومماَأم ْكت
َبَقم م
َْ ُالَلمَهَُا ْكت
َاَلَالْ مقلم َُمَ َُُثََّقم م
َاّللَُتمبم مارمَكَ موتم مع م
ََّ َولَأ َّمو َُلَ مماَ مخلم مَق
َُ صلَّىَاللَّهمَ معلمْيَِهَ مو مسلَّ مَمَيم ُق
ََّ ِالن
َّيبَ م
ََلَأم َْنَتم ُق م
َإِ م
َّ َوم
ُاعَة
الس م
“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
84

Sahih ibnu Hibban.
Sahih Muslim.
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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
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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.

ِ ُّ وماَتم مشاءو منَإََِّلَأمنَي مشاءَاللَّهَر
َ﴾٢٩﴿ََّي
بَالْ معاَلمم م
مم
م م ُم
ُ
《 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:

ِ َأموَأممرَمب ت مدأَأموَمب ت مدع؟َقم م،غ َِمنْه
ِ
َِّ ول
َََي
َ مَي مَر ُس م:َُعنْه
قم م
َّ الَعُ مم ُر مَر ِض مي
يماَقم ْدَفُِر م
ْ َفم،ُغ َِمنْه
َماَنم ْع مم ُلَف ِيهَأِميفَأ ْممرَقم ْدَفُِر م ُ ْ ْ ُْ م ْ ُْ م
َاّللُ م
َاّللَأ ممرأميْ م
اع مم ْل م
تم
َ«ف م:ال
ِ َّ ِادةَِفمِإنَّهَي عملَل
ِ ْ ابْن
»َ لش مق ِاء
َّ َِالش مق ِاءَفمِإنَّهَُيم ْع مم ُلَل
َّ اَم ْنَ مكا من َِم ْنَأ ْمه ِل
َّ اَم ْنَ مكا من َِم ْنَأ ْمه َِل
َوأ َّمم م،
َأ َّمم م،َميم َّسٌر
ُ َاِلمطَّابَفمِإ َّنَ ُك ًًّل
لس مع مادة م
م
ُ َالس مع مَ ُ م ْ م
“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:

ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ َاّللَعْن هم
ِ
َّ ول َِيفَالْ مق مد ِرَلم ْوَأ
ََهَُؤمَل ِء
ُ َماَتم ُق،
ََيَابْ من م:
تَابْ من م
من م
ُ َفم ُق ْل،ُينَيم ْذ ُك ُرو منَالْ مق مد مرَأ ْموَيُْنك ُرونمه
ُ أمتم ْي
َعبَّاسَ م
ت م
َوممع م،ا
يَر ُج مًلنَم منَالذ م
َعبَّاس مَرض مي َُّ م ُ م م
ِ َ َفمحسرَقم ِميصهَح ََّّتَأمخر،َاِلم َمر
ِ ِ
ََ«َيَأ ممِب:
َوقم م،
َسمر مقَأ ْمو م
َمَّراةَيم ْسأملُونم م
أمتم ْو مكَيم ْسأملُونم م
َع ِنَالْ مق مد ِرَإِ ْن م
ك م
َش ِر م
ال م
َوإِ ْن م
يل م
ب ْ ْ م م مم م ُ م ْم م
جَ ممْنكبمهُ م
َزمَن م
ك م
ُ ؟َوقم مالَإ َْسماع
ِ اّللَِلموَأِمنَأ ْمعلممَأمن م
ِِ ِ ك َِمنَالَّ ِذينَي ْن ِكرو منَالْ مق مد َر
ِ
ِ
َّ
َ،َسمر مقَفمبِ مق مدر
ُ َم مع
كَ مجلم م
َّكَمْن ُه ْمَأ ْمو م
َوإِ ْن م،
َه مذيْ ِن م
ْ َّ َو،
َإ ْن مَزمَنَفمب مَق مدر م،اه ْدتُ ُك ْم
َويُ مكذبُو منَبه م
م م
ُ
ُ ُ مَْي مَيََلم معل م م م
»َ َاِلم ْممرَفمبِ مق مدر
ََش ِر م
ْ ب
موإِ ْن م
“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
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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:

ِ ِ اط
ِ
ِ نَد
َّ ًَّللمَةَََُۚإِ َّْنُم
َمَم ْهتم ُدو من
ُّ ُونَاللَّ ِه مَومَْي مسبُو منَأ َّمْن
َعلمْي َِه ُمَالض م
ُ َّيَأ ْموليماءمَم
اَح َّق م
َاَّتم ُذواَالشَّيم م
فم ِري اق م
اَه مد ٰى مَوفم ِري اق م
ُ
َ﴾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:

ِ وماَ ُكن
﴾١٥﴿َث مَر ُس اوَل
َح َّ َّٰتَنمْب مع م
َّاَم معذبِ م
َّي م
ُ
مم
《 … dhe Ne nuk ndëshkojmë (askënd) para se Ne të dërgojmë një të Dërguar (që të
paralajmërojë). 》 [17:15]
Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë:

ِ ِ وو ِضعَالْ ِكتابَفمَتىَالْمج ِرِمَّي
ِ
ِ ِ َّي َِِمَّاَفِ ِيهَوي ُقولُو منََيَويْلمتم نماَم ِال م
ََصغِ مْيةا مَومَل
َم ْشفق م
َهٰ مذاَالْكتمابَمَلَيُغماد ُر م
مم م
مم
ُ م ُ م م ُ مم ُ ْ م
ِ
ِ مكبِْيةاَإََِّلَأمحصاهاَََۚووج ُدواَماَع ِملُواَح
َ﴾٤٩﴿َمح ادا
َكَأ م
اضارَاَََۚ مومَلَيمظْل ُم مَربُّ م
ْ م م مم م م م م
م
《 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.

97

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:

َ﴾٢٣﴿ََع َّماَيم ْف مع ُل مَوُه ْمَيُ ْسأملُو من
مَلَيُ ْسأ ُمل م
《 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:

َِِبلْ مق مد ِرَخ ِْيهَِو مش ِرَه
ِ
ِ َح ََّّتَيُ ْؤِمن
ََلمَيُ ْؤم ُن م
َعْب ٌد م
مْ م
م
“Nuk beson ndonjë rob derisa të besojë në kaderin, të mirën dhe të keqen e tij.”88
El-Berbeharij (v. 329h) ka thënë:

ََوْنىَالربَتباركَوتعاَلَاألنبياءَعنَالكًلمَيف،والكًلمَواجلدلَواِلصومةَيفَالقدرَخاصةَمنهيَعنهَعندَمجيعَالفرق؛َألنَالقدرَسرَهللا
القد َر
“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:

ََبلَاإلَيانَمباَجرتَبهَالقاديرَمنَخْيَأوَشرَواجب،َألنَالقدرَسرَمنَأسرارَهللاَعزَوجل،َلََيسنَِبلسلمَّيَالتنقْيَوالبحثَيفَالقدر
َفيضلَعنَطريقَاْل َق،َُثََلََيمنَالعبدَأنَيبحثَعنَالقدرَفيكذبَمبقاديرَهللاَاجلاريةَعلىَالعباد،علىَالعبادَأنَيؤمنواَبه
“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
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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
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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:

ِ َّ ِ اج ِرينَو ْاأل
ِ
ِ
ِ
َاَعْنهُ مَوأ ممعدََّ مْلُْم
ْ السابِ ُقو من
َّ مو
ُ َعْن ُه ْم مَومر
ضو م
وهمَِبِِ ْح مسان َََّرض ميَاللَّهُ م
ُ ُينَاتَّبمع
َاأل َّمولُو منَم منَالْ ُم مه َ م م م
منصار مَوالذ م
ِ
ِ اَاأل ْمْنمارَخالِ ِد
َ﴾١٠٠﴿َيم
َُ كَالْ مف ْوُزَالْ مع ِظ
ََْت ِر م
ْمجنَّات م
ينَف ميهاَأمبم ادَاَََۚ ٰذمل م
يََتتم مه ْ ُ م م
《 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:

ِ َّ ِ ُ ُُّم َّم ٌد ََّر َس
ِ
َض اًل َِم منَاللَّ ِه
ْ اَس َّج اداَيمْب تم غُو منَفم
ين مَم معهَُأمشدَّاءُ م
ُ َعلمىَالْ ُكفَّا ِر َُر مَحماءَُبمْي نم ُه َْمَََۚتم مر ُاه ْم َُرَّك اع
ُ م
ولَاللَّ َهَََۚ موالذ م
ِ ٰ َِ َالسج
ِ ِْ كَمثملُهم َِيفَالتَّور َاةَََِۚ َوَمثملُهم َِيف
ِ ِ اَنَََۚ ِسيماهم َِيف
َمخمر مج
َض مو ا
ْ موِر
ْ َاإلَن ِيلَ مكمزْرعَأ
ُ ُّ َو ُجوه ِهمَم ْنَأمثمِر
ْ ُ ْم م م
ْ ُ ودَََۚ مذل م م
ُ ُْ م
ِ َّ
ِ ِ ِ ظَفماستَو ٰىَعلمى
َاَو مع ِملُوا
َظَِبِِ ُمَالْ ُكف م
اعَلِيمغِي م
ُّ ب
مشطْأمهَُفم م
َالزَّر م
ْ آزمرهَُفم
ين م
ُ ٰ استم ْغلم م ْ م م م
َآمنُو م
َّارَ ََۚ مو مع مدَاللَّهَُالذ م
ُ َسوقهَيُ ْعج
ِ مَم ْغ ِفرةاَوأمجر
ِ ِ ِ َّ
﴾٢٩﴿َيما
الصاْلماتَمْن ُه َّ م م ْ ا م
اَعظ ا
《 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:

ِ
ِ َوَلَنم،َماَأدرمكَمدََّأح ِد ِهم،ا
ِ أص
ِ أص
.ُصي مفَه
ََّ  فموالذي نم ْف ِسي بيم ِدَهِ لو،َحايب
ْ  ََل تم ُسبُّوا،حايب
ْ َل تم ُسبُّوا
ُحدَ مذ مهبا
ُ أح مد ُك َْم أنْ مف مقَمثْ ملَأ
أن م
ْ ْم ُ م
“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:

ََوسبقواَالناسَِبلفضلَفقد،َفقدَشهدواَالشاهدَمعه-ََصلىَهللاَعليهَوسلم-َ َومنَبعدَذلكَنكفَعماَشجرَبَّيَأصحابَرسولَهللا
َغفرَهللاَْلمَوأمركَِبَلستغفارَْلمَوالتقربَإليهَمبحبتهمَوفرضَذلكَعلىَلسانَنبيهَوهوَيعلمَماَسيكونَمنهمَوأْنمَسيقتتلونَوإَّناَفضلوا
َعلىَسائرَاِلل َق َ ألنَاِلطأَ والعمدَقدَوضعَعنهمَوكلَماَشجرَبينهمَمغفورَْلمَوَلَتنظرَيفَكتاب َصفَّيَ واجلملَووقعةَالدارَوسائر
َالنازعاتَالِتَجرتَبينهمَوَلَتكتبهَلنفسكَوَلَلغْيكَوَلَتروهَعنَأحدَوَلَتقرأهَعلىَغْيكَوَلَتسمعهَِمنَيرويهَفعلىَذلكَاتفقَسادات
َََحادَبنَزيدَويونسَبنَعبيدَوسفيانَالثوريَوسفيانَبنَعيينةَو َعبدهللاَبنَإدريسَومالك:علماءَهذهَاألمةَمنَالنهيَع ماَوصفناهَمنهم
َبنَأنسَ وابنَأيبَذئبَ وابنَالنكدرَ وابنَالباركَوشعيبَبنَحربَ وأبوَإسحاقَالفزاريَويوسفَب َن َأسباطَ وأَحدَبنَحنبلَوبشرَبن
.َاَلنهيَعنهاَوالنظرَفيهاَواَلستماعَإليهاَوحذرواَمنَطلبهاَواَلهتمامَجبمعهَا:كلَهؤَلءَقدَرأوا.اْلارثَوعبدالوهابَالوراق
“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

91

Sahih 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:

ِ ُ ُكنَّاَنمعدَُّورس
َت
ُ َُثَّمَعُ مم ُرَ ُُثمََّعُثْ مما ُن
ُ َمتم موافُِرو منَأمبُوَبمكْر
ُ َُثََّنم ْس ُك
ْ ولَام َّّللَﷺََ مح ٌّي مَوأ
ُ ُمص محابُه
ُ ُ مم
“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:

ِ
ِ
َابنَعوفَيفَاجلن َِّةَوسع ٌد
ُّ َأبوَبكرَيفَاجلن َِّةَوعُ مم ُرَيفَاجلن َِّةَوعُثما ُنَيفَاجلن َِّةَوعلِ ٌّيَيفَاجلن َِّةَو:َعشرةٌَيفَاجلن َِّة
م
ُ الزبْيَُيفَاجلنََّةَوطملحةَُيفَاجلنَّةَو
ِ
َاجلر ِاحَيفَاجلنََِّة
يفَاجلن َِّة
َّ َبن
ُ
ُ َبنَزيدَيفَاجلنَّةَوأبوَعُبميدةم
ُ َوسعيد
“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:

El-Ibaneh el-Sugra libnu Bettah.
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:

ِ َأهل
ََّّيبَصلَّىَهللاَُعليهَوسل
ِ َحب
ََالبيتَْلم
ٌَ َيفَأم
َّ مََيَعليَسيكو ُن
َّ ِتَقومَينتم ِحلو من
َعندَالنَّيبَِصلَّىَهللاَُعليهَوسلَّ م
ت م
ُّ
ُّ هَعليَفقالَالن
ٌّ مَوعند
ُ َُْكن
َّ
وهمَفإْنمَمش ِركو مَن
َُالرافضةمَقاتِل
َّ ُنمْب ٌزَي
َّ سمو من
“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:

َأْنمَيسبونَأِبَبكرَوعم َر،َآيةَذلك،َمارقة،َيكذبونَعلينا،سيكونَبعدَنَقومَينتحلونَمودتنا

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:

ِ َّ
ِ ِ َّ
ِ الَ مْلُمَالن
َيل
اخ مش ْوُه ْمَفم مز ماد ُه ْمَإَِيم ا
َّاسَقم ْد م
ْ َمجمعُواَلم ُك ْمَفم
اَن مَوقمالُو م
الذ م
َّاسَإ َّنَالن م
ُ ُ ينَقم م
ُ اَح ْسبُنماَالل هُ مَون ْع ممَالْ موك
َ﴾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:

ِ بضع
َّ ضلُهاَقم ْو ُلََلَإلمهم
.اإلَيان
َِ ََش ْعبمةٌ َِم من
ْ  و،َوأ ْمدَنهَا إماطمَةُ األذمى مع َِن الطَّ ِر ِيق،َُاّلل
َّ َإَل
ْ ا ِإلَيا ُن
ُ ُاْلمياء
ُ َوستُّو من
َفأفْ م،َش ْعبمةا،
ٌ ْ ََأو،
ْ وسْب عُو من
َبض ٌعَ م
“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:

ِ  وخيارُك،ؤمنَِّيَإَِيماَناَأمحسنُهمَخلُقَا
ِ
هم
َْ ِمَخيم ُارُك ْمَلِنِ مسائ
أم ْك مم ُلَالُ م
ُ ُم
ُ
“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:

ِِ
ِ َّ ََّصل-َُِكنَّاَمعَالنَِّيب
َّ
ِ حننَفتيا ٌن م
فازدد ََن بِه إَيا اََن
َقبل
َأنَنتعلَّ مَم القرآ مَن َُثَّ تعلَّمنا القرآ مَن م
م
م
ُ ََو-َىَاّللَُعليهَوعلىَآلهَوسلَّ مم
َفتعلمناَاإلَيا من م،ٌََحزاومرة

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.
97
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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:

ِ َ اللَّه َّمَ ِزد مَنَإَِيما اَن
اَوفِ ْق اهَا
ْ ُ
َويمقينا م
م
“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:

ِ َعْند
ِ َُم
ِ َ ُكْن:ال
َِقم مال م،َاّللِ ََبنَميمون
ِ ح َّدثمَِنَسوي ُدَبن
َََي:
َفم مق م،وب
َقم م،اهد
تَابْ من َُم
ت م م
َسعيد م
ُ
ُ ََس ْع:
ُ َرمِبحَفم مجاءمَابْنُهَُيم ْع ُق
ال م
ُمْ ْ ُ م
م
َعطماء ََبْ ِنَأِميب م
ُ ْ ََنَعْب ُد َّ ْ ُ م،
ِ
ِ َّ مص مح ااِبَلمنماَيم ْزعُمو منَأ
ِِ ِ ِ
َصى
َّ اع
َّ َعلمْي ِه
ََّ«َي ََبُم:
َعَّز مَو مج َّلَ مكِإَيمانَ مم ْن م
َاّللم م
َم ْنََأمطم م
يل م
ْ أمبمتماهَُإِ َّنَأ
َع م
سَإَِيما ُن م
َفم مق مال م،َالس مًل ُم
ُ
منَإَيم ماْنُْمَ مكإَيمانَج ِْب م
َنَ مك مذبُواَلمْي م
»َ اَل
َّ
اّللمَتم مع م
“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:

Ibnu Maxheh – sahih.
El-Sheriah lil-Axhurrij 7/262.
102 Kitab el-Sunneh liAbdullah.
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101
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ِ ِ ِ َعْن مد مَنَوفمرعهَب ع مَدَالش
ِ ان
ِ ِ ْ َص ْد ُق
ِ ض
ِ َاإلَيم
ِ َعلمْي ِهَو مسلَّم
ِْ مصل
َّ َّه مادةَِلِلنَِّيب م
ِ َِِبلْبم مًل ِغ مَوبم ْع مدَأ ممد َِاءَالْ مفمرائ
َظ
ُ َو ِح ْف،
ْم ْ ُُ م
َّه مادة مَوالت َّْوحيد مَوبم ْع مدَالش م
م
َاْلمديث م
َِصلىَهللاُ م م م
ُْأ
ِ َّ َُو ِصلمة،َِبلْعه ِد
ِ ِْ َوتمرُك،ْاألممانمِة
ِِ
ِِ ص
ِ
ِ
ِ الر َْحمةَُلِلن
ََع َّامةا
َّ َو،
َّاس م
يحةَُجلممي ِعَالْ ُم ْسلم م
َوالَنَّ م،
ْم م
َّي م
َالرح ِم م
َوالْمَوفماءُ م ْ م،
َاِليمانمة م
“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:

َِّ َعْن ِد
َِّ َعْن ِد
ِئ
ِ َمن
ِ
ِ ُ َجي ِز
ِ َمن
ِ
ِ ِ َِْبلْ مقل
ِ َوقمالم،َمنَالْعم ِل
ِ ِْ ُتَالْمرِجئمة
ِ
ِ َُاجلم ْه ِميَّةَُالْم ْع ِرفمة
ََم من
ْ ت
ُ َجي ِز
ُْ َاّلل
ُْ َو مج َّل
َاّلل م
ْ اَجاءم
بَمبم م
ْ َاإلقْ مر ُارَمبما َ مجاءم:
ْ ُ قم ْدَ قمالم
م
ئ م مم م
َعَّز م
الْ مق ْوِل مَوالْ مع مم ِل مَومه مذاَ ُك ْفٌَر
“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:

يف القلب وَإنَِلَيتكلمَِباَفهوَجهم َي
َ وم َن زعم إن العرفةَتنف َع
“Kushdo që pretendon se dija (apo njohja) me zemër bën dobi edhe nëse nuk flet me të
atëherë i tilli është xhehmij.”105

Po aty.
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:

ِالصًلة
ِ العبد و
ِ الش
هاَفقدَأشرمَك
َفإذاَترمك
َُ َإَل
ََّ رك
َِ بَّي
َليس م
َم
َّ ترك
م
م
“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:

ِ َّ
ِ
َالصًلمةَُفم مم ْنَتم مرمك مهاَفم مق ْدَ مك مفمَر
َّ اَوبمْي نم ُه ُم
إ ََّن اَلْ مع ْه مدَالذيَبمْي نم نم م
“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:

ََماَكانَيفرقَبَّيَالكفرَواإلَيانَعندكمَيفَعهدَرسولَهللاَصلىَهللاَعليه:َيبَاْلجاجَأنهَسألَجابرَبنَعبدَهللاَرضيَهللاَعنه
َ عنَُماهدَأ
َالصًلَة:َوسلمَ؟َفقال
“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:

Sahih ibnu Maxheh.
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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كانَأصحابَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلمََلَيرونَشيئاَمنَاألعمالَترَكهَكفراَغْيَالصًلَة
“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:

فَفيَه
تم ْرُكَالصًلةَ ُك ْف
ُ
ُ ََلَخيتلم،ر
“Lënia e namazit është kufër, nuk ka mospajtim për të.”110
Is’hak ibnu Rahujeh (v. 238h) ka thënë:

ََوكذلكَكانَرأيَأهلَالعلمَمنَلدنَالنيبَصلىَهللاَعليهَوسلمَإَلَيومنا،قدَصحَعنَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلمَأنََتركَالصًلةَكافر
.هذاَأنََتركَالصًلةَعمداَمنَغْيَعذرَحَّتَيذهبَوقتهاَكافر
“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:

َبَّيَالعبدَوبَّيَأنَيشركَفيكفرَأنَيدعَالصًلةَمنَغْيَعذ َر:بلغَنَأنَأصحابَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلمَكانواَيقولون
“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:

َ.َم ْنَتمَمرمك مهاَفم ُه موَ مكافٌِر،
َّ َش ْيءٌَتم ْرُكهَُ ُك ْفٌرَإََِّلَام
مع مم ِال م
ْ س َِم ْنَامْأل
لص مًلةُ م
مولمْي م
“Nuk ka ndonjë gjë prej veprave që lënia e saj është kufër pos namazit, kushdo që e lë
atë është kafir.”113

El-Hakim – sahih sipas kushteve të Bukhariut dhe Muslimit.
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.
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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:

ِ
ِ َولم ِكنَم،َومنَأنْ مكرَف مق ْدَسلِم،ئ
ََأَل،ِسولَهللا
ََيَر م:ا
َفمنَ مك ِرمهَف مق ْدَبمِر م م،
َقالو م،نَرض مَي َوَتبم مع
ْ م م
َفمتم ْع ِرفُو منَوتُنْك ُرو من م،ُإنَّهَيُ ْستمَ ْع مم ُلَعلمْي ُكمَ أ مُمراء
مم
م
.صلَّ ْوَا
َقاتِلُ ُه ْم م
َ ُن
 ما م،َل: ؟َقال
“‘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:

ِ َاّللَأ ْنَي رَحه
ِ
َِّ َمنَكا منََلَي ْش ِرُك،اَم َن َالنَّا ِر
ِ
َّ َِم َّْنَيم ْش مه ُدَأ ْنََلَإلمهم،
َوْنُْمَيفَالنَّا ِر
 َفميم ْع ِرفُ م،َُاّلل
َّ َإَل
ُ مأممرَال مًلئِ مكةمَأ ْن
ُ َأر ماد َُّ م ْ مم
ُ
م
َِم َّْن م،َِبّللَشيئاا
َخيْ ِر ُجو م
م
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ
ْ
ود
َِ الس ُج
ر
َ
أث
َ
ل
ك
َت
ن
َ
َأ
ر
َّا
ن
ىَال
ل
َع
اّلل
َ
م
ر
ح
،
ود
ج
الس
َ
ر
أث
َ
َإَل
م
َآد
ن
َاب
َّار
ن
ال
ل
َ
ك
َت
،
ود
ج
الس
م
م
َّ
م
ْ
ُ
ُ
ُّ م م م
أبمثمَِر ُّ ُ م ُ ُ ْ م م م
ُ م ُّ ُ م َّ م
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Sahih Muslimi.
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:

ِ ِ ىَاّللَعلمي ِهَوسلَّمَإِنَّكَامرٌؤَفِيك
ِ ْ يَمنَأمم ِر
ِ اهلِيَّ ِةَومَلَي مكفَّر
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ اَِبرَتِ مك ِاِباَإََِّل
َِاّلل
َّ ََوقم ْوَِل
ْ ْ مِببَالْ مم معاص
َِبلش ْركَل مق ْولَالنَِّيب م
َصاحبُ مه ِ ْ م
َاجلم م ُ ُ م
َِصلَّ َُّ م ْ م م م م ْ ُ م م
َجاهليَّةٌ م
ِ َِاّلل مََلَي غْ ِفرَأم ْنَي ْشرمكَبِِهَوي غْ ِفرَماَدو منَذمل
َتم مَع م
م
ُ اَل إِ َّن َّم م ُ ُ م م م ُ م
ُكَل مم ْنَيم مش َاء
ِ ِ
ِ الَحدَّثمنما ُشعبَةُ ع َن و
ََو معلمى
َُ الَ لمِق
َِ مح مد
َ َح ْر
ْ اصل
َس مويْدَ قم م
ْ َاأل
ُ يت أ ممِبَ مذ َر ِِب َّلربم مذَة مو معلمْيه
ُ ب مع َْن الْ مم ْعُروِرَبْ ِن
ب قم م م
 محدَّثمنمَا ُسلمْي مَما ُنَبْ ُن م- 30
َحلَّةٌ م
ْم م ْ م
َِ َأب ُِم ِهَ إِنَّكَامرٌؤ
ِ
ِ ىَاّلل
ِِ
ِِ
ِ ُمع َّْْيتمه
َيك
ََو مسلَّ مم م
َف م
َع ْنَ مذل م
ُّ َِر ُج اًلَفم مع َّْْيتُهَُ ِأبُمهَفم مق مال َِيلَالن
ََي أ ممِبَ مذ َر أ م
َصلَّ َُّ م
َحلَّةٌَفم مسأملْتُهُ م
ُ َسابمْب
َّيب م
كَفم مق مالَ إِِن م
ُ غُ مًلمه
تم
َعلمْيه م
ُْ م
ِ ِ َِمَّاََيْ ُكل
ِ ِ
ِ
ِ ََت
ِِ
ِ ِ ََت
ََماَيم ْغلِبُ ُه ْم
َّ َخ مولُ ُك َْم مج معلم ُه ْم
ُ َومَلَتُ مكل ُف
مخوهُ مْ م
َاّللُ مْ م
ُ تَ أميْدي ُك ْمَ فم مم ْنَ مكا منَأ
مجاهليَّةٌَ إِ ْخ موانُ ُك ْم م
وه ْم م
سم
تَيمدهَفم ْليُطْع ْمهُ َ م ُ م
ُ َولْيُ ْلب ْسهَُِمَّاَيم ْلبم
ِ
وه َْم
ُ ُوه ْمَفمأمعين
ُ فمِإ ْنَ مكلَّ ْفتُ ُم
“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 –:

ِ
ِ ِِ
ِ
﴾٤٨﴿َُك ََلِ ممنَيم مشاء
اَدو منَ ٰمذل م
ُ َم
إِ َّنَاللَّهم مََلَيم ْغف ُرَأمنَيُ ْشمرمكَبه مَويم ْغف ُر م
《 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
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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:

ِ ِ ُلص مًلة
ِ ِ ََيجب
ِ َّومنَمات َِمنَأمه ِلَاملْ ِقب لم ِةَمو ِح اداَيصل
َ،َصغِ اْيَاَ مكا منَأ ْموَ مكبِ اْيا
َومَلَتُْ مَت ُكَام َّ م،
َمويُ ْستم ْغ مفُرَلمهُ مَومَل ُْ م ُ م،ىَعلمْيه
م م ْ م م ْ ْ ْ ُم ُ م م
َعلمْيهَل مذنْبَأم ْذنمبمهُ م
َعْنهَُامَل ْست ْغ مف ُار م
.َاَل
أ ْمم ُرهَُإِ مَلَام َّّللَِتم مع م
“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:

ِ
َفيُ ْخمر ُجو من. ان
َ ال محبَّةَ ِمن مخ ْرمد َل ِمن إَيم
َُ يف قمَلْبَِِه ِمثْ مق
َ أخ ِر ُجوَا ِم مَن النَّا َِر مم َن كا مَن
َاّللُ تم مع م
ََّ يقول
َُ َّ َُُث،َّار
ْ : اَل
 وأ ْمه َُل النَّا َِر الن م،يم ْد ُخ َُل ْأه َُل اجلمنََّة اجلمنَّةم
ِ
َاس موُّدوَا
ْ منهاَقمد

117
118

Sahih el-Bukharij.
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.

119

Sahih 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 elistithna (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:

ِ هللا بك َم
َلحقو مَن
ََّ َمؤمنَّي
َم
َعليكمَدارَقوم
ًلم
َّ
ُ الس
َُ وإَن إ َْن شا َء
م
“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:

ِ
ِ ويقالَعلمىَاليق
ََّي
اَوماَفيهاَفيقال لمَه
َُ
َإَلَزْهرِهت
َُ فر
ََّ رَإَلَماَوقاك
َم
َُ
ُ َهذاَمقعدكَمنهَا
َّ ُاّلل
ُفيقال لمه انظ
ُ
َّ عز
َفينظر م
ُ ج لمَه فرجةٌَإَلَاجلنَّة
َوجلَُثََّيُ م
ََّ شاءم
َ ث إن
َُ وعليه تُ مبع
َِ ت
ََّ وعليه ُم
َِ كنت
َم
ُاّلل
“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:

َآمناَِبهللَومًلئكتهَوكتبهَورسلَه:َولكناَنقول،َإنَيفَاجلنة:َقل:َقال.َإنَمؤمن:قالَرجلَعندَعبدهللا

120
121

Sahih ibnu Hibban.
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:

ِ ِ ْ َََنَج ِريرَبنَعب ِد،َشي بةم
ِ َ َُكْنت:َقم مال،َعصمةم
ِ
ِ َعن،يد
ِ ِ
ََعْن مد
َّ َعْب ِد
َع ْن م،ِ
َسلم ممةمَالضَِّيب م
َمغ مْيةم م
ُ
ْم ُ ْ ُ م
َع ْنََسماكَبْ ِن م،
ُ ْ اْلمم م
مح َّدثمَِنَأمبُوَبم ْك ِرَبْ ُنَأِميب م ْ م
َالر َْحم ِنَبْ ِن ْ م
ِ ِ َاّلل
ِ
ِِ
ِ َِباَ إَِلمَي م
ِ
ِ ولَمعا ِويةم
ََُاّلل
َّ َشاءم
َّ َر ِض مي
َ«أمنْتُ ْمَالْ ُم ْؤِمنُو منَ إِ ْن م:ت
ْ َّيَفم مقالم
َرض مي َُّ م
َاّللُ م
كَ أممْيَُالْ ُم ْؤمن م
ْ َ أ ْمر مس مل م:َعْنهَُِبمديَّةَفم مق مال
اَر ُس ُ ُ م م م
َعْن مهاَ فمأم مَت مه م
معائ مشةم م
ِ
»َُه ِديَّتمه
تم مع م
تم
ُ ْاَل مَوُه موَأمم ُْيُك ْم مَوقم َْدَقمبِل
“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:

ِ َِق:ال
ِ ول
ِ ك َِيفَإَِيم ِانَو ُس مؤالُ م
ََماَأ ْمد ِري
َيَبِ ْد معةٌ م
َُّ مس ِد
ُّ مش
ْ َسلمْي مما منَلُمويْ ٌن
ُ مح َّدثمَِن
ُ َ«ماَأ:
َم ْؤم ٌنَأمنْ م
ت؟َقم مال م
ُ ُ َر ُج ٌلَيم ُق:
َاأل م
ُ َُمم َّم َُدَبْ ُن
يلَل ُس ْفيما من م
م
كَإ ََّي م
َقم م م،ي
ِ َاّللَِعَّزَوج َّل م
ِ
»َ ََل؟
َولَالْ مع مم ِلَأ ْمو م
ُ َُم ْقب
َشق ُّيَأ ْمو م
مماَأم مَنَعنْ مد َّ م م م
“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:

El-Musannef libnu ebi Shejbeh, Kitab el-Sunneh liAbdullah.
Kitab el-Sunneh liAbdullah.
124 Po aty.
122
123
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ِْ ول
»َ َم ْرِجئاا
ص مَولم ِك ْن مََلَيم ْستمَثَِْنَأ ُمم ْرِج ٌئ؟َقم م
ُ َيم ُق،َعن مَر ُجل
ُ َاإلَيما ُنَقم ْوٌل مَو مع مم ٌلَيمِز:
تَأِميب م
ُ ْمسأمل
ُ َ«أ ْمر ُجوَأم ْن مََلَيم ُكو من:ال
ُ يد مَويمْن ُق
“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

Po 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.
125
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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:

ِ ِ ابَالَّ ِذيَنمَّزملَعلمىَرسولِِهَوالْ ِكت
ِ َيَأميَُّهاَالَّ ِذينَآمنُو
ِ اَِبللَّ ِهَورسولِِهَوالْ ِكتم
ِ اَآمنُو
َمنزمل َِمنَقم ْب َُلَََۚ موممن
م ٰ مُ م م
ابَالَّذيَأ م
م م
م م
مم ُ م
ِ ْ َِبللَّ ِهَوم مًلئِ مكتِ ِهَوُكتُبِ ِهَورسلِ ِهَوالْي وِم
﴾١٣٦﴿َيدا
ََض مًلاَلَبمعِ ا
َض َّل م
َاْلخ ِرَفم مق ْد م
يم ْك ُف ْر ِ م م
ْ م مُ ُ م م
《 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:

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ نَربِِهَوالْم ْؤِمنُو مَنََََۚ ُكلٌَّآمن
ِِ ِ
ِ ُ َالرس
َمحد َِمن
َِبللَّه مَومم مًلَئ مكته مَوُكتُبِه مَوُر ُسله مََلَنُ مف ِر ُقَبمْ م
َّيَأ م
ُ َّ مآم من
ُ ولَمبماَأُن ِزملَإلمْيهَم َّ م
مم
َ﴾٢٨٥﴿َُّر ُسلِ ِه
《 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:

ِِ ِ
ِ ِ َ ِ َي ع-َ ََمنَرسلَِِه " مكماَصنمعَالْ مقوم
ِ " مَلَنُمف ِر ُقَبَّيَأ
ِ َوفُمًل ٌنَ لمْي،َيب
ََوفُمًل ٌن مََل،َ
ْم م م ُْ م
ُ ُ ْ محد
مْ م م
َوفُمًل ٌنَنُ ْؤم ُنَ به م،َا
سَ نمبيًّ م
َ فُمًل ٌنَنمِ ٌّ م:َ قمالُوا- َن بمَِنَإ ْسمرائي مَل
م
َ .نُ ْؤِم ُنَبَِِه
“《 … 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.
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Xhabir ibnu Abdullah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka transmetuar:

ِ اب َأمصابه
ِ
ِ
ِ ُضَ أ ْمه ِلَالْ ُكت
ِ َم ْنَبم ْع
َّ
َب
َِ َّاِلم َط
َ َبن
ََعُ مَممر م
َ أن
َّ ِاب َأمتمىَالن
َفم مقمرأمهُ م،ب
ُ َّيبَصلىَهللاَُعليهَوسلمَ بِكتم َ م م
َعلمىَالنَِّيبَِصلىَهللاَُعليهَوسلمَفمغمض م
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ْ َأممتم مهَِوُكو مَن فِ ميهاََيَابْن:ال
َ،َع َْنَ مش ْي َءَفميُ ْخِِبُوُك ْم َِحبمقَفمتُ مك ِذبُواَبِِه
ضاءمَنمِقيَّةا م
؟!َوالَّذيَنم ْف ِسيَبِيمدهَلممق ْدَجْئ تُ ُك ْمَِبماَبمْي م
وه ْم م
ُ ََُلَتم ْسأمل،
ُ موقم م
َاِلمطَّاب م
م م
ِِ ِ ُاطلَفمت
ِ أموَبِب
َن
َ ِ اَو ِس معهَُإََِّلَأم ْنَيمتَّبِ مع
ََّ َلم ْوَأ،َِوالَّ ِذيَنم ْف ِسيَبِيم ِده،
م
َحيًّ م
وسىَ مكا من م
َم م
ُ من
ْ م
َم م،ا
صدقُواَبه م
“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 (elsuhuf) 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:

ِ ِ ِ ِكَ مكماَأموحي نماَإِ م َٰلَنُوحََوالنَّبِي
ِ ِ ِ ِ ِ
َوب
يل مَوإِ ْس مح م
م م
ْ إَِنََّأ ْمو محْي نماَإِلمْي م م ْ م
اق مَويم ْع ُق م
َّيَمنَبم ْعدَهَََۚ موأ ْمو محْي نماَإ م َٰلَإبْ مراه ميم مَوإ َْسماع م
ِ اطَو
ِ و ْاألمسب
م
﴾١٦٣﴿َود مَزبُ اورا
ن
و
ي
َو
وب
ي
أ
َو
ى
يس
ع
ُّ
ُ
ٰ
اَد ُاو م
س مَومه ُارو من مَو ُسلمْي مما مَنَ ََۚ موآتم ْي نم م
م
ُ
م ْم
م
م
م
م
م
《 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:
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Musned Imam Ahmed.
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ِِ ِ
ِ
َوب
َاق مَويم ْع ُق م
مومومهْب نماَلمهَُإِ ْس مح م
َد ُاو م
اَه مديْنماَمنَقم ْب َُلَََۚ مومنَذُ ِريَّته م
وح م
وبََََۚ ُك ًًّل م
ود مَو ُسلمْي مما من مَوأميُّ م
َه مديْنمَاَََۚ مونُ ا
ِ
ِ
ِِ
ِ
َاسَََۚ ُكلٌّ َِم من
َيس ٰى مَوإِلْيم م
ْك م
وس ٰى مَومَه ُارو مَنَ ََۚ مومك ٰمذل م
وس م
ََن ِزيَالْ ُم ْحسن م
ف مَوُم م
ُ ُموي
﴾َ مومزمكرََّي مَومَْي م َٰي مَوع م٨٤﴿ََّي
ِ ِ
ِِ َّ
ِ
َ﴾٨٦﴿ََّي
َيل مَوالْيم مس مع مَويُونُ م
َّ سَ مولُوطااَ ََۚ موُك ًًّلَفم
ض ْلنم م
اَعلمىَالْ معالمم م
الصاْل م
﴾َ موإ َْسماع م٨٥﴿ََّي
《 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). 》 [6:8486]
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:

ِ َاعب ُدواَاللَّهَو
ِ
ِ موَلممق ْدَبم معثْ نم
َ﴾٣٦﴿َوت
اجتمنبُواَالطَّاغُ م
ْ مم
ُ ْ اَيفَ ُك ِلَأ َُّمة ََّر ُس اوَلَأمن
《 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:

ِ ِ ِ
ِ َوِدينُهمَو،َش ََّّت
ِ ِ ِ أم مَنَأمومَلَالن
ِ ِ َمرمميم َِيفَالدُّنْيم
َاح ٌد
ْ
ْ يسىَابْ ِن م
َأ ََُّم مها ُهتُْم م م ُ ْ م،َواألمنْبيماءَُإ ْخ موةٌَل معًلَّت،
اَواْلخمرة م
م
َّاسَبع م
“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:

ِ
ِ
ِ ِ
﴾٤٨﴿َاجا
َج مع ْلَنماَمن ُك ْمَش ْر معةا مَومْن مه ا
ل ُكل م
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:

ِ
ََليعلمَمن،َوَيرمَماَيشاءَبًلءا،َهللاَفيهاَماَيشاء
ََيل،يعة
َوللقرآنَشر،َولْلَنيلَشريعة،َللتوراةَشريعة:َوالسننَخمتلفة.َسبيًلَوسنة:يقول
ُّ
ُ
َ .َالذيَجاءتَبهَالرسل،اإلخًلصَهلل
َالتوحيدَو:احدَالذيََلَيقبلَغْيه
َولكنَالدينَالو.يطيعهَِمنَيعصيه
ُ
ُ

“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:

ِ َّ اط ِر
ِ ضَج
ِ ا ْْلم ُدَلِلَّ ِهَفم
ِ اع ِلَالْ مم مًلئِ مك ِة َُر ُس اًلَأ
﴾
َ ١﴿َع
َث مَوَُرمِب م
َّ مجنِ محة
َمثْ م ٰىن مَوثُمًل م
ْ ُويلَأ
َالس مم ماوات مَو ْاأل ْمر ِ م
ْم
《 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:

ِ ٌ َغ مًل
ِ ٌعلمي هاَم مًلئِ مكة
َ﴾٦﴿ََماَيُ ْؤمم ُرو من
ُ ظَش مد ٌاد َََّلَيم ْع
َماَأ ممممرُه ْم مَويم ْف معلُو من م
صو منَاللَّهم م
م ْم م
《 … 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:

ِ إِ َّنَالَّ ِذين مََلَيُ ْؤِمنُو من
﴾٢٧﴿ََاألُنثم ٰى
ْ َِب ْْل ِخمرةَِلميُ مس ُّمو منَالْ مم مًلئِ مكةمَتم ْس ِميمةم
م
《 Vërtet ata që nuk besojnë në ahiret, ata i emërtojnë Melekët me emra femëror! 》
[53:27]
Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë:

ِ ان َِمنَمارِج َِمنَ مَنرَوخلِقَآدم َِِم
ِ خلِ مق
فَلم ُك َْم
ْ تَالْ مم مًلئِ مكةُ َِم ْنَنُور مَو ُخلِ مق
َّاَوص م
ُ
َاجلم ُّ ْ م
ُ ُْ م ُ م م
“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:

ِّ ِّاَّللُ اله ِّذين آمنُوا ابل َقوِّل الثهاب
َّ َش ِه مدَأ ْنََلَإلمهم
َّ َاّللَُو
ت ه
}ت
ََفم م،َِاّلل
ُ اَر
ُ إِ مذاَأُقْعِ مدَال ْؤِم ُنَيفَقمِِْبهَِأُِِتم
َّ سول
َّ َإَل
ُ أن
ُ َِّ{يُثَ ب:ُذلكَقم ْولُه
َُثَّ م،
َ َ
ْ
َُمم َّم اد م
ُ
“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:

ِ ِاَِبلْ مقوِلَالثَّاب
ِ ين م
﴾٢٧﴿َت
َتَاللَّهَُالَّ ِذ م
ُ ِيُثمب
ْ َآمنُو
《 Allahu i forcon ata që besojnë me fjalën e fortë… 》 [14:27].”131
Aishja – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – ka transmetuar:

َِّ سول
ِ أن ي ه
ِ  فمسأملمت،َاب ال مق ِِب
ِ َّ َأعا مذ ِك: فمقالمتَ مْلا،اب ال مق ِِب
َصلَّىَهللاَُعليهَوسلَّ مم
َْ  فم مذ مكمر،ت معلمْي مها
َْ وديََّةا مد مخلم
َر م
َاّللَُمن مع مذ َِ ْ م ْ م
ْ م م
ْ َت مع مذ م
َاّلل َ م
ُ ََّ م
َعائ مشةُ م
ََِّ سول
َّ ىَص مًل اة
ََإَلَتم مع َّو مذ
َُ  مع مذ،َنم مع ْم:قال
َِ عن مع مذ
ت مَر م
 فم م،اب ال مق ِِْب
َّ َعائِ مشةُ مَر ِض مي
ْ اب ال مق َِِْب قالم
َاّللُ م
تم
ُ ْماَرأمي
َصلَّ م
َصلَّىَهللاَُعليهَوسلَّ ممَبم ْع ُد م
َاّلل م
َفم م:َعْن مها
.اب ال مق َِِْب
َِ ِمن مع مذ
“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:

َ،ََُتَفيهاَال ْرء
َخطيبااَفذكرَفِْت نمةمَالق ِِبَالِتَيُ ْف،َقامَرسولَهللاَِصلَّىَهللاَُعليهَوسلَّم
ُ
َض َّجَةا
فلماَذكرَذلكَ؛َض َّجَالسلمو من م
م
ُم
م
“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

Sahih el-Bukharij.
Po aty.
133 Po aty.
131
132
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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.

125

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:

ِ
ِ َالسماو
ِِ ِ
ِ الصوِرَفم
ِ ات مَومم
ِ َم
ِ َاأل ْمر
َاَه ْمَقِيم ٌام
ْ نَيف
َم م
ْ نَشاءمَاللَّ َهَََُۚ ُُثََّنُف مخَفيهَأ
ُ ُخمر ٰىَفمِإذم
مونُف مخ َِيفَ ُّ م
ضَإََِّل م
صع مق م
نَيف َّ م م
﴾٦٨﴿َيمنظُُرو من
《 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:

ِ َُيشرَالنَّاسَيوم
ِ
ِ
ِ
ِ
َ،يت
َُ َفيم،َالقيم مام ِة
َومْن ُه َْم مم َن يمتَّبِ َُع الطَّمواغ م، ومْن ُه َْم ممن يمتَّبِ َُع ال مق مممر،َس
ْ مُ ُ م م
ْ َ فممْن ُه َْم ممن يمتَّبِ َُع الش، ممن كا منَيم ْعبُ ُدَشيئااَفملْيم تَّبِ ْع: قول
َّم م
ِ ىَهذهَاأل َُّمةَُفِيه
ِ وتمب مق
،َوها
اَمنماف ُق م
ْ
ُ م
“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:

ِ َمن
ِِ ِ
ِ
ِ َر:ول
َن
َ ِِولَ إ
ُ َفميم ُق:ال
َ قم م،ف
ُ َعلمْي ِهَ مكنم مفهَُفميُ مق ِرمرهَُ بِ ُذنُوبِِهَفميم ُق
ُ بَ أ ْمع ِر
ُ َه ْلَتم ْع ِر:
َح ََّّت ََيم م
ض مع م
َربِه م
ول م
َو مج َّل م
ف؟َفميم ُق ُ م
يُ ْد مَّنَالْ ُم ْؤم ُنَيم ْوممَالْقيم مامة ْ م
َعَّز م
ِ ْ وس
ِ َ َوأ َّمماَالْ مكافِرو من،َفمي عطمىَص ِحي مفةمَحسنماتِِه،سَتُهتماَعلميك َِيفَالدُّنْياَوإِِنَأم ْغ ِفرَهاَلمكَالْي وم
ِِ
ِ ُىَرء
ََه ُؤمَل ِء
م مْ م ْ م
َوالْ ُمنماف ُقو منَفميُنم مادىَِب ْم م
َاألم ْش مهاد م
ْ ُ ُم م م ْ م
م
ُ َعلم
ُ م
مم م
م م
ِاّلل
ِ َّ
ََّ َاَعلمى
ينَ مك مذبُو م
الذ م

134
135

Disa prej këtyre çështjeve janë përshkruar në kapitujt tjerë.
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:

ِ َّ ِ
َ﴾١٨﴿َاَعلم ٰى مَرِِبِ ْم
ينَ مك مذبُو م
مهُٰؤمَلءَالذ م
《 … 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:

ِ ِ َالق
ِ وسبَي
ِ ََياس
ِ
ِ َليس:]؟َفقال
ََذاك
8َ :ساِبَيم ِس اْيا}َ[اَلنشقاق
لت
َأليسَق ْد م:
َّ َقال
َّ َُاّلل
َ{فم مس ْو م:وجل
َّ ََعز
ُ بَفم ُق
ممن ُح م م م
َعُذ م،يامة
بَح ا
وم م
ُ فُ م
م م
م
ِ ش اْلِسابَي
ِ
ِ
.ب
َيام ِةَعُ ِذ م
َ ممن نُوقِ م،ض
ُ الع ْر
م مم
َإََّّناَذاكَ م،ساب
ُ اْل
ومَالق م
“‘Kushdo që thirret për llogari Ditën e Gjykimit do të dënohet.’ Thashë: ‘A nuk
ka thënë Allahu – i Lartë Madhërishëm –:

ِ ََياسب
َ﴾٨﴿ََح مس ااِبَيم ِس اْيا
فم مس ْو م
ُ ف ُم م
《 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:

Sahih Muslim.
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.
136
137
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ِ ِ اَالسماواتَو ْاألمرضَأ ُِعد
َ﴾١٣٣َ﴿ََّي
َّ َم ْغ ِفمرة َِم
ْ
ُ َع ْر
نَربِ ُك ْم مَو مجنَّة م
َّتَل ْل ُمتَّق م
ُ ْ ض مه َّ م م ُ م
مو مسا ِرعُواَإِ م َٰل م
《 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:

ِ ِ اَاأل ْمْنمار
ِ ِ َّ والَّ ِذينَآمنُواَوع ِملُو
ِْيَم م
ِ اتَسنُ ْد ِخلُهمَجنَّاتَ مَْت ِر
َينَفِ ميهاَأمبم اداَ ََۚ مو ْع مدَاللَّ ِه
م م م مم
نََتت مه ْ ُ م
اَالصاْلَم م ُ ْ م
َخالد م
﴾١٢٢﴿َيًل
مص مد ُق َِم منَاللَّ ِهَقِ ا
ْ محقًّاَََۚ مومم ْنَأ
《 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:

ِ ِ واتَّ َُقواَالنَّارَالَِِّتَأ ُِعد
َ﴾١٣١﴿َين
ْ
م
م
َّتَل ْل مكاف ِر م
《 Kini frikë Zjarrin i cili është i përgatitur për mohuesit. 》 [3:131]

Gjithashtu – i Lartësuar – ka thënë:

ِ َجي ُدو منَولِيًّاَومَلَنم
ِ﴾َ مخالِ ِدينَفِيهاَأمب ادَاَََََّۚل م٦٤﴿َإِ َّنَاللَّهمَلمعنَالْ مكافِ ِرينَوأ ممعدََّ مَْلُمَسعِْيا
َ﴾٦٥﴿َص اْيا
م م م
م م
مم
مم
ْ م ا
《 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:

ِ ت يفَاجلن َِّةَفمرأميتَأ ْكث ر
َ َِأهلِهاَالن
َُ اطَّلم ْع
ْ تَأ َْكثم مر
ْ م م ْ ُ مم
ُ ْتَيفَالنَّا ِرَفم مرأمي
ُ َواطَّلم ْع،َأهلهاَال ُف مقراءم
ساءم
“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.
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َوكلَشيءَِماَأوجبَهللاَعليهَالفناءَيفىنَإَلَاجلنةَوا لنارَوالعرشَوالكرسيَوالصورَوالقلمَواللوحَليسَيفىنَشيءَمنَهذاَأبداَُثَيبعثَهللا
.اِللقَعلىَماَأماهتمَعليهَيومَالقيامةََوَياسبهمَمباَشاءَفريقَيفَاجلنةَوفريقَيفَالسعْيَويقولَلسائرَاِللقَِمنَِلَخيلقَللبقاءَكونواَترا َِب
“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

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.
140
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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:

ِ  فإذاَأَن َرأمي تهَوقمعت،ََفي ؤ مذ َُن ِيل،فميأْتُ ِونَفأستأْ ِذ ُنَعلمىَرِيب
ََس ْل،
ُ َُفي،َُاّلل
َّ َفميم مدعُ َِنَماَشاءم،َساج ادا
ُ قال
ْس م
ُْ م
ْم
ُ ْ ُ ُْ م
ْ ََيَُمم َّم ُد:
َ قُ ْلَ تُ ْس مم ْع م،ك
َرأ م
م
َارفم ْع م،
،َ وأ ُْد ِخلُ ُه َُم اجلمنَّةم،ُخ ِر ُج ُه َْم ِم مَن النَّا ِر
َْ  فمأ،يل محدًّا
َ َُثََّأ ْش مف َُع فميم ُح َُّد،
َْ َفأَحم ُد مَرِيبَبتم،ي
َفأرفم ُع مَرأ ِْس،
ُ ح ِميدَيُ معلِ ُمنِ ِيه مَرِيب
ْ
ْ َا ْش مف ْعَتُ مشف،تُ ْعطم ْه
ْ َّع
“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:

ِ ِتَشفاعةا َِأل َُّمِتَي
ِ
ِ ،يب مد ْعوَةٌ مدعاهَا ِأل َُّمتِ ِه
.َأ ُْع ِط مَي:َويفَرواية.يام ِة
تم
ْ وإن
َد ْع مو م م
ُ َْاختم بمأ
مم
ومَالق م
ل ُك َِل نمِ َ م
“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

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.
142
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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:

ِ ْقُل
ِ ِ َصح
ِ ىَع ِنَالنَِّيبَِصلَّىَهللا
ِ ُ َ"َه ِذهَِأمح ِاد:َالش مفاع ِة؟َفم مق مال
َ،اَونُِقَُّر
َّ َعْب ِد
ْ َاّللَِيم ْع َِنَأ
َعلمْيه مَو مسلَّ مم َِيف َّ م
م ُم
َماَيُْرمو َ م:
تَألِميب م
ُ
ٌ يث م
م م
َحْن بمل م
مَحم مَدَبْ من م
احَنُ ْؤم ُنَِبم م
ِ يدَجيِ مدةَنُؤِم َنَ ِِب
ِ َأب
ِ وُك ُّلَماَرِويَع ِنَالنَِّيبَِصلَّىَهللا
ِ ِ
َاَجاءم
َخيُْر ُجو من َِم منَالنَّا ِر؟َفم مق م
َوقم ْوٌم م:
م ُم
م م ُ م م
ُ َْقُل،اَونُقُّر
َإِذماَ مِلَْنُقَّرَمبم م،َنم مع ْم:ال
َو مسلَّ مم ِ م
تَلمَهُ م
مسان م م ْ ُ م م
َعلمْيه م
َاعةُ؟
َّ َو:
ُ َالر ُس
ىَاّللَِأ ْمممرهَُقم م
ُ َالر ُس
ولَفم ُخ َُذوهُ مَومم م
َّ ال
َّ َعلم
َّ َ{ومماَآ مَت ُك ُم:
َّ بِِه
الش مف م
اَْنما َُك ْم م
َاّللُ م
ول مَومدفم ْعنماهُ مَرمد ْد مَن م
ُ ْ]َقُل7َ:َعْنهَُفمانْتم ُهوا}َ[اْلشر
ت م
َعَّز مَو مج َّل م
ِ ِ ِ
ِ َصْنف
ِ َالش مف
ِ َ مكمَح ِديثَي روىَع ِنَالنَِّيبَِصلَّىَهللا:ال
ِ َوهوَقمو ُل،َِباَوي تم مكلَّمو من
ِ اْلمْو
َ،َاِلمموارِِج
ْ َم من
ْ َو
َو مسلَّ مم َِيف َّ م
م ُم
ُْ م م
قم م ْ م
ْ َفم مه ُؤمَلءَيُ مك َذبُو من م م م ُ م ُ م،ض
اعة م
َعلمْيه م
ِ َِِّ اْلم ُد
ِ َخيْر
ِ
"َّاَماَابْتم مًل ُه ْمَبَِِه
َّ مَوإِ َّن
َاّللمَتم مع م
يَع مد مل م
َّللَالَّذ م
َعن م
ْ َو ْم،
ِجَم منَالنَّا ِرَأ م
ُ َُ اَل مََل
مح اداَبم ْع مدَإ ْذَأ ْمد مخلمهُ م
“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:

﴾
َ ٧﴿ََعْنهَُفمانتم ُهوا
ُ َالر ُس
ولَفم ُخ ُذوهُ مَومم م
َّ آَت ُك ُم
مومماَ م
اَْنما ُك ْم م
《 … 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.
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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:

ِ وجوهَي ومئِذََن
﴾٢٣﴿ٌَاََن ِظمرة
﴾َإِ م َٰل مَرِِبم م٢٢﴿ٌََّضمرة
ُ ُ ٌ مْ م
《 Disa fytyra atë Ditë shkëlqejnë, duke shikuar në Zotin e tyre. 》 [75:22-23]
Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë:

ِ َماَهو؟َأِلَيبيِضَوجوه:نجزكموهَفيقولون
ِ ِاّلل
ِ
َّ مهلَاجلن َِّة
َناَويثقلَموازينمنا
ََّ مَعند
ََإنَلم ُك م
يدَأنَيُ م
ُ موع اداَير
ْ م
ََيَأ م:مهلَاجلنَّةَاجلنَّةمََندىَمناد
ُ إذاَدخلَأ
م
ِ وي
ُِ َدخلْناَاجلنَّةم
ِ َإلي ِه مَوهي
ِ
كشف
َُالزَيدَة
َّ َإليَِه فمَا أعطاهم شيئاَا
ُ وجي ْرَنَمنَالنَّار؛َقالَفيم
ْ أحب
ْ َاْلجابَفينظرو من
م
ُ
َإليهمَمنَالنَّظر ْ م
“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:

ِِ
ِ َّ َاّلل
ِ
ِ َّ َع ِنَالنَّيبَِصلَّى
ِ
ِ
ََاّللََِلَيم مره ُق
َّظر
ْ مح مسنُو
َوِزمَي مدةٌ م
َّ َإَلَوجه
ْ ينَأ
َُّ اّللَُعليهَوسلَّ ممَيفَقمول
اَاْلُ ْس مىن م
كره{َللَّذ م
ُ }َقالَاْلُ ْس مىنَاجلنََّةُ والزَيدَةُ الن
ُ َجلَذ
َبعدَنظم ِرِهمَإِلم َِيه
َِ ٌوجوه ُهمَقممَت
َوَلَذلَّةٌ م
م
“Nga Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – për fjalët e Allahut – të Lartë
Madhërishëm –:

ِِ
﴾٢٦﴿ٌَاَاْلُ ْس م ٰىن مَوِزمَي مدة
ْ مح مسنُو
ْ ينَأ
للَّذ م
《 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
147

Ahmed, ibnu Maxheh, el-Nesaij; me një ndryshim të vogël – sahih.
El-Kamil fi el-Duafa libnu Adij – hasan apo sahih.
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Xherir ibnu Abdullah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka thënë:

ِ ُُكنَّاَجل
ََه مذا
َعلمْي ِه مَو مسلَّ ممَفمنمظممرَإِ مَلَالْ مق مم ِرَلمْي لمةمَالْبم ْد ِرَفم مق م
ُ َستُ ْعَمر
ىَربِ ُك ْم م
ضو من م
َِصلَّىَهللاُ م
َعَّز مَو مج َّلَفمممَتْونمهَُ مك مماَتم مرْو من م
وساَعَْن مدَالنَِّيب م
َ"َأ ممماَإِنَّ ُك ْم م:ال
ُ ا
َعلم م
ِ
ِ سَوقمبلَغُر
ِ ِِ
َكَقم ْب مل
َِ مَ{و مسبِ ْح
ِ ُىَص مًلةَقم ْب ملَطُل
ُ ال
وِبماَفمافْ معلُواَقم م
َحبم ْمد مَربِ م
الْ مق مممر مََلَتُ م
َاستمطم ْعتُ ْمَأم ْن مََلَتُ ْغلمبُو م
ْ ض َُامو من َِيف َُرْؤيمتهَفمِإن
اَعلم م
ْ وعَالش
َُثََّقم مرأ م:
ُ َّم ِ م ْ م
ِ سَوقمبلَغُر
"ََ]130َ:وِبما}َ[طه
ِ ُطُل
ْ وعَالش
ُ َّم ِ م ْ م
“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:

ِ
ِ سَوقمبلَغُر
َ﴾١٣٠﴿َوِبما
ِ ُكَقم ْب ملَطُل
مو مسبِ ْح َِحبم ْمد مَربِ م
ْ وعَالش
ُ َّم ِ م ْ م
《 … 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:

ِ ْ ت
ِ ولَ مكماَقمالم
ِ ِ ِ ََساواتَعلمىَالْعر ِشَِبئِن َِمن
ض
َِ َاأل ْمر
ْ مش مارَبِيم ِدهَِإِ مَل
ُ نم ْع ِر
اَوأ م
ف مَربَّنم م
ُ َه
َاجلم ْهميَّةُ م
َسْب ِع مم م م م ْ م ٌ ْ م
اَعَّز مَو مج َّلَفمَ ْو مق م
اهنم م
َخلْقهَحبم َد مَومَلَنم ُق ُ م
“‘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
149

Sahih ibnu Maxheh.
Kitab el-Sunneh liAbdullah, thabit anhu.
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Imam Ahmedi i ka pranuar këto fjalë të Abdullah ibnu el-Mubarak. Ebu Bekr el-Khallal (v.
311h) ka transmetuar:

ََوقيل,ََقلتَألَحدَبنَحنبلََيكىَعنَابنَالبارك:وأنبئناَُممدَبنَعليَالوراقَحدثناَأبوَبكرَاألثرمَحدثَنَُممدَبنَإبراهيمَالقيسيَقال
َهكذاَهوَعند ََن:ََفقالَأَحد.ََيفَالسماءَالسابعةَعلىَعرشهَحبد:كيفَنعرفَربناَ؟َقال:َله
“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:

ََِبئنَمنَخلقهَكماَوصفَنفسه،وجلَعلىَعرشه
ََأنَهللاَعز:اَوشاماَوَيناا؛َفكانَمنَمذهبهم
أدر
ا
ٌ
كناَالعلماءَيفَمجيعَاألمصارَحجازاَوعراقا ا
ف
َ َوعلىَلسانَرسولهَصلىَهللاَعليهَوسلمَبًلَكي،يفَكتابه

“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:

ِ
ِ اهرَفمو مق
َ﴾١٨﴿
َ ََِعبم ِاده
ْ ُ موُه موَالْ مق
《 Ai është që i nënshtron të tjerët, mbi robërit e Tij… 》 [6:18]

150
151

Ithbat el-Hadd lil-Deshtij.
Sherh Usul Itikad Ehlu el-Sunneh 1/197.
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Gjithashtu – i Lartësuari – ka thënë:

ِ َالسم ِاءَأ م
ِ مَم
َ﴾١٦﴿َض
ْ فَبِ ُك ُم
َّ ُأمأ ِممنت
منَخيْس م
َاأل ْمر م
نَيف َّ م
《 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:

ِ
ِ َإْناَم:قال
،َِرسول هللا
َُ أنت
َْ َمنَأَن َ؟ قالم:َقال،
يفَالسماء
َ :ت
َْ أين هللاُ؟ قالم: فقالَْلا
ٌؤمنَة
 م:ت
ُ ََّ
م
ُهللا
“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:

ََولوَكانَعبداَفأعتق،ففيَحديثَرسولَهللاَﷺَهذاَدليلَعلىَأنَالرجلَإذاَِلَيعلمَأنَهللاَعزَوجلَيفَالسماءَدونَاألرضَفليسَمبؤمن
.ِلَجيزَيفَرقبةَمؤمنةَإذََلَيعلمَأنَهللاَيفَالسماء؛َأَلَترىَأنَرسولَهللاَﷺَجعلَأمارةَإَياْناَمعرفتهاَأنَهللاَيفَالسماء
“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:

ِ
ِ ِ
َّ
ِ مخ
َىَومَلَيرى
قَوأ
ْ يماَكتبَإِ ميلَأ
منَاجلم ْه ِميةَأ م
ْأ
منَهللاَِلَيكلمَم م
ُ
ْ ِْبنَ مح ْربَبنَإ َْسماعيلَال
وس م
عمو منَأمنَالْ ُق ْرآنَخممْلَُو م
ُ معداءَهللاَوهمَالذينَيم ْز
كرمم ِانَف م
ِ َاْل ِخرةَومَلَيعرفَهللَم مَكانَولميسَعلىَعرشَومَل
اح مذ ْرُه َْم
ْ َكرسيَوهمَكفارَفم
ْ م
ِيف ْ م م
م مْ م

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.
152
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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.
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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:

ِ إِ َّنَقم ْدر
ََالس مم ِاء
َِ  موإِ َّنَفِ ِيه َِم منَاأل ممِب ِر،َصْن معاءم َِم منَاليم مم َِن
َّ يق مك مع مد َِد َُنُ ِوم
َح ْوضيَ مك مماَبمْ م
َّيَأميْلمةم مَو م
م م
“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:

ِ َح ََّّتَعرفْ ت هم،َاْلوض
ِ لم ِْيد َّنَعلمىَ مَن
مح مدثُواَبم ْع مد مَك
َ ِ مص مح
َْ ولَأ
ُ َفميمَ ُق.ايب
ُ َُفمأمق،اَد ِون
ُ َاختُل ُجو
ْ ُ ُ ُ مص مح ِايب ْمْ م م م م
ْ سَم ْنَأ
ْ يَماَأ
ولََلمَتم ْد ِر م
ٌ َّ م م م
“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:

ِ َُم َّمدَبِي ِدهِ مَْلنِي تهَأم ْكث ر َِمن
ِ َّ ال
ِ ِ ِ
ِ ِ َّ ََن ِوم
ِ َاْلمْو
َ،ص ِحيم ِة
ْ ُولَهللاِ مَماَآنِيمة
ََي مَر ُس م:
َُُ َع مدد
س ُم م م ُ ُ م ُ ْ م
ْ َأممَل َِيفَاللَّْيَلمةَالْ ُمظَْل ممةَالْ ُم،َالس مماء مَومك مواكبِ مها
ُ ْقُل
ت م
ضَقم م م
ُ َوالذيَنم ْف:
ِِ
ِ ُ َعر،َْشَِرب َِمْنهَ مِلَيظْمأ
ِ ْ َي ْشخب ِف ِيه َِميزاِب ِن َِمن،َآخرَماَعلمي ِه
ِ
ِ َش ِر
ِ ْ ُآنِية
َ،َع َّما منَإِ مَلَأميْلمةم
َّي م
َماَبمْ م،
َاجلمنَّة مَم ْن م م
ضهَُمثْ ُلَطُوله م
َاجلمنَّة م
م
ْ َم ْن م م ُ ْ م م م،
بَمْن مهاَ مِلَْيمظْ ممأْ م م م ْ م م ُ م م م
ِ َوأمحلم،َب
ِ مش َُّدَب ي ا
ىَم منَالْ مع مس َِل
ْ اضاَم منَاللَّ م ِ م
مم ُاؤهَُأ م مم
“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

Sahih Muslim.
Sahih el-Bukharij.
158 Sahih Muslim.
156
157
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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:

ِ َّ ِ﴾َ َومنَخفَّتَموا ِزينُهَفمأُولمٰئ١٠٢﴿َفممنَثم ُقلمتَموا ِزينُهَفمأُولمٰئِكَهمَالْم ْفلِحو من
ََخ ِسُرواَأمن ُف مس ُه ْم َِيف
م
ين م
ُ مم ْ م ْ مم
ُ ْ مم
ُ ُ ُُ م
م
كَالذ م
﴾١٠٣﴿ََخالِ ُدو من
مج مهن مَّم م
《 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:

َِوحبم ِدَه
ِ َِّ  سبحا من،ََاّللَِالع ِظي َِم
ِ  حبِيب،َان
ِ ِ َ تان
ِ تانَخ ِفي مف
ِ ِ
تان
َِ  ثمِقيلم،سان
َِ ِتانَعلمىَالل
َّ
مكل مم م
ُْ
 ُسْبحا من َّ م: َإَلَالر َْحم َِن
ْ َاّلل م
يف اليز َ م م
“Dy fjalë që janë të lehta për gjuhën, të rënda në mizan, të dashura tek ErRahman: ‘SubhanAllahi el-Adhim, SubhanAllahi ue bihamdihi’.”159
Abdullah ibnu Mesudi – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – ka transmetuar:

ِ ِ أنَّهََ م
ِ
ِ َفج معلم،َّي
ََ َِمَّن:َفقالَرسولَهللاَِصلَّىَهللاَُعليهَوسلَّ مم،َمنه
َالقوم
ُ
َالساقم
َّ قيق
َفض ِح م،ه
يحَتمك مف ُؤ م
كانَجيتَنَسوا اكا من األمراكَو م
ْ
كانَد م
ُ ك
م
ُ تَالر
ِ
ِ َِ يف اليز
.َأحد
َ  مْلُمَا أث مق َُل،سيَبيده
َوالَّذيَنم ْف:َفقال، ِم َن ِدقَِّةَساقم ْيه،ََِيَنيبَهللا:ا
ض محكون؟َقالو
ْ تم
َّ
ُ ان من
“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
160

Sahih el-Bukharij.
Ahmed, el-Tajalisij, el-Bezzar – sahih ligajrihi.

139

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:

ِ َّ ِ ِ ِ
ُِ وْنُم
ُِ ِخيارَأئِ َّمتِ ُكمَالَّ ِذين
َ،وْنُْمَويملْ معنُونم ُك ْم
َوتملْ معنُ م،ضونم ُك ْم
ضم
ُ ِوْنُْمَويُْبغ
ُ ِينَتُْبغ
صلُّو منَعليهمَويُ م
َوتُ م،َوَيبُّونم ُك ْم
ْ ََتبُّ م
ُ
َوشر ُارَأئ َّمت ُك ُمَال َذ م،صلُّو منَعلمْي ُكم
ُ م
ِ َأفمًلَنُنابِ ُذهم،ِسولَهللا
ِ َالصًلةم م
ََُفم مرآه،نَويلَعليهَوال
؟َقال
َْقُل:قالوا
ذلك م
ََيَر م:نا
َّ َماَأقامواَفِي ُك ُم،ََل،
َّ َماَأقامواَفِي ُك ُم،ََل:
َالصًلةم
َعْن مَدَ م
ُ
ُ
ُْ
م
َأَلَم م،
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
.نَطاعَة
َوَلَيمْن ِزمَع َّنَيم اداَم م،نَم ْعصيمةَهللا
َماََيِْتَم م
َفملْيمكمْرْه م،نَم ْعصيمةَهللا
مَيِْتَشيئااَم م
“‘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:

ِ
ِ َولم ِكنَم،َومنَأنْ مكرَف مق ْدَسلِم،ئ
ََأَل،ِسولَهللا
ََيَر م:ا
َفمنَ مك ِرمهَف مق ْدَبمِر م م،
َقالو م،نَرض ميَوَتبم مع
ْ م م
َفمتم ْع ِرفُو منَوتُْنك ُرو مَن م،ُإنَّهَيُ ْستم ْع مم ُلَعلمْي ُكمَ أ مُمراء
مم
م
.صلَّ ْوَا
َنُقاتِلُ ُه ْم م
 ما م،َل: ؟َقال
“‘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
162

Sahih Muslim.
Po aty.
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Pejgamberi – salAllahu alejhi ue selem – ka thënë:

ِ َإَلَمات َِميتةا،
ِ
ِ ْ ى ِمن ِأم ِْيَهِ شيئاَا يكْرُهَهُ فم ْلي
.َجاهلِيََّةا
َ ممن مرأم
مات َّ م م
فار مقَاجلم م
ماعةمَش ْ اِباَفم م
م م م
ص َِْب عليهَفإنَّه مم َن م
“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:

ِ َفمهل َِم،َفمنحنَفِ ِيه،َاّللَِبْي
ِ َذلكَالش
َ:؟َقال
ََهل م:
ََّ ِسولَهللا
َخ ْْيٌ م
َشٌّر م
ََيَر م:
نَومراءَهذاَاِلمِْْي م
َوَمراءم م
َإَنَ ُكن م،
ُ َُق،َنم مع ْم:؟َقال
ُ ُق
َّر م
لت م
ْ م
ُ ْ َفم مجاءم َُّ مْ م،َّاَبشر
ْ لت
ِ ِ
َومَفيهم
َكيف م:
َشٌّر م
َذلكَاِلمِْْي م
هل مَومراءم م
لت م
ُ َُق،َنم مع ْم:؟َقال
ُ َُق،نم مع ْم
ُ َو مسيم ُق،
َبسن َِِّت م
اي م
َيمكو ُنَبم ْعديَأمئ َّمةٌََلَيم ْهتم ُدو منَِبُمد م:؟َقال
ْ َفم:لت
ُ َومَلَيم ْستمنُّو من،
ِ َكيفَ أمصنمعَ َيَ ر م:َ قُلت:قال
ِ
ِ وِبمَ قُلُوبَ الشَّي
ِ َّيَ يفَ جثْم
ِ اط
َيع
ٌ ِر مج
ذلك؟َ م
َ م،انَ إنْس
تَ م
ُ َ إ ْنَ أ ْمد مرْك،سولَ هللا
ُ
ُ َ تم ْس مم ُعَ موتُط:قال
ُ م
م ْ ُ م
ُُْ ُالَ قُل
ُم
ِ
ِ اَس َع وأ
.مط َْع
َضَِر م
 موأ ُِخ مَذ ممالُ م،َب ظم ْهُرمك
ُ  وإ َْن،َلأل ِمم ِْي
 فم ْم ْ م،َك
“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:

ِ هللا عليهَوسلَّمَفمباي عناه م
ِ َ ،َىَالسم ِعَوالطَّاع ِة
ََنَويُ ْس ِرَنَوأمثممراة
َ َوعُ ْس ِر،ناَومكمْرِهنا
مد
ُّ
م
يماَأخ مذ م
َفقالَف م،
ُ ْم م
عاَنَالنيب م
يف ممْن مشط م
ْ َّ أ َْن ِبيم معناَعلم: َعلمْينَا
َُ َصلَّى
.اّللِ فيه بُْرها ٌَن
ََّ  ِعْن مد ُك َْم ِم مَن،َاحا
ََّ ،َُاألممَر ْأهلمه
ََوأم ْنَ ََل نُنازم،معلمْينا
ْ ِع
إَل أ َْن تم مرْوا ُك ْفارَا بمو ا
“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

Sahih el-Bukharij.
Sahih Muslim.
165 Sahih el-Bukharij.
163
164
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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:

ِ ومنَخرجَعلمىَإِمام َِمنَأمئِ َّم ِةَاملْمسلِ ِمَّيَوقم ْدَ مكا منَاملنَّاسَاِجتممعو
ِ ضاَأ ْمو
ِ ميَو ْجهَ مكا مَن
ِ ِ ِ ِ
ََه مذا
َفم مق ْد م-ََِبلْغمَلمبم ِة
َِب ِلر م،
ُ ْ مُ م
َش َّق م
ْ م م ْ مم م م م
َأب ِ م،َوأمقم ُّرواَلمهَُِب َِْل مًلفمة
اَعلمْيه م
ُْ مم
ِ َفمِإ ْنَماتَام ِْلارِجَعلمي ِهَمات َِميتةاَج:َولَام َّّللَِﷺ
َِومَل م.اهلِيَّةا
ِِ
ِ ُّ الَام
ِ َعنَرس
ََعلمَْي ِه
ُ ََي ُّلَقِتم
َو مخالم م،
وج م
ِج م
صاَاملْ ُم ْسلم م
َع م
م م م ُ مْ م م م م
ُ فَامْْل ماث مر م ْ م
ُ لسلْطمان مَومَلَام ِْلُُر
ُ ام ِْلمار
م
َّي م
ِ َفممنَفمعلَذملِكَفمهو،َّاس
ِ ِأل
.َلسن َِّة مَوالطَِّر ِيق
ُّ َعلمىَ مغ ِْْيَام
َمْب تمدعٌ م
ُ محدَم ْنَاملن ِ م ْ م م م ُ م
م
“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:

َوَلََيلَقتالَالسلطانَوَلَاِلروجَعلي هَوإنَجارَوذلكَلقولَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوَسلمَأليبَذرَالغفاريَاصِبَوإنَكانَعبداَحبشيا
وقولهَلألنصارَاصِبواَحَّتَتلقونَعلىَاْلوضَوليسَمنَالسنةَقتالَالسلطانَفإنَفيهَفسادَالدنياَوالدين
“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 elGifarit: ‘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:

َبك
منَأ ُِم
َوإنَضر م،َوإنَظلمكَحقًّالك،َفأطعهَفيماَليسَهللَعَّز مَو مج َّلَفيهَمعصية،أوَأعجمي،َأسودَأوَأبيض،رَعليكَمنَعريبَأوَغْيه
م
ِ
ََوَلَتَُ ِرض،جَمعَخارجيَحَّتَتقاتله
َوَلََّتر،َتقاتله
جَعليهَسيفكَحَّت
َعلمىَأْنيمخر
انتهكَعرضكَو
م
َّ
َّ
م
َفًلََيملكَ مذل م،أخذَمالك
َو م،ظلما
ك م
ا
َولكنَاصِبَعليَه،غْيكَعلمىَاِلروجَعليه
م

166
167

Usul el-Sunneh lil-Imam Ahmed – transmetimi i Abdus.
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:

ِ اَالزمكاةمَفمِإخوانُ ُكم َِيف
ِ َالدي َِنَََۚونُ مف
َّ اَالص مًلةم مَوآتم ُو
﴾١١﴿ََاْل مَي ِتَلِمق ْومَيم ْعلم ُمو من
ْ ص ُل
َّ اَوأمقم ُامو
فمِإ م
ْ ْم
م
نََتبُو م
《 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:

ِ ََِّ َول
َّ ََ مويُ ْؤتُوَا،َََالص مًلةم
ََن
َ ِ ص ُموَاَ ِم
ََفمِإذماَفم معلُوَاَذملِ م،َََالزمكاةم
َُ منَ ُُمم َّم اداَ مر ُس
ََّ َ موأ،َُاّلل
ََّ ََّتَيم ْش مه ُدوَاَأم َْنَمََلَإِلمَهمَإَََِّل
ََّ َّاسَ مح
َتَأم َْنََأُقماتِ مَلَالن م
َُ أ ُِم ْر
َّ َيموا
َ مع م،َك
ُ َ مويُق،ََاّلل
ِْ ََإَََِّلَِحبم َِق،ََِد مماء ُه َْمَوأ ْمموا مْلَُْم
َاَل
َاّللَِتم مع م
ََّ ََ مو ِح مس ُاِبَُْمَ معلمى،ََاإل ْس مًلَِم
م م م
“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:

ِ
ِ
يفَ ِذ َّمتَِِه
َ َِاّللم
ََّ ًَلَ َُّتْ ِف ُروا
َاّللَِ موِذ َّمَةَُ مر ُسولَِِهَفم م
ََّ َُكَالْ ُم ْسلِ َُمَالَّ ِذيَلمَهَُ ِذ َّمَة
َيحتم نمَاَفم مذلِ م
ْ ص مًلتمنماَ مو
صلَّ َىَ م
مم َْنَ م
استم ْقبم مَلَقْب لمتم نماَ موأم مك مَلَ مذب م
“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
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Ubejdullah ibnu Abdij ibnu el-Khijar171 (v. 95) ka transmetuar:

ََِّ َول
َ-َ َِاّلل
ََّ َول
َُ َّتَ مج مهمَرَ مر ُس
ََّ َفملم َْمَيم ْد َِرَ مماَ مس َّارَهَُبَِِهَ مح،ََُإِ َْذَ مجاءمَهَُمر َُج ٌَلَفم مس َّارَه،ََمص محابَِِه
ََّْيَظم ْهمر م
َسَبمْ م
ٌَ َِ مجال-َاّللَُ معلمْيَِهَ مو مسلَّ مَم
ََّ َصلَّى
َُ بمْي نماَ مر ُس
ْ انَأ
َ م-َ َاّلل
ََِّ َول
َسََيم ْش مه َُد
َََ"َأملمْي م:َََّيَ مج مَهمَر
ََ ِح م-َاّللَُ معلمْيَِهَ مو مسلَّ مَم
ََّ َصلَّى
َُ الَمر ُس
ََفم مق م،َََّي
َيفَقمتْ َِلَمر ُج َلَِم مَنَالْ ُمنمافِ ِق م
َ ََِفمِإذمَاَ ُه مَوَيم ْستمأْ ِذ َُن-َ َاّللَُ معلمْيَِهَ مو مسلَّ مَم
ََّ َصلَّى
َ م-َ َاّلل
م
َِاّلل
ََّ َول
َُ الَ مر ُس
ََفم مق م،َُص مًلَةمَلمَه
َصلِيَ؟َقم م
ََأملمْي م:َال
ََقم م.ََُبملمىَ مومََلَ مش مه مادَةمَلمَه:َالر ُج َُل
َاّللَِ؟َفم مق م
ََّ َول
َُ منَ ُُمم َّم ادَاَ مر ُس
ََّ اّللَُ موأ
ََّ َأم َْنَمََلَإِلمَهمَإَََِّل
َّ َال
َبملمىَ مومََلَ م:َال
سَيُ م
" .اّللَُ معْن ُه َْم
ََّ َان
َ ِ ينَ مْنم
َكَالَّ ِذ م
ََ"َأُوَلمئِ م-َاّللَُ معلمْيَِهَ مَو مسلَّ مَم
ََّ َصلَّى
َ م“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:

ِ ألَميمو ُنَبن
َّ  ممن مش ِه مدَأ ْنََلَإلهم: َدمَال ْسلِِمَومالمهُ؟َفقا َل
َّ َو،َُإَلَهللا
َ،ِاَرسولَهللا
َماََيم ِرُم،
َبنَمالِك
َأنس
َسيماه
ُ َُمم اد
مس م
َّ أن
ُ ََيَأِبََحزمة:َقال،
م
م
م
ُ
م
ُ
ِ لهَماَللمسل، فهو مسلِم،ََوأم مكلَ مذبِيحتنا، وصلَّىَصًلتمنا،َواستَ ْقب َل قِب لمتنا
.مَّي
ََوعليهَماَعلىَال ْسلِ م،مَّي
م م
م مم ْ م
م
م
ٌُْ
ُْ
ُ
“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
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:

ِ ُِإنَِلَأُؤم َر أ َْن أُنم ِقبَعنَق
ِ لوب
.طوْن َم
أش ََّق بُ م
ُ  وَل،ََالناس
ْم
م
“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:

َِّ ول
ِ َاْل من َِمبماَظمهرَلمنم
ِ ىَاّلل
ِ َع ْه ِدَرس
ِ إِ َّنَأُمَن اساَ مكانُواَيُ ْؤ مخ ُذو من
َاَم ْنَأ ْمع ممالِ ُك ْم
ْ اََنْ ُخ ُذ ُك ْم
َوإِ َّنَالْ مو ْح ميَقم ْدَانْ مقطم مَعَ موإََِّّنم م
َصلَّ َُّ م
َاّلل م
ُ َِبلْ مو ْح ِي َِيف م م
َو مسلَّ مم م
َعلمْيه م
مم
ِِ اسبه َِيف
ِ ُ َاّلل
ِ
ِ
ََُس ِر ميرتمه
ص ِدقْهُ مَوإِ ْنَقم م
َس ِر ميرتِِه م
فم مم ْنَأمظْ مهمرَلمنم م
اَسوءااَ مِلْ مََنْممْنهُ مَومَِلَْنُ م
الَإِ َّن م
ُ َس ِر ميرته مَومم ْنَأمظْ مهمرَلمنم
ََيم ُ ُ م
سَإَِلمْي نماَم ْن م
َُّ ٌَش ْيء
اَخ ْ اْياَأممنَّاهُ مَوقم َّربْنماهُ مَولمْي م
َ ٌمح مسنمَة
“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:

ِ ََّإَلَعلمىَالظ
ِ َجيعلَلِنمِيبَمرسل
ِ ُ َيف َالدُّنْياَقمب
ِ ِ َألمحد َ ِمن
ِ َاْلد ِميَِّيَوأمنَّهَتموََّل
َّ موأ
َاه ِر
ََحك م
َّ َ ْم
اّللَِتم مع م
ََي ُك مم َّ م
َْخ ْلقهَ أم ْن م
َومَل م ْ م
ولَ ظماه ِر ْ م م م ُ م م
ُ اَل ِ َ م
ُ من
ُْ م م
َسمرائمرُه ْم م
ْ َومِلْ مْ م
َالسمرائِمر ََِلنِْفمر ِادهَِبِعِْل ِم مَهَا
َد م
َّ وْنُْم
ُ موتم موََّل
“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
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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:

َ: َقلت:َسأَلتهَقال:اَمنَمسائلَأيبَعبدَاّللَقال
َّ
َدفعَإيلَفورانَشيئا:َقال،َحدثناَُممدَبنَأيبَهاشم:َقال،أخِبنَُممدَبنَأيبَهارون

َّ
َّ
َأنََلَإلهَإَل
ََأماَإذاَجاءَليسلمَفشهد،َإذاَِلَيردَاإلسًلم:َفقال.اَرسولَاّلل
أشهدَأنَُممد
َاّللَو
َّ
َّ َأشهدَأنََلَإلهَإَل:اليهودَيقولَبعضهم
ا
ِ
ِ
ََّاس
-ََفأيَإسًلمَأُّتَمنَهذا؟َ!َأليسَيروىَعنَالنيب،أنَُممداَعبدهَورسولهَوصلَّى
اّللَو
َّ
َّ
ا
ُ َ"أُم ْر:َقال-صلىَاّللَعليهَوسلم
تَأم ْنَأُقمات ملَالن م
ِ اَم َِن
ِ َاّللَفمِإ مذاَقمالُواَمنعو
ِ مح ََّّتَيم ُقولُو م
.َد مماءم ُه ْم مَوأ ْمم موا مْلَُْم
ُ
َُّ ََلَإلهَإََّل:ا
“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:

ََفْيوىَاْلديثَكماَجاء،َإَلَأنَيكونَيفَذلكَحديث،َوَلََنرجهَمنَاإلسًلمَبعمل،القبلةََلَنكفرَأحداَمنهمَبذنب
َوالكفَعنَأهل
ا
َويصدقَبهَويقبلَه،وكماَروي
“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:

El-Umm 6/178.
El-Xhami liUlum el-Imam Ahmed 4/172.
178 El-Sunneh liHarb el-Kirmanij.
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َوَلَخيرجَأحدَمنَأهلَالقبلةَمنَاإلسًل َمَ حَّتَيردَآيةَمنَكتابَهللاَتعاَلَأوَيردَشيئاَمنَآاثرَرسولَهللاَﷺَأوَيصليَلغْيَهللاَأوَيذبح
.لغْيَهللاَوإذاَفعلَشيئاَمنَذلكَفقدَوجبَعليكَأنََّترجهَمنَاإلسًل َمَفإذاَِلَيفعلَشيئاَمنَذلكَفهوَمؤمنَومسلمَِبإلسمََلَِبْلقيقَة
“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:

ََارضواَمَنَمباَرضيَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلم:ََأنهَقالَللخوارجَحَّيَأخذوهَِبألهواز،عنََحيدَبنَهًللَعنَعبادةَبنَقرطَالليثي
ََفقبل،َوأنَُممداَرسولَهللا،َأتيتهَفشهدتَأنََلَإلهَإَلَهللا:َوماَرضيَبهَمنكَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلمَ؟َقال:َقالوا.حَّيَأسلمت
َفقتلوَه،َفأبوا:قال. 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
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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:

َوليسَألحدَرخصةَيفَشيءَأخذَبهَِماَِلَيكنَعليهَأصحابَرسولَهللاَﷺَأوَيكونَرجلَيدعوَإَلَشيءَأحدثهَمنَقبلهَمنَأهلَالبدع
َفهوَكمنَأحدثهَفمنَزعمَذلكَأوَقالَبهَفقدَردَالسنةَوخالفَاْلقَواجلماعةَوأِبحَاْلوىَوهوَأشرَعلىَهذهَاألمةَمنَإبليسَومنَعرف
َماَتركَأهلَالبدعَمنَالسنةَوماَفارقواَمنهاَفتمسكَبهَفه َوَصاحبَسنةَوصاحبَمجاعةَوحقيقَأنَيتبعَوأنَيعاونَوأنََيفظَوهوَِمن
.أوصىَبهَرسولَهللاَﷺ
“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:

ِ
َن
َ ِ مخِ ِْبُه ْمَأِمنَبمِريءٌ َِمْن ُه ْم مَوأ َّمْنُْمَبُمرآءُ َِم
يتَأُولمئِ م
ْ كَفمأ
إِذماَلمق م
“Nëse i takon ata atëherë tregoju atyre se unë jam i distancuar prej tyre dhe ata janë të
distancuar nga unë.”182
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Abdullah ibnu Imam Ahmed (v. 290h) ka thënë:

ِ ُ ََيَأمِبَبكْر:َس ِْيينَفم مق ماَل
ِ َفمنم َْقرأَُعلمي م:َقم ماَل،ََل:
ِ ِ ُ َاألمهو ِاءَعلم
ِِ
ِ َمنَكِتم
ِ مصح
ََِاّلل
ك َِحبم َِديثَقم م
َّ اب
ال م
َحنمدثُ م
اب ْ ْ م م
ْم م
ْ كَآيمةا
م م م
َر ُج مًلنَم ْنَأ ْ م
مومد مخ مل م
ىَُمم َّمدَبْ ِن م
ِ
ِ كَأم ْنَي ْقرأمََآيةا
ِ َلمتم ُق،َ«َل:
ََم ْن
َفم مق م،َالر ُج مًل ِنَفم مخمر مجا
َقم م،»وم َّن
َقم م،َو مج َّل
ال م
َّ َفم مق مام:ال
َماَ مكا من م
ومان م
ُ الَبم ْع
َعلمْي م م م م
ََيَأ ممِبَبمكْر م:
ضَاَلْ مق ْوم م
َع َِنَأ ْمو مَألمقُ م
م
معَّز م
ِ ِ ِ
َِّ اب
ِ َ«إِِن:َس ِْيين
ِ
ِ كِتم
»يب
َ َِيفَقم ْل
َِ ك
َفم مق م،َعََّز مَو مج َّل
ُ ال
َعلم َّيَفميُ مح ِرفماْنماَفميمقُّرَ مذل م
يتَأم ْنَيم ْقمرأماَآيمةا م
َاّلل م
ُ َخش
م
َُمم َّم ُدَبْ ُن م
“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:

َفاهللَهللاَيفَنفسكَوعليكَِبْلاثرَوأصحابَاألثرَوالتقليدَفإنَالدينَإَّناَهوَالتقليدَيعَنَللنيبَﷺَوأصحابهَرضوانَهللاَعليهمَأمجعَّيَومن
َقبلناَِلَيدعوَنَيفَلبسَفقلدهمَواسَتحَوَلََتاوزَاألثرَوأهلَا َألثرَوقفَعندَمتشابهَالقرآنَواْلديثَوَلَتقسَشيئاَوَلَتطلبَمنَعندك
َحيلةَتردَِباَعلىَأهلَالبدعَفإنكَامرتَِبلسكوتَعنهمَفًلََتكنهمَمنَنفسكَأماَعلمتَأنَُممدَبنَسْيينَمعَفضلهَِلَجيبَرجًلَمن
.أهلَالبدعَيفَمسألةَواحدةَوَلََسعَمنهَآيةَمنَكتابَهللاَتعاَلَفقيلَلهَفقالَأخافَأنََيرفهاَفيقعَيفَقليبَشي َء
“(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
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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:

َوإذاَجاءكَيناظركَفاحذرهَفإنَيفَالناظرةَالراءَواجلدالَوالغالبةَواِلصومةَوالغضبَوقدَْنيتَعنَمجيعَهذاَوهوَيزيلَعنَطريقَاْلقََوِل
َيبلغن اَعنَأحدَمنَفقهائناَوعلمائناَأنهَجادلَأوََنظرَأوَخاصمَقالَاْلسنَاْلكيمََلََياريَوَلَيداريَحكمتهَينشرهاَإنَقبلتََحدَهللا
َوإنَردتََحدَهللاَوجاءَرجلَإَلَاْلسنَفقالَأَنَأَنظركَيفَالدينَفقالَاْلسنَأَنَقدَعرفتَديَنَفإنَكانَدينكَقدَضلَمنكَفاذهب
َفاطلبهَوَسعَرسولَهللا َﷺَقوماَعلىَِببَحجرتهَيقولَأحدهمَأِلَيقلَهللاَكذاَويقولَاْلخرَأِلَيقلَهللاَكذاَفخرجَمغضباَفقالَأِبذا
أمرتكمَأمَِبذاَبعثتَإليكمَأنَتضربواَكتابَهللاَبعضهَببعضَفنهاهمَعنَاجلدا َل
“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
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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:

ِ
ِ
ِ ال
ََعالِ اما
ْ َعلِ ُّيَبْ ُن
َإِ مذاَقم م،اَج مح مدَالْعِلْ مم
َع ْن مَم ْنَقم م
َّ َإِ َّن:ال
َّ ُتَأِميب مَرَِحمه
َعَّز مَو مج َّلَ مِلَْيم ُك ْن م
َاّللم م
َاجلم ْه ِم م
َو مسأملمهُ م،
ُ مَس ْع
َ"ََإِ مذ م:َِبلْ مق مد ِرَيم ُكو ُنَ مكافارا؟َقم مال:
َاّللُ م
َِّ َعلْم
ِ َ َعلْماَفمعلِمَفم
ِ
"َََعَّز مَو مج َّلَفم ُه موَ مكافٌِر
َاّلل م
مح ََّّت م
َخلم مق ا م م م
ج مح مد م
“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

Kjo do të thotë, nëse ai e mohon që Allahu ka dije të paraprirë për gjithçka që do të ndodhë para se të
ndodhë.
186
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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:

ِ َشيء؟َقم م
ِ َهللاَعلمىَالعر ِش
ِ ِ ُ َْقُل.َبص مفاتِِه
َّ يعلمَأ
.ََ معلِْي ٌَم مَق َِد ٌَير،ٌبصْي
َ َ،يع
ََّ محدَتوحي ٌَدَ مح
مَِس ْع
ُّ َلم: تَالمزِنََّيم ُق ْو َُل
ُ
ٌ ََس:َال
َيصحَأل م
ْ من َم م م
َّتَ م
ْ َمثْ ُلَأمي م:ُتَلمه
ُ
“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:

ِ ْ يَمنَأمم ِر
ِ َِب
ِ اهلِيَّ ِةَومَلَي مكفَّرَص
ِ ِ
ِ اَِب ْرتِ مك ِاِبماَإََِّل
ِ احبُ مه
َلش ْرِك
ْ ْ مِببَالْ مم معاص
َاجلم م ُ ُ م
“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:

ِ َِاّلل
ِ
ِ منَالْ مك مًلم
ِ ؛َألمنَّهَُلمو م
ِ
َّ َاّللَِلم معلِ ممَيمِقينااَأ
َّ ِ
َ،َص مَفةَُالْ ُمتم مكلَِِم
َّ سَ مك مًلِم
َّ سَ مك مًلِم
م
ْ
ُ َآم منَأبمنَّهَُنم ْف
ُ فم مم ْنَمِلَْيم ْستم ْيق ْنَأمنَالْ ُق ْرآ منَ مغ ْْيَُخممْلُوق؛َمِلَْيُ ْؤم ْنَبم ْع ُدَأبمنَّهَُنم ْف
ِ اّلل َِجب ِمي ِع
. ََص مفاتِِه مَومك مًل ِم ِهَ مغ ْْيَُخممْلُوق
مو َُّ م
“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
El-Sunneh liAbdullah.
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. ََلَيسعَِبلغاَغْيَمغلوبَعلىَعقلهَجهله،َعلمَعامة:َالعلمَعلمان:َماَالعلم؟َوماَجيبَعلىَالناسَيفَالعلم؟فقلتَله:فقالَيلَقائل
ََوأنهَحرمَعليهم،َوزكاةَيفَأمواْلم،َوحجَالبيتَإذاَاستطاعوه،َوأنَهللَعلىَالناسَصومَشهرَرمضان،َمثلَالصلواتَاِلمس:ومثلَماذا؟قلت
ََوأنَيكفواَعنهَماَحرم،َِماَكلفَالعبادَأنَيعقلوهَويعملوهَويعطوهَمنَأنفسهمَوأمواْلم،َوماَكانَيفَمعىنَهذا،الزَنَوالقتلَوالسرقةَواِلمر
َ،َينقلهَعوامهمَعنَمنَمضىَمنَعوامهم،َوموجوداَعاماَعندَأهلَاإلسًلم،وهذاَالصنفَكلهَمنَالعلمَموجودَنصاَيفَكتابَهللا.عليهمَمنَه
ََوَلَجيوز،َوَلَالتأويل،وهذاَالعلمَالعامَالذيََلََيكنَفيهَالغلطَم َنَاِلِب. َوَلَيتنازعونَيفَحكايتهَوَلَوجوبهَعليهم،َيكونهَعنَرسولَهللا
.ع
َفيهَالتناز
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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.

ََوَلَيفَأكثره،َِماَليسَفيهَنصَكتاب،َوماَخيصَبهَمنَاألحكامَوغْيها،َماَينوبَالعبادَمنَفروعَالفرائض:َفماَالوجهَالثان؟قلتَله:قال
.َوماَكانَمنهََيتملَالتأويلَويستدركَقياسا،ََلَأخبارَالعامة،َوإنَكانتَيفَشيءَمنهَسنةَفإَّناَهيَمنَأخبارَاِلاصة،نصَسنة
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:

ِ َولمئِنَت ركتموهََيِين،َاَبعِيدا
ِ َِّ َفمو،ََوخ ُذواَطم ِريقَمنَ مكا منَقمب لم ُكم،َاَاّللََيَمع مشرَالْ ُقَّر ِاء
ََضلمْلتُ ْم
اَوِشماَلَلم مق ْد م
ُم
ْ اّللَلمئ ِن
َسبم ْقتُ ْم م
َاستم مق ْمتُ ْمَلممق ْد م
ْم م
َسْب اق َم ا م ْ ممْ ُ ُ ُ م ا م
ْ ْ م
اتَّ ُقو َّم م م ْ م
َيدا
ضًلَلَبمعِ ا
م
“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:

ََلَيكونَاليومَديناَا،صلمحَبهَأوْلا؛َفماَِلَيكنَيومئذَديناا
َآخرَهذهَاألمةَإَلَمباَ م
ُ لنَيمصلُ مح
“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:

ِ
ِِ
ِ
ِ مَيفَالدينَأ
ِ كلَمنَتكلمَبِ مك مًل
َابهَفقدَأحدثَيف
مص مح
امَمتم مقدمَمنَالَنَِّيب
َش ْي
ْ ءَمنَه ِذ
موَيف م
م
ْ سلمَوأ
م
ُ سَلمهَُفيهَإِ مم
َصلىَهللاَعلمْيه مَو م
هَاأل ْمه مواءَلمْي م

ِْ
مَحد َاث
اإل ْس مًل م

“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:

ََوكتاب،ََككتابَ((السنة))َلعبدَهللاَبنَاإلمامَأَحد،ََعلىَكتبَأهلَالسنةَالشتهرين،ََمنَغْيَإشراف،َومنَتغذىَبكًلم َ التأخرين
َوضًل َل،ََبقيَيفَحْية،ََوغْيهم،ََوالدارمي،ََوكتابَ((السنة))َلًللكائي،َ((السنة))َللخًلل
“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 elKhalalit, 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.

Kitab el-Itisam lil-Shatibij.
El-Intisar liEshab el-Hadith liebi el-Mudhaffer el-Semanij.
195 El-Durer el-Senijjeh 4/336.
193
194
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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:

ِ كَولِْلم ْؤِمنَِّيَوالْم ْؤِمنم
ِ ِ ِ ْ اعلممَأمنَّهُ مََلَإِلمٰهمَإََِّلَاللَّهَُو
َ﴾١٩﴿َات
ْ ْ فم
ُ استم ْغف ْرَل مذنب م م ُ م م
م
《 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:

ِ
ِ كَه مدىَاللَّ ِهَي ه ِديَبِِهَمنَي مشاءَ ِمن
﴾٨٨﴿َمَماَ مكانُواَيم ْع مملُو من
ََّ َعْن ُه
َعبم ِادَهَََِۚ مولم ْوَأم ْشمرُكواَ مْلمبِ م
ط م
ْم
ُ ٰذمل م
ْ ُ م م
《 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:

ِ
ِ ِ َّ ََلَي ْقبل:َ
ِ
ِِ
َع ْداََل
اَومَل م
ُ مكا منَبم ْع
اَومَلَعُ ْممراة مَومَل م
اَومَل م
َاّللَُم ْنَذيَبِ ْد معة م
اَومَل م
َص ْرفا م
َح ًّج م
َص مدقمةا مَومََلَج مه ااد م
َص مًل اة مَومَلَصيم اام م
ُ ضَأ ْمه ِلَالْع ْلمَيم ُقولُو من م م م
“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:

َلَيقبلَهللاَلصاحبَبدعةَصوم اَوَلَصًلةَوَلَحج اَوَلَعمرةَحَّتَيدعها

196

Kitab el-Itisam lil-Shatibij 1/142.
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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.

161

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 fielTeuhid 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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