
Libri i Teuhidit
Hyrja:

     Thënia e All-llahut të Madhëruar: 
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 “  Unë  (All-llahu)  nuk  i  krijova  xhindët  dhe  njerëzit  veç  që  të  më 
adhurojnë”.
     Autori, All-llahu e mëshiroftë nuk e ka filluar librin me ndonjë ligjëratë hyrëse,  por e ka 
konsideruar të mjaftueshëm vetëm me titullin. Sapo të lexosh titullin e librit e kupton se tema e tij 
është teuhidi.

     “Nuk i kam krijuar xhindët dhe njerëzit...”
     “xhindët”  janë botë e fshehtë për ne.
     “njerëzit” (elins) janë emërtuar kështu ngaqë  nuk jetojnë pa gjallëri e lëvizje, ku lëvizin njëri-
tjetrin.
     “veç që të më adhurojnë”. Është komentuar: veç që të më njesojnë.Ky komentim është i vërtetë. 
Po  ashtu  është  komentuar  me  kuptimin  të  më  përulen  Mua  me  bindje  në  veprimin  e  të 
urdhëruarave dhe largimin e të ndaluarave. Prej bindjes ndaj Allahut është njesimi i Tij. Kjo është 
urtësia e krijimit të xhindëve dhe njerëzve. Për këtë All-llahu u dha njerëzve mendje, u dërgoi 
Profetët dhe u zbriti Librat.
     Sikur qëllimi i krijimit të tyre të ishte i njëjtë me qëllimin e krijimit të kafshëve do të humbte 
urtësia e dërgimit të Profetëve dhe zbritjes së Librave, sepse ai në fund do të ishte si pema që mbin 
zhvillohet  dhe  zhduket.  Për  këtë  i  Madhëruari  thotë:  “Sigurisht  se  Ai  që  të  ka  dhënë  ty  (o 
Muhammed) Kur’anin” patjetër që do të të kthejë ty në Mead (në vendin e kthimit)”  [Kassas: 85].
    Patjetër do të të kthejë ty në vendin e kthimit që të shpërblehesh për veprat e tua, nëse janë të 
mira do të shpërblehesh me të mira e nëse janë të këqija do të shpërblehesh me të këqija.
     Urtësia e krijimit të tyre nuk është për ti bërë dobi All-llahut. Për këtë All-llahu thotë: “Unë 
nuk dua prej tyre ndonjë furnizim dhe as nuk dua që ata të më ushqejnë”  [Dharijat: 57].

     Thënia e Allahut, të Madhëruar: 
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“Pa dyshim, që Ne kemi çuar te çdo ymmet të dërguar (duke 
Shpallur): Adhuroni vetëm All-llahun dhe shmanguni prej 

tagutëve”  [Nahl: 36].
     “Kemi dërguar në çdo ymmet”
     “Ymmet”; kjo fjalë në Kur’an vjen me katër kuptime:

1- Popull; bashkësi njerëzish, ashtu si në ajetin e lartpërmendur.

2- Imam  (prijës),  si  në  thënien  e  të  Madhëruarit:  “Me  të  vërtetë  Ibrahimi  ishte  ummet 
(shembull i besimit udhëheqës) e i bindur ndaj All-llahut...”  [Nahl: 120].

3- Fe,si në thënien e të Madhëruarit: “Ne gjetëm baballarët tanë të ndjekin një fe...”

4- Kohë, Si në thënien e të Madhëruarit “Pasi kaloi një kohë u kujtua”  [Jusuf: 45].

1



     Pra në çdo popull është dërguar një Profet, prej kohës së Nuhut deri në kohën e të Dërguarit 
tonë Muhammedit (paqja dhe bekimi i All-llahut qofshin për të).

     Urtësia e dërgimit të Profetëve është:

1- Ngritja  e  argumentit.  Allahu  i  Madhëruar  thotë:  “Të  dërguar  si  Përgëzues  dhe  si 
Paralajmërues në mënyrë që njerëzimi të mos ketë më arsye për t’u shfajësuar ndaj All-llahut pas 
të Dërguarve...”  [Nisa: 165].

2- Si mëshirë. Argument është thënia e Allahut të Madhëruar:  “Ne nuk të kemi dërguar ty 
veçse si mëshirë për gjithë alemin (njerëz dhe xhinde e gjithçka që është në gjithësi)”[Enbija: 107]

   Njeriu nuk e di çfarë detyrimi ka ndaj All-llahut në mënyrë të imtësishme vetëm me anë të 
rrugës së Profetëve. 
Thënia  e  Tij:  “Adhuroni  vetëm All-llahun dhe  shmanguni  prej  tagutëve”,  pra  largohuni  prej 
tagutëve në mënyr që ata të jenë në një anë, e ti në anën tjetër.
     Tagutët: Kjo fjalë është nxjerrë prej “tug’jan”që do të thotë tejkalim i kufirit, ashtu siç është 
përëmendur në thënien e Allahut të Madhëruar  “Vërtetë se kur uji u ngrit tej kufijve të tij...” 
[Hakkah: 12].
     Fjala më përmbledhëse në përkufizimin e tij është ajo që ka përmendur Ibnu Kajjim, All-llahu 
e mëshiroftë.
     Tagut është tejkalimi i  kufirit që bën njeriu  (ndaj atij qw ndjek, adhuron ose i bindet)në 
ndjekje , adhuruarim dhe bindje.
     Qëllimi i tij është për atë person që e pëlqen këtë gjë.
     Po ashtu thuhet: Tagut është sipas adhuruesit të tij, pasuesit të tij dhe bindësit të tij, sepse ai e 
kaloi kufirin e tij ,duke e ngritur mbi atë shkallë që i kishte caktuar  All-llahu. Ky adhurimim ,ky 
pasim dhe kjo bindje konsiderohet tug’jan, tejkalim kufiri. 
     Të adhuruar janë: idhujt (statujat).
     Të pasuar janë: falltorët, magjistarët dhe të diturit e prishur.
     Të bindurit janë: Prijësit të cilët jan jasht  bindjes së All-llahut.
Kur njeriu i merr ata si Zotra, lejon  atë që i ndaloi All-llahu për shkak se ata ja lejuan dhe e 
ndalon atë që e lejoi All-llahu sepse ata ja ndaluan. Këta janë tagutët. Pra vepruesi wshtw ndjekws 
i tagutit. Allahu i Larwsuar ka thwnw: “A nuk i sheh ata tw cilwve u qe dhwnw pjesw nga libri?
Ata besojnw nw Xhibt dhe Tagut “. Dhe nuk ka thwnw se vet ata janw tagutw.

Ajeti argumenton se idhujt janë prej tagutëve, të cilët adhurohen përveç All-llahut.
 Teuhidi nuk plotësohet vetëm se me dy shtylla:

1- Pohimi

2- Mohimi
Nwse do tw kemi vetwm mohim, kjo do tw thotw mohim i gjith#kaje. Ndwrsa vetwm pohimi nuk 
pengon shoqwrimin(e dikujt tetwr me tw). P.sh: Zejdi  wshtw ngritur. Kjo nuk do tw thotw se 
vetwm ai  wshtw i  ngritur.  Nwse  do tw thuhej  nuk wshtw ngritur  askush  ky wshtw mohim i 
gjith#kaje.  Kur themi: Askush nuk wshtw ngritur ve# Zejdit. Kjo do tw thotw se vetwm ky wshtw 
ngritur,pasi kwtu wshtw pwrfshirw pohimi dhe mohimi.
Ky ajet argumenton se të gjithë Profetët kanë qenë të bashkuar për thirrje në Teuhid.

     Allahu i Madhëruar në një ajet thotë: َُوَقَضى َربَّك أَّل تَْعبُدُوا إِّل إِيّاه 
ˆ(َوبِالَْوالِدَيِْن إِْحَساناً ) 
 “Ndërsa Zoti yt ka ligjëruar që të mos adhuroni askënd e asgjë veç Atij 
dhe që të jesh i përkushtuar ndaj prindërve të tu”  [Isra: 23].
Kadaja (përcaktimi) e All-llahut ndahet në dy lloje:
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1- Kada sherije (Përcaktimi i Sheriatit).

2- Kada keunije (Përcaktimi i krijimit).
     Përcaktimi i sheriatit lejon ndodhjen dhe mos ndodhjen e tij, e ai nuk mund të jetë vetëm se në 
atë që do All-llahu. Shembull: “Ndërsa Zoti yt ka ligjëruar që të mos adhuroni askënd e asgjë veç 
Atij...”  Kadaja këtu është me kuptimin; ka ligjëruar, porositur, e të ngjashme me të.
     Përcaktimi i krijimit patjetër do tw ndodh, ai është në atë që e do All-llahu dhe për atë që nuk e 
do. Shembull për këtë është thënia e të Madhëruarit: “Dhe Ne kemi përcaktuar për Beni Israilët në 
Libër (Teurat) se vërtet që ju (Beni Israilë) do të bëni dy herë padrejtësi në tokë...”  [Isra: 4]. 
Përcaktimi këtu është i krijimit sepse All-llahu nuk ligjëron prishje (padrejtësi) në tokë, e as nuk e 
do atë. Nëse thuhet: e si ka përcaktuar All-llahu atë që nuk e do?
     Përgjigjje:     
E dashura është dy llojesh:

1- E dashura për qenjen e saj.

2- E dashur për diçka tjetër veç saj.
E dashura për diçka tjetër veç saj mund të jetë e urryer për qenien e  e saj, porse  e dashur për hir 
tw urtësive apo dobive që fshihen nën të.  Ajo,në këtë rast është e urryer nga njëra anë, por e 
dashur nga ana tjetër. Kështu,fesadi në tokë prej beni Israilëve, është i urryer tek All-llahu sepse 
All-llahu nuk e do fesadin e as ata që bëjnë fesad (prishje,shthurje), por nw njw aspekt tjetwr, për 
urtësitë që përmban është e dashur tek All-llahu i  Madhëruar .Shembuj të till  janë: thatësira, 
sëmundjet,  varfëria.  All-llahu nuk do t’i  japë lwndim robërve  të  Tij  me diçka.  Madje  Ai  për 
robërit e Tij do lehtësimin, porse i përcakton për urtësi që rrjedhin prej tyre, kështu është e urryer 
tek All-llahu në një anë dhe e dashur në anën tjetër. Nëse thuhet si mund të pwrfytyrohet se diçka 
wshtw e dashur në një anë dhe e urryer në anën tjetër?
    Përgjigjja është: Një njeri i sëmurë, i jepet për të pirë prej ilaçit të idhët me erë dhe shije të keqe 
e ai e pi, duke e urryer shijen, ngjyrën dhe erën e tij, por e do për hir të shërimit. Po kështu edhe 
doktori mjekon të sëmurët me hekur të nxehtë (el-kej}i shkakton dhembje prej saj. Kjo dhembje 
është e urryer për atë në një anë dhe e dashur në anën tjetër.
    Nëse thuhet: E përse të mos jetë thënia e Tij: “Ndërsa Zoti yt ka porositur (urdheruar) që të mos 
adhuroni  askënd e asgjë tjetër veç Atij...”
    në anën e përcaktimit tw krijimit?
     Përgjigjja: Ajo është e pamundur sepse sikur të ishte përcaktim i krijimit, të gjithë njerëzit do 
të adhuronin Zotin e tyre. Porse ky wshtw përcaktim i sheriatit, i cli mund tw nodhw edhe mund 
qw tw mos ndodh.
 “dhe që të jesh i përkushtuar ndaj prindërve të tu”. Pra Zoti yt ka porositur (urdhwruar) të 
tregosh bamirësi ndaj prindërve. Tek prindërit përfshihet: Nëna, babai dhe ata që janë më lart, 
porse nëna dhe babai janë më parësorë. Sa më afër të jenë prej tij aq më të detyrueshme e ka 
bamirësin. Bamirësia është mirëbwrja ndaj tyre. Ky ajet është argument se e drejta e prindërve 
është pas të drejtës së All-llahut. Nëse thuhet: ku është e drejta e Profetit (paqja dhe bekimet e All-
llahut qofshin për të)?
     Përgjigjje:  E  drejta  e  All-llahut  përmban edhe  të  drejtën  e  Profetit  (sepse  All-llahu,$ 
adhurohet vetëm me atë mënyr  që ka ligjëruar Profeti .

 “Adhuroni  All-llahun  dhe  mos  i  vini  Atij  asgjë  në  adhurim”.  “shej-jen”-  kjo  fjalë  përfshin 
gjithçka. Pra të mos i shoqërojmë Allahut të Madhëruar as profet, as melek, as uelij, as ndonjë 
çështje  prej  çështjeve  të  dynjasë.  Të mos e  bësh dynjanë ortak me All-llahun.  Njeriun,  kur  e 
preokupon dynjaja dhe e bën atë qëllim kryesor, ai është rob i saj ashtu siç tha Profeti (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem): “Ka dështuar robi i dinarit, ka dështuar robi i derhemit, ka dështuar robi i 
kadifes dhe ka dështuar robi i këmishave” [Buhariu].
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     Allahu $ thotë( Í 
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َْحُن           ََ ن ٍَق َِْملََ َإ ِمْن ََََكُْم ََْولََد َأ ََواَ تََُلُ ََْق َ ََ ََت ََول ًََ ََساَنََا َِْح َإ ََِدَََيِْن َََواَل َْ ََال َِ ََوب ََئاًََ َشيْ َََِِه ب َِركََُواَ ُْش  َت

َول           بَطَََن ََما َو ِمنََْها ظَََهَر ََما ََش الَْفَواِح تَْقَربَُوا َول َاُهْم َوإِيّ  نَْرُزُقكَُْم
ََُْم           لََعلّك بََِِه ََّصاكُْم َو ََُْم ذَلِك بََِالَْحّق إِّل اللََُّه َََم َحّر الّتََِي َََس النّْف  تَْقتُلََُوا

: ) م)  ََنَََعَََا َل ا َوَن لُ َِق ََْع ََ 151ت  
: “Thuaj: Ejani, unë do t’ju shpall (lexoj) çfarë ju ka ndaluar Zoti juaj: 
Mos të bashkoni askënd në adhurim me Të”. Pra ejani, afrohuni t’ju lexoj çfarë ju 
ka ndaluar Zoti juaj; e nuk thotë çfarë ju ka ndaluar All-llahu, pwrdorimi ifjalws Zoti (Krijuesi) 
kwtu wshtw mw i pwrshtatshwm pasi Ai zotëron pushtet absolut mbi krijeswn. 
“Mos të bashkoni askënd në adhurim me Të.” Tu lexoj juve qw tw mos  i bwni shok Allahut asgjw.
 “dhe jini të mirë dhe të përkushtuar ndaj prindërve”. Pra t’u lexoj juve çështjen e bamirësisë ndaj 
prindërit: 
“Dhe mos i vrisni fëmijët tuaj nga varfëria”, pra për shkak të varfërisë. “Ne ju furnizojmë ju dhe 
ata”  Pra  nëse  ju  i  lini  ata  të  jetojnë  nuk  do  të  ndjeni  ngushtim nw  furnizim  për  shkak  tw 
ekzistencws sw tyre, sepse Ai i Cili garanton furnizimin është All-llahu. 
“Dhe  mos  iu  afroni  gjynaheve  të  turpshme (marrëdhënieve  të  paligjshme  të  tradhëtisë 
bashkëshortore ose jashtë martese)”. Pra nuk thotë mos veproni, sepse ndalimi për afrim është  më 
i plotë se ndalimi për veprim.
Ndalimi për afrim përfshin  gjithçka që të çon në gjynah, për këtë arsye është ndaluar për burrin 
të shikojë një grua të huaj apo të veçohet me të, ose gruaja të udhëtojë pa të afërm (që nuk i lejohet 
martesa me të) ngase këto afrojnë drejt imoralitetit.
     “Të hapura apo të fshehta”
     Thuhet: Çka wshtw e dukshme turpësia e saj dhe çka fshihet, pasi nga tw turpshmet ka qw 
janw tw turpshme te tw gjith nefset e njerwze, ka prej tyre qw fshihet. Po ashtu thuhet: Atë që ju e 
shfaqni  dhe atë që e fshihni. Shfaqja është veprimi i zinasë, All-llahu na mbrojtë prej saj , ndërsa 
fshehja është veprimi i saj fshehurazi. Po ashtu thuhet: Ajo me të cilën zmadhohet turpësia e saj 
dhe  ajo  që  është   më  e  vogël.  Sepse  gjynahet  e  turpshme  nuk  janë  të  një  rangu  ,  për  këtë 
transmetohet  në  një  hadith:  “A t’u  lajmëroj  për  ghynahun më të  madh” [Buhariu].  Ky hadith 
tregon se gjynahet e mëdha janë: disa më të mëdha e disa më të vogla.
“dhe mos vrisni atë njëri që ju’a ka ndaluar All-llahu, përveç për një çështje të drejtë (sipas ligjit 
Islam). Këtë ju’a ka urdhëruar Ai me qëllim që të kuptoni”. 
     Abdull-llah ibnu Mes’udi thotë: Kush dëshiron të shikojë tek porosia e Muhammedit (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) mbi të cilwn është vula (ose firma) e tij, le të lexojë Thënien e Allahut të 
Madhëruar: “Thuaj: Ejani unë do t’ju lexoj çfarë ju ka ndaluar Zoti juaj...” deri tek Thënia e Tij: 
“Dhe vërtet kjo është Rruga ime e drejtë...”

     Muadh ibnu Xhebeli (Zoti qoftë i kënaqur prej tij) thotë: Isha hipur 
pas Profetit , në gomar e më tha :  “O Muadh a e di ç’është haku (e  
drejta)  e  All-llahut  te  robt  dhe  haku(e  drejta)  e  robve te  All-llahut? I 
thashë: All-llahu dhe i Dërguari i Tij janë më të diturit. Ai u përgjigj:  
Haku i All-llahut te robt është ta adhurojnë Atë dhe të mos i shoqërojnë 
asgjë Atij. Ndërsa Haku i robve te All-llahut është që të  mos e ndëshkojë  
atë që nuk shoqëron asgjë Atij. Unë i thashë: O i Dërguar i All-llahut a t’i 
përgëzoj njerëzit? Tha: Mos i përgëzo se mbështeten (tek ajo).” [Bukhariu, 
Muslimi].

     Kuptimi i hadithit është se All-llahu nuk ndëshkon atë që nuk i shoqëron asgjë Atij dhe se 
gjynahet i falen me realizimin e Teuhidit. Profeti @, e ndaloi t’i  lajmëronte ata,  që të të mos 
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mbështeteshin në këtë përgëzim duke mos e ditur kuptimin e tij. Sepse realizimi i Teuhidit obligon 
largimin nga mëkatet,ngase ato burojnë prej epshit e kjo është nga llojet e shirkut. All-llahu thotë: 
“A e ke parë atë i cili merr epshin e tij për ilah (të adhuruar, për Zot)” [Xhathijeh] 
     Pwrmendja e hadithit nw kwtw temw wshtw bwrw pwr shkak se ai tregon vlerën e teuhidit dhe 
se ai (teuhidi) është pengues prej ndëshkimit të All-llahut.

Mësimi 2

     Vlera e Teuhidit dhe gjynahet që ai fshin.
     Këtu autori përmend vlerën e teuhidit. Pwrmendja e vlerës së diçkaje nuk do tw thotw se ajo 
nuk wshtw uaxhib (detyrw), por tregon se vlera, wshtw nga rezultatet dhe ndikimet e tij. Prej tyre 
është namazi me xhemat. Në thënien e Profetit , e cila ka ardhur në rrugë të sakta,permendet 
vlera e tij  “Namazi me xhemat është 27 gradë më i mirë se namazi individual” [Buhari, Muslim]. 
Pohimi i vlerws sw tij nuk do tw thotw se ai nuk wshtw detyrw. Kështu teuhidi është detyra më 
madhore pa të cilin  nuk pranohen punët. Nuk afrohet robi tek Zoti i tij veçse me të e  megjithkëtë 
në të ka vlera.
     Thënia e autorit: “dhe gjynahet  që ai fshin”.
 Autori e ka shkruar këtë temë për dy arsye: 
1-Për të sqaruar vlerën e teuhidit.
2- Për të sqaruar  gjynahet që fshihen, sepse prej ndikimeve të vlerës së teuhidit është fshirja e 
gjynaheve.
     Prej dobive të teuhidit është: 1-Ai është ndihmwsi më i madh për veprimin e të mirave, sepse 
muahidi (njësuesi i All-llahut) punon për hir të All-llahut të Lartësuar. Ai punon hapur e fshehur 
ndërsa jonjësuesi, syfaqësori p.sh jep sadaka, falet e përmend All-llahun vetëm kur tek ai është 
dikush  që  e  sheh.  Për  këtë  kanë  thënë  disa  selefë:  Unë  dua  të  afrohem tek  All-llahu me një 
adhurim (punë të mirë) që nuk e di atë veçse Ai. 
  
2-Ata që njësojnë All-llahun në adhurim kanë siguri dhe janë të udhëzuar ashtu siç thotë Allahu i 
Madhëruar) å1 ��æ H�� �  �� \ ��  � �µ � � µ  �� �� �� �� ,� ��…�� �Þ� ��  � � �7 �� �8 ��  ‘�� � ‘�  � ê �� �ë �  �� } Õ¿ „«¹ 	  

: )  ( م  لََنَََعَََا َا َوَن َدُ تَ َْه َُم 82ََوُهْم ) 
 “Ata  të  cilët  besojnë  dhe  nuk  e  përziejnë  imanin  e  tyre  me  dhulm 
(padrejtësi). Ata kanë siguri të plotë dhe ata janë të udhëzuarit” [En’am: 
     Thënia e Tij: “me dhulm” (padrejtësi),synon atë që bie ndesh me imanin, ajo është shirku. Kur 
zbriti ky ajet, sahabeve iu duk e vështirë dhe thanë: Cili prej nesh nuk i bën padrejtësi vetes së tij? 
Profeti  @, tha: “Nuk është çështja ashtu siç e mendoni ju, por qëllimi me të është shirku: A nuk e 
keni dëgjuar thënien e burrit të mirë ,pra Llukmanit:  “Vërtet që ortakëria  në adhurim me All-
llahun është padrejtësia më e madhe”.
     Padrejtësia është disa llojesh:
1- Padrejtësi më e madhje është tw bwrit  shok All-llahut nw atw qw wshtw e drejta e Tij.
2-Padrejtësia e njeriu ndaj vetes së tij wshtw kur nuk ia jep hakun e saj. p.sh. agjëron dhe nuk e 
prish (agjërim pa ndërprerje), falet natën e s’fle.
3-Padrejtësia e njeriut ndaj dikujt tjetër, si: ta dëmtojë dikë me rrahje ,vrasje ose me marrjen e 
pasurisë, etj.
 Nëse eleminohohet padrejtësia arrihet siguria ,por a është ajo një siguri e plotë?
     Përgjigjje: Nëse imani është i plotë nuk përzihet me mëkate edhe siguria është e plotë. Nëse 
imani nuk është i  plotë edhe siguria nuk është e plotë.  Një shembull për këtë është vepruesi  i 
gjynahit të madh. Ai është i sigurtë prej mosqëndrimit të përhershëm në zjarr por i pasigurtë prej 
ndëshkimit.Ai  është  nën dëshirën e  All-llahut  të  Madhëruar  “Sigurisht  që  All-llahu nuk e  fal 
shokvënjen ndaj Tij dhe fal veç kësaj atë që e dëshiron” [Nisa: 116]. Pra atij që ia merr shpirtin 
All-llahu duke e patur teuhidin të realizuar ai është në siguri të plotë.   Ai wshtw i sigurt prej 
mosqëndrimit të përhershëm në zjarr dhe i sigurt prej mosndërshkimit. Këtë ajet e përmend All-
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llahu si gjykim ndërmjet Ibrahimit dhe popullit të tij kur ai u tha atyre: “E si t’u frikësohem atyre 
që  ju  i  bashkoni  në  adhurim  me  All-llahun” [En’am]  deri  tek  thënia  e  Tij  “e  ata  janë  të 
udhëzuarit”.
 Thënia e Tij: “dhe ata janë të udhëzuarit” Pra nw dynja pwr nw fen e Allahut me dije dhe punw. 
Udhwzimi i dijes wshtw: udhwzimi i orjentimit.
Udhwzimi i punws wshtw: udhwzimi i suksesit. 
Shumë prej komentuesve thonë për thënien “Ata kanë siguri të plotë” pra siguria është në botën 
tjetër ndërsa udhëzimi në këtë botë ndërsa e sakta është se ajo është gjithpërfshirëse për sigurinë 
dhe udhëzimin në këtë botë dhe botën tjetër.
     Përputhshmëria e ajetit me temën.
     Në këtë ajet, All-llahu pohon sigurinë për atë që nuk bën shirk. Ai që nuk bën shirk është 
muahid. Atwherw argumenton se prej vlerave të teuhidit është stabiliteti i sigurisë.

     Prej Ubade ibnu Samet transmetohet se Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) ka thënë:  “Kush dëshmon se s’ka të adhuruar tjetër me të drejtë  
përveç All-llahut të vetëm pa ortak dhe se Muhammedi është robi dhe i  
Dërguari i Tij dhe se Isai është rob i All-llahut dhe i Dërguari i Tij dhe  
fjala e Tij që e hodhi atë tek Merjemja dhe shpirti i krijuar prej Tij dhe se  
Xhenneti është i vërtetë, Zjarri është i vërtetë, e fut All-llahu në Xhennet me 
atë që të ketë prej punëve” [Buhariu].

     
     “Kush dëshmon se s’ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç All-llahut”.  Dëshmia duhet të 
paraprihet nga  dija.Allahu i Madhëruar thotë:  “përveç atyre të cilët dëshmojnë për të vërtetën 
dhe i dinë (faktet për njësinë e tij)” [Zukhruf: 86].
     Kjo dije mund të jetë e fituar por mund të jetë e natyrshme.
Dija se s’ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut është e natyrshme . Profeti  thotë: “Çdo foshnje 
lind në natyrën e pastër (islame)” [Bukhari, Muslim].
     Ajo edhe mund të fitohet me anë të  studimit të  ajeteve dhe hulumtimit në to. Patjetër duhet të 
ekzistojë dija se s’ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç All-llahut, pastaj ta dëshmosh atë. 
Ndodh që mund të gjendet dija por mohohet dëshmia ashtu siç gjendej tek Kurejshit. Ata e dinin 
se All-llahu është  Krijuesi, Furnizuesi, porse ata nuk e njësonin All-llahun në adhurim.
     Teuhidi tek mutekeliminët (emër i një grupi). të cilët thonë  se kuptimi i fjalës Ilah është i 
Plotpushtetshmi për shpikje,krijim sipas kësaj del kuptimi i fjalës s’ka  të fuqishëm për shpikje 
krijim përveç All-llahut. Teuhidi tek ata është ta njësosh All-llahun e të thuash: Ai është Një  në 
Qënie e Tij është i Pandashëm. Ai është i vetëm në veprat e Tij  pa ortak është i vetëm në cilësit e 
tij  s’ka të përngjashëm.Ata nuk thonë Ai  është i  vetëm në adhurimin e Tij.  Sikur të ishte ky 
kuptimi i fjalës LA ILAHE IL-L ALL-LLAH nuk do ta mohonin Kurejshët prej Profetit  thënien e 
tij,e do të kishin besuar në të, sepse Kurejshët thonë:S’ka Krijues tjetër përveç All-llahut.
     Fjala e Kurejshëve është më e plotë se fjala e mutekeliminëve e kështu teuhidi i Kurejshëve del 
më  i  mirë  se  teuhidi  i  këtyre.  Teuhidi  me  të  cilin  erdhën  Profetët  është  pikërisht  ashtu  siç 
përmendet në thënien e Allahut të Madhëruar: “Ju nuk keni ndonjë të adhuruar tjetër veç Tij”. 
Pra të Adhuruar të vërtetë që meritonin të adhurohet e Ai i Cili e meriton këtë është All-llahu. 
Është për të ardhur keq kur sheh shumë prej shkrimtarëve, që shkruajnë për teuhidin dhe nuk 
përmendin më shumë se teuhidin Rububije. Ky është gabim i madh dhe mangësi  e madhe. Ne 
duhet të mbjellim në zemrat e muslimanëve teuhidin uluhije më shumë se teuhidin rububije, sepse 
teuhidin rububije nuk e ka mohuar askush me mohim të vërtetë. Përmendja vetëm e kësaj çështje, 
e cila  është në natyrën e Krijimit, e cila  është e njohur dhe e pranuar me llogjikën e shëndoshë 
dhe heshtja ndaj çështjes mbi të cilën ngadhënjen epshi , tregon  një mangësi të madhe. Adhurimi i 
dikujt tjetër veç All-llahut ngadhënjen dëshirat e njeriut ndaj vetes së tij, aqsa  Profeti   atë që 
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preokupimin kryesor ka dirhemin dhe dinarin e bëri adhurues(tw tyre). Po ashtu i Madhëruari 
thotë: “A e ke parë atë i cili marr epshin e tij për të adhuruar” [Xhathijeh: 23].
     Mëkatet në kuptimin e përgjithshëm mund t’i konsiderojmë prej shirkut ndërsa në kuptimin e 
veçantë i ndajmë në disa lloje:
1-Shirku i madh
2-Shirku i vogël
3-Mëkati i madh
4-Mëkati i vogël
    Prej këtyre mëkateve ka që lidhen me të drejtën e All-llahut dhe prej tyre ka që lidhen me të 
drejtën  e vetë njeriut, e prej tyre ka që lidhen me të drejtën e krijesave.
    Realizimi i fjalës LA ILAHE IL-L ALL-LLAH është një çështje në kulmin e vështirësisë.Për këtë 
kanë thënë disa selefë: Çdo mëkat është një lloj prej shirkut.
    Disa selefë kanë thënë: “Nuk jam përpjekur mbi diçka me një përpjekje të vërtetë aq sa në 
sinqeritet”. Nuk e njeh këtë vetëm se besimtari, ndërsa jobesimtari nuk pwrpiqetet pwr sinqeritet. 
Për këtë i është thënë Ibnu Abbasit: Me të vërtetë jehudët thonë: ne nuk kemi cytje në namaz? Ai 
u  përgjigj:  E ç’të bëjë shejtani  me zemrën e prishur.  Shejtani  nuk vjen për  të prishur atë të 
prishurën por vjen për të prishur të ndërtuarën. Profetit , kur iu bë ankesë se një burrë gjen në 
veten e tij atë që nuk mund ta shprehë . Ai u tha: A gjendet ajo tek ju? Ata thanë: Po. Ai tha: “Ajo 
është qartësia e Imanit”. Pra, ajo është shenjë se Imani juaj është i qartë, sepse ai shmanget prej saj 
e ajo nuk vjen veçse tek zemra e shëndoshë.
    “Kush  dëshmon  se  s’ka  të  adhuruar  tjetër  me  të  drejtë  përveç  All-llahut”. Kjo  fjali  është 
kushtëzuese ndërsa përgjigjja e kushtit është “E fut All-llahu atë në Xhennet me atë që të ketë prej  
punëve”. Dëshmia është ta shprehësh me gjuhë, të besosh me zemër dhe ta vërtetosh me gjymtyrë e 
në të kundërtën ajo është gënjeshtër. “Kur munafikët i thanë Profetit , dëshmojmë se ti  je i 
Dërguar i All-llahut”,edhe pse kjo fjalë në gjuhën arabe vjen me tre përforcuese, megjithatë All-
llahu i  përgënjeshtroi  me thënien e  Tij:  “All-llahu e  di  se ti  je  i  Dërguari  i  Tij  dhe All-llahu 
dëshmon se hipokritët janë me të vërtetë gënjeshtarë” [El Munafikun: 1]. Vetëm pohim nuk u bëri 
dobi me gjuhë sepse ai ishte bosh nga besimi me zemër dhe nga vërtetimi me punë . Pra dëshmia 
realizohet vetëm me besimi me zemër, shprehje me gjuhë dhe vërtetim me punë.
    “S’ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç All-llahut”. 
Pra, s’ka të adhuruar me atë formë që meriton të adhurohet përveçse All-llahu. Këta idhuj që 
adhurohen nuk meritojnë adhurim sepse ata nuk kanë asgjë prej cilësive të të adhuruarit.
    Thënia e tij: “ të vetëm pa ortak”. Pjesa e parë është pohim, ndërsa pjesa e dytë është mohim. 
Pra, mohohet gjithçka që veçohet me të qoftë në Rububije (Hyjninë) qoftë në  Emrat dhe Cilësit. 
Prandaj Profeti  ,@,dhe të tjerë prej besimtarëve mbështeteshin tek All-llahu në vështirësi.  Ka 
ardhur një arab tek profeti ,@, ndërkoh që te Ai  ishin disa shokë të tij.Ai rrëmbeu shpatën të cilën 
Profet ,@, e kishte varur në pemë dhe tha: Kush të mbron ty tani? Ai u përgjigj: Më mbron All-
llahu." [Buhariu]. Ai nuk tha shokët e mi. Ky është realizimi i teuhidit Rububije, sepse All-llahu 
është Ai që e zotwron dobinë, dëmin, krijimin, rregullimin e punwve tw gjithwsisw dhe veprimin 
nw tw si tw dwshirojw. Kjo, sepse Ai është pa ortak në gjithçka qw i pwrket vetwm Atij, si në 
Rububije, Uluhije dhe Esmae ue Siffat.
    Thënia e tij: “Dhe se Muhammedi është robi i Tij dhe i Dërguari i Tij”.
Muhammedi: është Muhammedi i biri i Abdull-llahut i biri i Abdul Mutalib, Kurejshit, Hashimij, 
vula e Profetëve.
    “Rob i Tij”: pra nuk është ai ortak me All-llahun.
 “dhe i Dërguar i Tij”, pra ai nuk është gënjeshtar ndaj All-llahut. Profeti ,@, është rob i krijuar 
dhe ka të gjitha cilësitë e njerëzve që u përshtaten atyre, përveç një gjëje të vetme. All-llahu i 
Lartësuar thotë: “Thuaj: Unë nuk kam asnjë fuqi përfitimi ose dëmtimi për vetem time, por vetëm 
si të dojë All-llahu...” [Araf: 188].
    Pra, ai është njeri sikurse ne, vetëm se atij i erdhi Shpallja. “Thuaju: Unë jam vetëm një njeri si 
edhe ju. Më është shpallur mua se i adhuruari juaj është Një Zot,...” [Fussilet:   ]. Kush thotë se 
Profeti  ,@ s’ka pasur hije dhe se drita e tij e hiqte hijen kur ecte në diell,  të gjitha këto janë 
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gënjeshtra dhe gjëra të pa baza. Aishja (RadijAll-llahu anha) thotë: “I zgjasja këmbët përpara tij 
dhe i kërkoja ndjesë se dhomat nuk kishin ndriçuese”. Sikur Profeti @, të kishte dritë, ajo nuk do 
të kërkonte ndjesë, porse kjo është prej teprimeve që e prishën fenë dhe dynjanë, lusim All-llahun 
të na mbrojë. Disa të tjerë thanë: “All-llahu thotë: Kush më përmend Mua në një grup, e përmend  
atë në një grup më të mirë e Unë jam me robin Tim kur ai më përmend Mua”. Profeti @, është me ne 
kur ne e përmendim atë. Për këtë, natën e meuludit kur personi lexon (ai i cili tregon përralla) 
fjalën e El Mustafa, ngrihen që të gjithë në këmbë. Thonë: U ngritëm sepse Profeti @,prezantoi me 
veten e tij e ne u ngritëm për respektimin e tij. Sahabët, All-llahu qoftë i kënaqur prej tyre kanë 
qenë shumë herë më të respektueshëm se këta e se ne megjithatë, kur ai futej tek ata e u fliste atyre 
ata nuk çoheshin, ndërsa këta ngrihen vetëm duke  imagjinuar ardhjen e tij. Shiko se ku ka arritur 
logjika  e tyre! Këta nuk kanë dëshmuar se Muhammedi është rob i All-llahut dhe i Dërguari i Tij. 
Këta janë përrallëthurës të shkretë. Nëse ne i shikojmë me atë syrin e Kadrit, është për të ardhur 
keq,  por  lusim  All-llahun  t’i  shpëtojë.  E  nëse  shikojmë  me  syrin  e  Sheriatit,  ne  duhet  t’i 
kundërshtojmë derisa të kthehen në rrugën e drejtë. Profeti @, e adhuronte dhe i friksohej All-
llahut më shum se çdokush tjetër,ngrihej e falej derisa i enjteshin këmbët,edhe pse i i ishin falur 
gjynahet   e kaluara  dhe ato të ardhshme.  Kur i  thuhej përse e bën një gjë të tillë  ai  i  është 
përgjigjur: “A të mos jem rob falënderues”.  Ky është realizimi i adhurimit të madh. Përsa i përket 
Shpalljes: Ai është i Dërguar, e dërgoi atë All-llahu me Sheriatin më të madh tek të gjithë krijesat. 
Ua kumtoi (përcolli) atyre në formën më të mirë,edhe pse i shkaktuan mundime ,u luftua derisa i 
hodhën edhe devesë mbi shpinë kur ai ishte në sexhde në Kabe. Të gjithë këtë e vepronin  nga 
urrejtja  ndaj  asaj  shtratin  e  tw  voglit  tw  me  të  cilën  erdhi   megjithëatë  i  duroi.  I  hidhnin 
mbeturinat, plehrat në pragun e derës porse kjo ishte për Të sprovim prej All-llahut Az-ze ue 
Xhel-le ,për shkak që të sqarohej vlera e tij. Ai dilte dhe thoshte: “E çfarë fqinjësie wshtw kjo o fisi  
i  Abdyl  menafit  prej  anës  së  Kurejshëve”. Kjo  ishte  sprovë  prej  All-llahut  të  Lartësuar,  që  të 
dallohej durimi i madh i tij, derisa i dhuroi All-llahu fitore. Ai ftoi në Islam Mekën dhe vendet e 
tjera përreth saj. Më pas e mbartën këtë Sheriat njerëzit që e ruanin më shumtë amanetin dhe më 
të fortët në pasimin, sahabët (All-llahu qoftë i kënaqur prej tyre) e përçuan atë tek ymmeti të 
pastër e pa mangësira.E All-llahut i takon falënderimi. Ne e duam Profetin për hir të All-llahut 
dhe  në  saj  të  All-llahut  dashuria  jonë  nuk  është  e  shkëputur.  Dashuria  e  Profetit  është  prej 
dashurisë së All-llahut.  Ne i  japim përparësi  atij  mbi  vetet  tona,  fëmijët  tanë dhe njerëzve në 
përgjithësi. E duam atë për shkak se ai është i Dërguar i All-llahut.
    Ne e realizojmë dëshminë : Muhammedi është i Dërguar i All-llahut, duke e besuar atë me 
zemrat  tona,  duke e shprehur me gjuhët  tona dhe duke e praktikuar atë në pasimin e tij  me 
gjymtyrët tona. Punojmw me rrugwn e tij dhe nuk punojmw pwr tw.
    Detyrimi jonë ndaj Profetit është:
1-Të besojmë se ai është i Dërguar i All-llahut.
2-Ta duam atë për hir të dashuris ndaj All-llahut Azze ue Xhel-le.
3-Të realizojmë dëshminë se ai është i Dërguar i All-llahut.
    Ajo që e prish realizimin e kësaj dëshmie është:
1-Veprimi i mëkateve. Mëkati është mangësi në realizimin e kësaj dëshmie sepse me mëkatin tënd 
ti ke dalë prej pasimit të Profetit @.

2-Shpikjet në fe. (Punimi i bidateve) ç’ka nuk është prej fesë, është mangësi në realizimin e kësaj 
dëshmie sepse ti kërkove të afrohesh tek All-llahu me atë që nuk e ka ligjëruar as All-llahu e as i 
Dërguari i Tij. Bidati në fe, në të vërtetë është tallje me All-llahun, sepse ti kërkon të afrohesh me 
diçka që Ai nuk e ka ligjëruar. Nëse dikush thotë: Unë kam qëllim të afrohem tek 
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All-llahu me këtë punë. Atij i thuhet: Ti ndoqe rrugën e gabuar, je arsyetuar nw qëllimin tënd. E 
nuk je i arsyetuar për rrugën e gabuar, kur mëson të vërtetën.
    Për punuesit e bidatit themi: Ata shpërblehen për nijetin (qëllimin) kur nuk e dinë të vërtetën, 
por ne e konsiderojmë krejtësisht të gabuar atë që ata punuan. Prijësit e tyre të cilët e mësuan të 
vërtetën por e refuzuan atë për të ruajtur pozitën e tyre, i ngjajnë Ebu Xhehlit, Utbe ibnu Rebias, 
Uelid ibnu Mugires e të jerë të cilët e pritën  profetsin e Protit @, me refuzim për të qëdruar në 
pozitën dhe udhëheqjen e tyre. 
Përsa u përket pasuesve të këtyre prijësve ata ndahen në dy grupe:
1-Ata të cilët  nuk e dinin të vërtetën nuk mësuan asgjë për të e as nuk lanë asgjë mangët  në 
kërkimin e saj, aq sa menduan se ajo që ata janë duke punuar është e vërteta, janë të arsyetuar.
2-Ata të cilët e njohën të vërtetën porse e refuzuan nga fanatizmi pwr prijësat e tyre. Këta nuk 
janë të arsyetuar. Ata janë për të cilët All-llahu thotë  “Ne gjetëm baballarët tanë të ndjekin një 
farë rruge e një lloj feje dhe sigurisht që Ne do të ndjekim gjurmët e tyre” [Ez-Zukhruf: 22].
     “dhe se Isa është rob i All-llahut dhe i Dërguar i Tij”.
Të folurit   për të është si  të  folurit  për dëshminë e Muhammedit @, vetëm se ne besojmë në 
profetësinë e Isait (alejhis-selam),por nuk e pasojmë atë kur sheriati i tij kundërshton sheriatin 
tonë. Sheriati para nesh ka tre gjendje:
1-Kundërshton sheriatin tonë .Në  këtë rast ne punojmë me sherjatin tonë.
2-Përputhet me sheriatin tonë. Ne pasojmë sheriatin tonë dhe këtw sheriat pwr tw cilin na wshtw 
thwnw: “Ata janë të cilët All-llahu i ka udhëzuar, kështu që ndiqni udhëzimin e tyre”.
3- Sheriati ynë hesht. Në këtë gjendje dijetarët e Usulit kanë mosmarrëveshje.
 A të punojmë me atë apo ta lemë?E sakta është se ai është sheriat edhe pwr ne. Argument pwr 
kwtw wshtw thënia e All-llahut që përmendëm pak më parë dhe ajeti i Sures Jusuf: “Në tregimet e 
tyre ka mësime e përvoj për të zotët e mendjes...”
    Rreth Isait kaluan në ekstrem dy grupe:
1-Jehudët e përgënjeshtruan dhe thanë  ai është fëmijë i lindur nga imoraliteti (zinaja).  Nëna e tij 
është lavire dhe ai  s’është Profet dhe fetarisht e vranë . Pra ata gjykohen tek All-llahu sikur e kanë 
vrarë,  duke  u  mbështetur  tek  thënia  e  All-llahut:  “Dhe  për  shkak të  thënies  së  tyre  (duke  u 
mburrur) “Ne e vramë Mesihun, Isain, birin e Merjemes”. Ndërsa sipas gjykimit të All-llahut tw 
krijimit (pra realiteti i asaj qw ndodhi), gënjyen ata sigurisht nuk e vranë .All-llahu e ngriti atë, 
ata vranë dhe kryqëzuan atë që i përngjau atij .
2-Të krishterët thanë ai është biri i All-llahut dhe i treti në treshen. E bënë atë të adhuruar bashkë 
me All-llahun, e gënjyen në çka thanë.
    Ndërsa besimi ynë është: tw dëshmojmë se ai është rob i All-llahut dhe i Dërguar i Tij dhe nëna e 
tij  është  besnike e sinqertë  ashtu siç  ka lajmëruar për të  All-llahu i  Madhëruar.  Ajo e  ruajti 
dëlirësinë e saj dhe ajo ishte e pamartuar. Shembulli i tij (Isait) tek All-llahu është si shembulli i 
Ademit, e krijoi atë prej balte dhe pastaj i tha “Bëhu”, dhe u bë.
    -Thënia e tij: “rob i All-llahut”, është kundërpërgjigje ndaj krishterëve.
    -Thënia e tij: “dhe i Dërguar i Tij”, është kundërpërgjigje ndaj jehudëve.
    -Thënia e tij: “dhe fjala e Tij që ia drejtoi Merjemes”, All-llahu i Lartësuar përdor termin fjalë, 
sepse e krijoi atë me fjalën. Hadithi nuk është në atë kuptim që mund ta kuptosh në pamjen e 
jashtme. Isai (alejhis-selam) nuk është fjalë, sepse ai ha, pi, urinon, e kryen jashtëqitje dhe gjenden 
tek ai të gjitha vetit njerëzore. All-llahu i Lartësuar thotë:  “Vërtetë, çështja e Isait  (të lindur pa 
baba) tek  Allahu është  sikurse  çështja  e  Ademit.  Ai  e   krijoi  atë  nga  dheu,  pastaj  atij  i  tha 
“bëhu!”ai u bë”.Ali Imran59.  Fjala e All-llahut është cilwsi e qenies se Tij     dhe nuk është e ndarë 
prej tij.  Ndërsa Isai është një qenie e ndarë nga All-llahu. Ai shkon, vjen, e ha ushqim.
    Thënia e tij: “që ia drejtoi Merjemes”, pra e drejtoi atë tek ajo me thënien “Bëhu dhe ajo bëhet” 
Ashtu siç thot Allahu “Vërtetë, çështja e Isait (të lindur pa baba) tek Allahu është sikurse çështja e 
Ademit. Ai e  krijoi atë nga dheu, pastaj i tha “bëhu!” ai u bë”. 
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Merjemja ,bija e Imranit nuk është motra e Musait dhe Harunit alejhimus-selam, por është ashtu 
siç thotë Profeti @:  “Emërtoheshin me emrat e profetëve të tyre”  [Muslimi]. Haruni ishte vëllai i 
Merjemes dhe jo vëllai i Musait, porse ai ishte një tjetër që kishte emrin e tij. Po ashtu edhe Imrani 
u emërtua me emrin e babait të Musait.
    “dhe shpirti i krijuar prej Tij”, pra u formua trupi i tij (alejhis-selam) me fjalën e i fryu në të 
kwtw shpirt i cili ishte prej All-llahut, pra ishte një krijesë prej krijesave të Tij, i atribohet Allahut 
për fisnikwri dhe nderim. Isai (alejhis-selam) nuk ishte shpirt por ishte trup me shpirt. All-llahu i 
Lartësuar thotë: “ Mesihu  biri i merjemes, nuk është tjetër vetëm se i Derguar; para tij pati shum 
të dërguar ....” [El Maide: 75].Me fryerjen u formua trupi e me shpirtin u bë trup dhe shpirt(trup i 
gjall). 
    “prej Tij”.
Kjo është ajo që i humbi krishterët dhe shumë të tjerë. Porse ne themi: me të vërtetë All-llahu i 
verboi shikimet e tyre, sepse nuk verbohen sytë por verbohen zemrat që janë në gjokse, ngaqw 
është e njohur se Isai (alejhis-selam) hante ushqim, po ashtu është e njohur se jehudët thanë se e 
kryqëzuan. A mundet për atë që është një pjesë prej Krijuesit (Zotit) të ndahet prej Zotit ,të hajë , 
të pijë e të pretendohet se u vra e u kryqëzua? Kjo është si në thënien e të Madhëruarit: “Për ju 
nënshtroi gjithë ç’ka në qiej dhe në tokë prej Tij” [Xhathijeh: 13]. Ne nuk mund të themi: Dielli, 
hëna dhe lumenjtë janë një pjesë prej All-llahut. Këtë nuk e thotë askush.
    “prej tij”, pra një shpirt që e ka pikënisjen prej All-llahut Azze ue Xhel-le e nuk është një pjesë 
prej All-llahut ashtu siç pretenduan krishterët.
    “e fut All-llahu në Xhennet”.
Futja në Xhennet ndahet në dy pjesë:
1-Hyrje e plotë pa dënim përpara, për atë që e plotëson punën.
2-Hyrje  jo e  plotë duke i  paraprirë dënimi,  duke u ndëshkuar përpara për  punën që ka lënë 
mangët. Besimtari, që i ka më të shumta punët e këqija, All-llahu nëse do e dënon sipas punës së tij 
e nëse do e fal. All-llahu i Lartësuar thotë: “Sigurisht që All-llahu nuk e fal shokvënjen ndaj Tij 
dhe fal veç kësaj atë që e dëshiron”  [Nisa: 116].
Shkaku i pwrmendjes sw kwti hadithi nw kwtw kapitull wshtw fjala;   “Me atw qw ka prej punws  ”.  
Domethwnia e fjalws “me atw qw ka” pra me atw qw ka prej punws edhe sikur tw jetw neglixhent 
nw punw e tw ketw mwkate. Teuhidi i tij pwr Allahun, dwshmia e tij pwr Tw duke e njehsuar dhe 
pwr pejgamberin se wshtw i dwrguar,pwr Isain se wshtw rob i Allahu dhe i dwrguri iTij,fjalw qw 
ja  drejtoj  Mejremes  dhe  shpirt  i  krijuar  prej  Tij,  pohimi  i  tij  pwr  tw  fshehtwn  dhe 
ringjalljen,vwrtet kwto kanw vlerw tw madhe dhe kjo wshtw: qw ta fusi Allahu nw xhenet edhe 
nwse ka mangwsi nw punw. Nw kwtw hadith shfaqet vlera e teuhidit pwr ata qw e realizojnw.  

    Po prej atyre të dyve transmetohet në hadithin e Utbes: “Me të vërtetë  
All-llahu ia ka ndaluar zjarrit  atë që thotë LA ILAHE IL-L ALL-LLAH 
duke shpresuar me të Fytyrën e All-llahut”.
 Utban ibnu Malik është  njëri  prej  Ensarëve  (All-llahu qoftë  i  kënaqur prej  tij).  Ai  falej  me 
Profetin (paqja dhe bekimet e All-llahut qofshin për të), porse iu dobësua shikimi i tij aq sa e 
kishte të vështirë të vinte tek Profeti @,. Kërkoi prej Profetit @, të vinte e të falej në një vend të 
shtëpisë së tij qw ta bënte atë vendfalje. Profeti , shkoi tek ai, bashkë me një grup shokësh. Pasi 
u fut në shtëpi i tha: ku do që të falem? Ai i tha: Falu këtu! Profeti u priu atyre dhe falën dy rekate 
namaz. Pastaj u ul në ushqimin që kishin përgatitur për të e filluan të diskutojnë për një burrë që 
quhej Malik ibnu Duhshum. Disa prej tyre thanë se ai është munafik. Profeti @, tha: “Mos thuaj 
kështu:  A  nuk  dëshmon  ai  se  s’ka  të  adhuruar  tjetër  me  të  drejtë  përveç  All-llahut  dhe  se 
Muhammedi është i Dërguar i All-llahut.” Ata i thanë: Po. Ai tha:  “Me të vërtetë All-llahu ia ka  
ndaluar Zjarrit atë që thotë LA ILAHE IL-L ALL-LLAH dhe shpreson me të Fytyrën e All-llahut”.
 .
    Ai i ndaloi ata të thonë kështu, sepse ata nuk e dinin atë që ishte në zemrën e tij, e ai dëshmonte 
“LA ILAHE IL-L ALL-LLAH” dhe se Muhammedi është i Dërguar i All-llahut. Këtu Profeti @, nuk 
e pastroi personin por solli një shprehje të përgjithshme :All-llahu ia ka ndaluar Zjarrit atë që 
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thotë “LA ILAHE IL-L ALL-LLAH” dhe shpreson me të Fytyrën e All-llahut. Ndaloi t’i lëshojmë 
gjuhët tona ndaj njerzve, pamja e jashtme e të cilve është e mirë, e të themi ky e bën për sy e faqe, 
ky është fasik (i prishur) etj, sepse ne, nëse do të gjykonim duke paragjukuar, prishim dynjajan 
dhe ahiretin e shumë njerëzve. Ne mendojmë se janë të këqinj, por nuk na lejohet ta themi kur 
pamja e tyre është pozitive. Dijetarët për këtë kanë thënë: “Është e ndaluar të mendojmë keq për 
besimtarin kur ajo qw duket prej tij është drejtësia”.
    “Me të vërtetë All-llahu ia ndaloi Zjarrit”.
Pra e ndalon atë prej Zjarrit ose e ndaloi Zjarrin që ta djegë.
    “atë që thotë LA ILAHE IL-L ALL-LLAH”.
Në këtë thënje kushtëzohet sinqeriteti. Argument është thënia e tij: “shpreson me të Fytyrën e All-
llahut”. Pra  kërkon  Fytyrën  e  All-llahut.  Kush  kërkon  Fytyrën  e  Allahut,  ai  patjetër  punon 
gjithçka që është në mundësinë e tij për të arritur qëllimin. Kjo sepse dëshiruesi i diçkaje përpiqet 
për arritjen e saj. Hadithi është i qartë dhe argumentues për kushtëzimin e punës për atë që thotë 
“LA ILAHE IL-L ALL-LLAH” e shpreson me të Fytyrën e All-llahut. Për këtë arsye disa selefë kanë 
thënë në lidhje me thënjen thënia e Profetit @,: “Çelësi i Xhennetit është fjala  LA ILAHE IL-L 
ALL-LLAH”. Mirpo kush vjen me një çelës pa dhëmbë nuk i hapet dera. Shejkhul Islam ka thënë: 
Dëshiruesi duhet patjetër të plotësojë (mjetet) mënyrat e dashjes, e nëse i plotëson ato i ndalohet 
atij  Zjarri  absolutisht.  Nëse  ai  vjen  me punët  e  mira  në  formë të  plotë  edhe  Zjarri  ndalohet 
plotësisht, nëse ai vjen me diçka të mangët, atëherë edhe dashuria është e mangët, kështuqë edhe 
ndalimi i Zjarrit ndaj tij është jo i plotë.Mirpo teuhidi i tij do ta mbroj atë nga  përhershmëria në 
Zjarr. Ai i cili bën imoralitet ose pi alkool ose vjedh, nëse bën diçka prej këtyre që u përmendën 
pastaj thotë kur e bën atë: dëshmoj se s’ka të adhuruar me të drejtë përveç All-llahut e dua me të 
Fytyrën e All-llahut,  ai  është gënjeshtar në pretendimin e tij  sepse Profeti  (alejhis-selam) tha: 
“Nuk bën zina imoralisti kur bën zina e të jetë besimtar”. Pa llogarit pastaj që dëshiron Fytyrën e 
All-llahut.
    Hadithi  është njëkohësisht  kundërpërgjigjje ndaj murxhieve,  hauarixhëve dhe muëtezilëve. 
Murxhiet  thonë:  mjafton thënia  LA ILAHE IL-L ALL-LLAH edhe pa dëshiruar Fytyrën e  All-
llahut. Po ashtu është kundërpërgjigjje ndaj hauarixhëve dhe muëtezilëve, sepse nga konteksti i 
hadithit del qartë ,se ai që punon këto gjynahe nuk mbetet i përhershëm në zjarr porse e meriton 
ndëshkimin. Ndërsa ata thonë: vepruesi i gjynahut të madh është i përhershëm në Zjarr

 Prej Ebu Seid El Khudrij transmetohet se Profeti @, ka thënë: “Musai 
tha: O Zot më mëso mua diçka që të përmend ty (të bëj dhikër) dhe të lutem 
me të. Ai tha: O Musa thuaj LA ILAHE IL-L ALL-LLAH. Ai tha: O Zot, të  
gjithë robërit e Tu e thonë këtë! Ai ia ktheu: O Musa, sikur shtatë qiejt dhe  
banorët e tyre përveç Meje dhe shtatë tokat të jenë në një anë të peshores  
dhe LA ILAHE IL-L ALL-LLAH në anën tjetër të peshores, do të rëndojë  
më shumë LA ILAHE IL-L ALL-LLAH”. [Transmetoi  Ibnu Hibbani,  Hakimi i  ka 
saktësuar].

    Musai (alejhis-selam) kërkoi dy çështje:
1-Dhikrin e All-llahut.
2-Lutjen e Tij.
Ndërsa All-llahu iu përgjigj: Thuaj LA ILAHE IL-L ALL-LLAH. Thënia e tij: “Të gjithë robërit e 
Tu e thonë këtë”. Nuk është kuptimi se kjo fjalë është pa vlerë sepse Musa (alejhis-selam) e njihte 
madhështinë e kësaj fjale, porse ai kërkonte diçka që të posaçwrohej me të. Ngaqë posaçwrimi i 
njeriut me një çështje tregon gradën dhe pozitën  e tij. All-llahi i sqaron Musait se çfarëdo që t’i 
japë nuk do t’i japë më të vlefshme se kjo fjalë dhe kjo fjalë “LA ILAHE IL-L ALL-LLAH” është më 
e madhe se qiejtë dhe toka dhe çfarë ka në to, sepse ajo rëndon më shumë. Kjo tregon vlerën e 
fjalës LA ILAHE IL-L ALL-LLAH dhe madhështinë e saj, porse duhet patjetër të vihet me kushtet e 
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saj. Nëse dikush e thotë thjeshtë me gjuhë ashtu si disa njerëz që e thonë atë në atë formë që nuk 
plotësohen me të kushtet e saj dhe mohohen pengesat, ajo është tek ai si pupla e pulës që nuk 
peshon gjë. 

Tirmidhiu transmeton dhe e ka qujtur hadithin hasen prej Enesit se ka 
thënë:  E  dëgjova  të  Dërguarin  e  All-llahut  @,  të  thotë:  “All-llahu  i  
Lartësuar thotë: O biri i Ademit! Nëse më vjen Mua me gjynahe sa toka,  
pastaj më takon duke mos më shoqëruar asgjë, të vij ty po me aq falje”.
    “mw takon duke  mos  mw shoqwruar  asgjw”.  Ky  është  një  kushtëzim i  madh e  dhe  pse  e 
nënvleftëson njeriu e thotë: unë s’jam mushrik.Ai nuk e di se p.sh. dashuria e dynjasë  që e largon 
nga të bindurit All-llahut është prej shirkut. Profeti @, ka thënë: “Ka dështuar robi i kadifeve dhe 
ka dështuar robi i veshjeve..” 
    Profeti ,@ atë që ka preokupim më të madh dinarët, e ka konsideruar rob të dinarit.
    “do të vij ty po me aq falje” pra të mirat e teuhidit janë të mëdha, ato fshijnë gjynahet e mëdha 
kur të takojë All-llahu duke mos i shoqëruar Atij asgjë. 

Kush realizon teuhidin futjen në xhenet pa 

llogari

Që të realizohet teuhidi duhen përmbushur tri kushte:

1. Dija. [Dhe dije që nuk ka zot tjetër përveç Allahut] (Muhamed; 19)

2. Besimi. Nëse e di diçka por nuk e beson, ajo dije nuk ka vlerë. Allahu $ në suren Sad thotë: 

[Ai ka bërë zotat (ë gjithë) në një Zot (Allah)? Vërtet  që kjo është një gjë e çuditshme.]

3. Nënshtrimi. Nëse e di dhe e beson, por nuk i nështrohesh  nuk vlen. Ajeti 35, 36 sure Safatë : 

[ Vërtet  se kur ju thuhej atyre: "La ilahe il-la Allah (Nuk ka të adhuruar tjetër të merituar përveç 

Allahut) ata u frynë me krenari (duke mohuar atë) dhe thanë (e thonë): "A t'i braktisim zotat 

tanë të adhuruar për shkak të një gënjeshtari të çmendur?]

“Vërtet Ibrahimi ka qënë shembëlltyrë e të mirave, adhurues i Allahut, 

besimtar i drejtë dhe nuk ka qënë nga idhujtarët.” (Nahl; 120)

“Vërtet Ibrahimi ka qënë shëmbëlltyrë e të mirave…” Kjo për Ibrahimin është një lavdërim prej 

Allahut $, sepse  ai është prijës qw pasohet, sepse ai është një prej prefetëve të ndershëm dhe prej 

pesë profetëve

më të mirë. Ai ka qënë shembull në punët, veprat, dhe xhihadin e tij. U përpoq me popullin e tij dhe 

hasi prej tyre në shumë  vështirësi.

12



Më pas Allahu  e sprovoi me therjen  e birit të tij të vetëm ,i cili sapo kishte arritur të angazhohej me 

të në punë, pra ishte në moshën e djalërisë. Ai nuk ishte as shumë i madh që të  ishte kënaqur 

(ngopur) me të,as shumë i vogël që të mos ishte lidhur pas tij.

Djalit të tij, që ishte i sjellshëm me prindërit e tij dhe i bindur ndaj Allahut, iu dha sukses në këtë 

sprovë. Allahu $ thotë: […O Babai im, punoje atë që urdhërohesh e ti do të më gjesh, nëse do 

Allahu, prej të durueshmëve.] (Safat; 102) Nuk e kundërshtoi prindin e tij , të rrebeloheje e të 

arratisej, por kërkoi prej prindit të tij ta çonte në vend urdhrin e Allahut.

 � � � �  (kanitan). Adhurures i Allahut me një vazhdimësi në të gjitha gjendjet, i përqëndruar në 

të gjitha bindjet e tij, dhe i till ishte edhe biri i tij Muhamedi @, .Ai e përmendte Allahun në çdo 

moment:kur ngrihej, kur ulej, kur flinte, kur hante, kur kryente nevojën, pra ka qënë i nënshtruar 

gjatë ditës dhe natës.

 Hanife i distancuar prej shirkut, larg të gjithë asaj që kundërshton bindjen (ndaj Zotit). Pra ështëحنيفا

përshkruar mes dy përshkrimesh:pohimit dhe mohimit.

المشركين    من يكت  Nuk ka qënë prej politeistëve" Përforcohet fakti se ai nuk ka qënë"  ولم

prej politeistëve gjatë gjithë jetës së tij. Ibrahimi @, ka qënë i siguruar nga rënia në shirk edhe pse 

populli i tij kanë qënë politeist. Pra përshkrimi i tij nga Allahu për mosrënien në shirk ka qënë i 

vazhdueshëm në fjalën e Tij حنيفا Hanife, i shmangur (i mënjanuar) duke filluar me fjalën e Tij: 

[Dhe ai kurrë nuk ka qënë prej mushrikinëve] Argument për këtë është se Allahu e ka bërë atë 

prijës (imam). Allahu kurrë nuk bën prijës, imam atë që nuk realizon teuhidin. Kushdo që mediton 

në gjendjen e Ibrahimit @ do të shohë se ai ka qënë në shkallën më të lartë të durimit, si dhe në 

shkallën më të lartë të sigurisë, pasi nuk mund të durojë ndaj këtyre gjërave të mëdha, vetëm se ai që 

është i sigurtë në shpërblim. Nefsi nuk mund ta bëjë diçka vetëm se për diçka që është më e dashur 

se ajo që lë. Ai (nefsi) nuk mund të dojë diçka pa u siguruar për dobinë e tij, Nëse ajo  është e 

dyshimtë, ai  nuk përpiqet për të. Qëllimi që Allahu e përmend dikë për të mirë nuk është të arrijë tek 

ne përmendja e mirë, por për të na treguar dy çështje të rëndësishme:

1. Dashuria ndaj personit që e përmend Allahu për të mirë, e nëse e përmend dikë për të keq, 

duhet ta urrejmë atë. E duam Ibrahimin @, sepse ishte me virtyte të larta, sepse ishte i nënshtruar 

ndaj Allahut dhe nuk ishte prej mushrikinëve. Po ashtu i duam melaiket sepse janë të bindur ndaj 

Allahut dhe i urrejmë shejtanët dhe ndjekësit e tyre.

2. Ti marrim shembull këto cilësi që i përmend Allahu për të mirën. “Vërtet që në ndodhitë e 

tyre ka mësim për njerëzit me mend…” (Jusuf; 111)

“Me të vërtetë që ka qënë një shembull i shkëlqyer për ju tek Ibrahimi dhe ata me 

të…”(Mumtehine; 4)
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[Me të vërtetë që tek ata pati shembull të shkëlqyer për ju për ta ndjekur…] (Mumtehine; 6)

“Dhe ata të cilët në Zotin e tyre nuk shoqërojnë asgjë”(Mu'minun; 59)

Trosmetohet nga Husejn Ibn Abdurrahman i cili  thotë: "Isha tek Seid Ibn 

Xhubejr dhe tha: Cili prej jush e ka parë yllin që u shkëput mbrëmë? I 

thashë: Unë, por nuk isha duke u falur, sepse më kafshoi një kafshë 

helmuese. Tha: Çfarë bëre? I thashë: Kërkova të më bëjnë rukje. Tha: Çtë 

shtyri ta bësh atë? I thashë: Hadithi që na tregoi Sha'biu. E çfarë ju tregoi? I 

thashë: Transmetohet prej Burejdete ibn Husejb se ka thënë: Nuk ka rukje 

vetëm prej syrit ose prej helmit (ndonjë kafshe helmuese). Sa mirë që ka 

përfunduar tek ajo që ka dëgjuar. Porse neve na ka transmetuar ibwn Abasi 

se Profeti @, ka thënë: “Mu paraqitën popujt.Pashë një profet me një grup 

njerëzish (nga 1-9 veta), një profet tjetër me një burrë, kurse një profet  

tjetër me dy burra dhe një profet tjetër pa asnjë. Kur pashë një si (re) të 

zezë të madhe, mendova se ata janë populli im, por mu tha se ky është 

Musa dhe populli i tij. Pastaj shikova dhe pashë një si (re) të zezë të madhe 

dhe mu tha: ky është populli yt., Me ta ishin shtatëdhjetë mijë persona që 

futen në xhenet pa llogari dha pa dënim.” Pastaj u ngrit dhe u fut në 

shtëpinë e tij. Filluan njerëzit të diskutojnë për ata, disa prej tyre thanë se 

janë shokët e Profetit, disa të tjerë thanë ndoshta janë ata të cilët kanë 

lindur në Islam dhe nuk kanë shoqëruar asgjë me Allahun. Përmendën gjëra 

të shumta. Doli Profeti @,dhe e lajmëruan atë. Ai u tha: Ata janë ata të  

cilët nuk kërkojnë rukje, nuk kërkojnë të mjekohen me  kej,nuk besojnë 

nëshenjat ogur zeza ( bestytnitë e kota) dhe në  Zotin e tyre mbështeten." U 

ngrit ukashe ibn Muhsin dhe tha: Lute Allahun të më bëjë prej tyre. I tha: 

“Ti je prej tyre”. Më pas u ngrit një burrë tjetër tha: Lute Allahun të më 
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bëjë edhe mua prej tyre. Ai tha: Të parakaloi Ukashja”. Transmeton Buhari dhe 

Muslimi

Ata nuk kërkojnw rukje prej dikuj pwr kwto arsye:

1. Për forcën e mbështetjes tek Allahu.

2. Për krenarinë që posedojnë në vetvete, duke mos iu përulur dikujt tjetër veç Allahut $.

3. Për arsye se nw kwtw ekziston të lidhurit me dikë tjetër përveç Allahut. [Dhe tek Zoti i tyre 

ata mbështeten]

Sikur dikush tw thoshte: se kjo wshtw vetwm pwr ata qw pwrmenden nw kwtw hadith, tw cilwt janw 

ata qw nuk kwrkojnw rrukje,  nuk mjekohen me kej dhe nuk besojnw nw shenjat ogur zeza dhe se 

përveç këtyre nuk pengohet futja në xhenet pa llogari e pa dënime sipas argumenteve qw kanw 

ardhur pwr mjekimin dhe lavdërimin edisa ilaceve, si: mjalti, farat e zeza, ka arsye pwr kwtw.

Shejh Sulejmani thotë: Dije se hadithi nuk argumenton për lënien e shkaqeve, siç mendojnë disa 

injorantë, sepse marrja e shkaqeve është e domosdoshme në natyrën e njeriut .Askush s'mund të 

shkëputet prej tyre.

[Kush i mbështetet Allahut, Ai i mjafton atij] Qëllimi është se ata i lënë çështjet e urryera, edhe 

pse i kanë të nevojshme, duke u mbështetur tek Allahu $ (për shembull: kërkimi i rukjes dhe i kejit), 

sidomos i sëmuri lidhet kur mendon se është shkak për shërimin e tij, me fijet e merimangës. Pra 

marrësi i shkaqeve dhe mjekimi në atë formë që nuk është e ndaluar nuk e prish mbështjen. Lënia e 

shkaqeve nuk është e ligjëruar nga sheriati..

"Nuk ka zbritur Allahu ndonjë sëmundje veçse ka zbritur për të shërim." Erdhën beduinët dhe thanë: 

O i Dërguari i Allahut, a të mjekohemi? Ai u tha: O Robërit e Allahut! Mjekohuni se Allahu nuk ka 

zbritur ndonjë sëmundje e të mos i ketë vendosur shërimin, përveç një sëmundjeje të vetme. I thanë: 

Cila është ajo? Tha: Pleqëria." (Ahmedi)

Për gjykimin e marrjes së mjekimit ka tri raste: 

Kush mendon se mjekimi mund t'i bëjë dobi dhe ekziston mundësia t'i rrezikohet jeta me lënien e tij, 

mjekimi është uaxhib (detyrë).

1. Kush mendon se mund t'i bëjë dobi mjekimi, por edhe nëse e le  dhe nuk ka rrezik për jetën, 

marrja është më e mirë.

2. Nëse barazohen të dyja çështjet, duke mos e ditur a të bën dëm apo të sjell dobi, lënia është 

më e mirë.
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“U ngrit Ukashe ibn Muhsin dhe tha: Lute Allahun të më bëjë prej tyre. I 

tha: Ti je prej tyre. Më pas u ngrit një burrë tjetër tha: Lute Allahun të më 

bëjë edhe mua prej tyre. Ai tha: Të parakaloi Ukashja”.

Profeti @, nuk i tha atij jo, porse ia ktheu: Të parakaloi ty më këtë gradë, mirësi, apo çështje 

Ukashja. Dijetarët patën  mendime të ndryshme se përse Profeti @, i tha atij këto fjalë. Disa thanë se 

ai ishte munafik dhe nuk deshi t'i përgjigjej me atë që ai e urrente. Ndërsa disa të tjerë thanë Profeti 

@, u frikësua se mos hapej dera dhe e kërkon atë edhe ai që s'është prej tyre. Profeti @, iu përgjigj 

me këtë fjali që merret si  shembull edhe sot e kësaj dite.

Mësimi i 4

Frika prej shirkut      

All-llahu në Suren Nisa 116 thotë ¥ � � �  � �  J � � �  � C� � � � �  
\ � � �  � � �  � � � Ñ � �N� � v � � � ò  � � " “Sigurisht që All-llahu 
nuk e fal shokvënjen ndaj Tij dhe fal veç kësaj atë që e dëshiron” dhe 
kushdo që i  vë shok në adhurim All-llahut,  vërtetë ai  e  ka humbur 
tepër larg.” [Nisa: 116].
All-llahu kurrë nuk e fal shirkun sepse është padrejtësi, në  tw drejtwn e All-llahut. Ndërsa 
gjynahet tjera njeriu mund t’i  veproj  i  mposhtur nga epshet.  Shirku është tejkalim në  tw 
drejtën e All-llahut pa synuar plotsimin e epsheve. Për këtë arsye shirku është padrejtësia më e 
madhe qw bwhet ndaj All-llahut.

Allahu i Madhëruar përmend në Kuran se Ibrahimi tha:
 Dhe më largo mua dhe bijtë e mi“  َواْجنُبْنِي َوبَنِّي أَْن نَْعبُدَ اْلَْصنَاَم 
prej adhurimit të statujave (idhujve)”. Sure Ibrahim 35. Qwlimi me bijt e tij janw 
bijt e tij dhe pasardhwsit e tyre All-llahu nga urtwsia e Tij nuk ju përgjigj lutjes së tij pwr disa 
prej tyre, ashtu sikurse nuk ju pwrgjigj lutjes sw pejgamberit @ kur ai u lut pwr umetin e tij 
qw tw mos e bwj armiqwsin ndwrmjet tyre.
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 ..Më largo  mua.. më bëj  që  të  qëndroj  në  një  anë dhe  idhujt  në  anën tjetër.  Ibrahimi  i 
frikësohej shirkut edhe pse ishte khalilull-llah (mik i All-llahut) dhe prijës në fenë e drejtë. Po 
gjendja jonë atëherë si duhet të jetë?  Prandaj mos kini  siguri prej  shirkut dhe  hipokrizisë!
Ai që mendon se është  i  sigurtë prej  hipokrizisë  është vetëm hipokriti,  ndërsa besimtari  i 
friksohet asaj. Ibnu Ebi Mulejke ka thënë: Kam arritur 30 prej shokëve të Profetit@,që të 

gjithë i frikësoheshin hipokrizisë. Umeri  ^ e ka kapur Hudhejfen dhe i ka thënë: Të lutem 
për hirë të All-llahut, a më ka përmendur i Dërguari i All-llahut me ata që i ka përmendur 
prej munafikëve? Ndërkoh që Umeri ka qenë i përgëzuar me Xhennet. 

Nga Ahmedi transmetohet:" Ai që frikësohem më shumë  për ju është  
shirku i vogël. Kur u pyet për të, tha:  Syefaqësia." Syefaqësia e cila e prish 
adhurimin ndahet në dy lloje: 
1-Kur ajo gjendet në origjinën e adhurimit. Pra ngrihet të bëjë adhurimin për syefaqësi. Në 
këtë rast, adhurimi i tij është i refuzuar.
2-Ta fillojë punën për hirë të All-llahut dhe futet syefaqësia në mes. Edhe kjo ndahet në dy 
nënlloje: 
a) Nëse e mposht atë, kjo nuk e dëmton punën (adhurimin). Shembull: Një burrë fillon dhe fal 
një rekatë, pastaj vijnë disa njerëz dhe bashkohen me të në rekatin e dytë. Ndjen diçka në 
zemër: si të zgjasë rukunë, ose sexhden ose të bëjë sikur qan. Nëse e mposht nuk i bën dëm 
sepse ai u përpoq.
b)  Nëse  e  vazhdon me syefaqësi  asgjëson punën  e  tij.Në  këtë  pikë,  vlen  të  qartësohen dy 
gjendje. 
E para: Nëse fundi i adhurimit është i lidhur me fillimin e tij, atëherë fillimi i mirë i tij nuk 
vlen kur fundi është i prishur. Kështu e gjith puna konsiderohet e pavlefshme ,si p.sh: namazi. 
E dyta: Fillimi i adhurimit të jetë i shkëputur nga fundit të tij, ku fillimi të vlejë edhe fundi 
është i prishur. Shembull: Një burrë ka 100 000 lekë. Jep sadaka gjysmat për hirë të All-llahut 
pastaj jep të tjerat për syefaqësi. Të parat i pranohen, të dytat jo.

Nga Ibn Mes’udi transmetohet se Profeti @, ka thënë: “Kush vdes duke 
lutur përveç All-llahut dikë tjetër, hyn në Zjarr.” [Bukhariu].
Pra lut  me lutjen e  adhurimit ose kërkimit.  Tek lutja e  adhurimit futet  namazi,  agjërimi, 
haxhi, etj. Argument është fjala e All-llahut, Sure Gafir 41: “Dhe o njerëzit e mi! Si është kjo? 
Unë ju ftoj në shpëtim, ndërsa ju më ftoni në Zjarr”. Kush ia kushton dikujt një adhurim ai ka 
rënë në kufër, që të nxjerr prej fesë, si: të bëjë ruku për njeriun, sexhde për diçka duke e 
madhëruar si  madhërimin e  All-llahut.  Për  këtë  Profeti  @,  ka ndaluar përkuljen e  trupit 
përpara në takime. Kur u pyet për një burrë që takon vëllain e tij a ta  përkulë trupin përpara 
tha: Jo. [Transmeton Ahmedi, Ebu Daudi, Nesaiu, Hakimi].
Duaja e kërkimit:
Kjo  nuk  është  e  gjitha  shirk,  ajo  duhet  shtjelluar.  Nëse  krijesa  ka  mundësi  ta  plotësojë 
kërkesën, nuk është shirk, si p.sh: "më jep të pi ujë" për dikë që mundet, "më jep ca lekë", etj. 
2)Ndërsa  të lusësh krijesën për atë që nuk mundet të ta japë vetëm se All-llahu, atëherë lutja e 
tij është shirk, të nxjerr prej feje. Shembull: Të kërkojë njeriu rënien e shiut duke besuar se ai 
njeri është i fuqishëm pwr zbritjen e shiut, etj. 

Nga Xhabiri transmetohet se Profeti @, ka thënë: “Kush e takon All-
llahun duke mos shoqëruar me Të asjgë, futet në Xhennet dhe kush e 
takon Atë duke shoqëruar me Të diçka, futet në Zjarr” Muslim.

Mësimi i 5
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Ftesa  për  në  dëshminë:  "nuk  ka  të  adhuruar  me  të 
drejtë përveç All-llahut."
 Nuk plotësohet besimi i muslimanit derisa të ftojë në Teuhid. All-llahu i Madhëruar thotë në 
Suren Asr: 1)“Pasha kohën”.
2)”Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurtë”.
3)”Me përjashtim të atyre që besuan, bënë vepra të mira, porositën njëri-tjetrin t’i përmbahen 
të vërtetës dhe e këshilluan njëri-tjetrin të jenë të durueshëm”.
Është e domosdoshme të ftosh në Teuhid, e në të kundërt ai është i mangët. Nuk ka dyshim ,se 
ai që merr këtë rrugë  e sheh se kjo është rruga më e mirë e nëse është i sinqertë në besimin e 
tij, patjetër duhet të ftojë në të. Ftesa për në dëshminë është prej plotësimit të Teuhidit, e nuk 
plotësohet  Teuhidi vetëm se me të. 

All-llahu thotë në Suren Jusuf 108: )
7� �� ³�  � �́ �� �� �0 � �� X�  � Ô� ��  �� �Q�� �  � �� Î�  � ö� �� r�  �r�� �î ��  î� �� j�  �k ��  

( َيَن       َِركِ َُمْش َْ اََل ِمَن ََا َََنَ َأ ََماَ ََو َََِّه اََلََل َُسبََْحاَن َو نِي َََع ََبَ َّ  اََت
 “Thuaj:  (o ti Muhammed) Kjo është rruga ime, unë ju thërras (ftoj) 
drejt All-llahut (Njesimit të tij) me dije të sigurtë. Unë dhe kushdo që 
më ndjek mua duhet të ftojë në Islam, në njesimin e All-llahut me dije 
të kulluar si (drita e syrit). Lavdia i qoftë All-llahut dhe unë nuk jam 
prej mushrikinëve”.
Pra thuaj, kjo është rruga ime, rruga me të cilën erdhi Profeti @, prej sheriatit me adhurim 
dhe me ftesë për tek All-llahu. Unë ftoj drejt All-llahut. Sepse ftuesit ndahen në dy lloje: 

A) Ftues për tek All-llahu

B) Ftues për tek të tjetër përveç Tij. 
Ftuesi  drejt  All-llahut  është  i  sinqertë  dhe  do  që  njerëzit  t’i  shpjerë  drejt  All-llahut  të 
Madhëruar. Ftuesi drejt dikujt tjetër, ndoshta mund të jetë ftues drejt vetes së tij. Fton nw tw 
vwrtetwn për arsye që të madhërohet e të respektohet midis njerëzve. Për këtë arsye e gjen atë 
të mërzitur kur njerëzit nuk veprojnë atë që i urdhëron të veprojnë dhe nuk zemwrohet kur 
ata punojnë një të ndaluarë më të madhe sesa ajo, pasi ai nuk urdhëron për lënien e saj.
Kush fton drejt All-llahut edhe nëse i sheh njerëzit që largohen prej tij, nuk i humb shpresat 
dhe ta lerë daven se Profeti @ i tha Aliut: “Vazhdo me kujdes (pak nga pak) se vall-llahi nëse 
udhëzon All-llahu me ty një person të vetëm, është më mirë për ty sesa një deve e kuqe”. Nëse 
dikush fton drejt All-llahut, le të mërzitet për shkak se e vërteta nuk pasohet, jo pse nuk po i 
përgjigjen. Nëse ai mërzitet për këtë kuptim, atëherë ai fton drejt All-llahut, nëse i përgjigjet 
vetëm njëri, i mjafton edhe nëse nuk i përgjigjet asnjë, përsëri i mjafton. Në hadith thuhet: 
“Një Profet që nuk ishte me të askush”.
I mjafton atij të ftojë drejt së vërtetës, të tërheqë vërejtje nga e kota e t’u sqarojë njerëzve se 
kjo është e vërtetë e kjo është e kotë. Nëse do të heshtim të gjithë në sqarimin e së vërtetës dhe 
do të pohojmë me heshtje të kotën, me kalimin e kohës e vërteta kthehet e kotë dhe e kota e 
vërtetë.
“..Me dije të sigurtë..”.
Pra, kjo dave përmban sinqeritetin dhe dijen, sepse në shumicën e rasteve ajo që e prish daven 
është mungesa e sinqeritetit dhe dijes. Nuk është qëllimi këtu me dijen e sigurtë vetëm njohja e 
sheriatit, porse përfshihet: njohja  e sheriatit, njohja  e gjendjes së personit që po fton dhe 
njohjen e rrugës  e cila të çon  drejt qëllimit . Kjo është urtwsia. Pra, të kesh dije të sigurtë në 
gjykimin e sheriatit, tw njohësh gjendjen e të ftuarit dhe të të njohësh rrugën që të  shpie drejt 
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realizimit të daves. Për këtë Profeti @,i ka thënë Muadhit: “Ti po shkon në njw popull qw janw 
ithtarë të Librit...”. Dikujt kërkohet t’i  flasësh butësisht.  Dikujt kërkohet t’i  flasësh më me 
forcë. Dikush ka dije dhe mundet të paraqesë dyshimet. Po ashtu duhet edhe njohja e rrugëve 
për të joshur të  ftuarin. Profeti u dha atyre që donte t’u afronte zemrat në luftën e Hunejnit, 
100-deve. E gjithë kjo ishte prej urtwsisë.
Injoranti nuk vlen për dave sepse rruga e tij nuk është rruga e Profetit @,. I padituri më 
shumë prish sesa rregullon.
“..Unë dhe kushdo që më ndjek mua..”. Pra, “Unë dhe kushdo që më ndjek mua” me dije të 
sigurtë, pra në adhurimin tim dhe daven time. Ky ishte varianti i parë.
Varianti i dytë: Thuaj: Kjo është rruga ime. Unë ftoj drejt All-llahut. Po ashtu dhe kushdo që 
më ndjek mua fton drejt All-llahut. Të gjithë ne ftojmë me dije të kulluar si drita e syrit. I 
pastër është All-llahu nga të metat. 
“Dhe unë nuk jam prej mushrikëve”.

Transmetohet prej Ibn Abbasit se Profeti @, kur e dërgoi Muadhin për 
në Jemen i tha atij: “Ti po shkon në një popull prej ithtarëve të Librit.  
Le të jetë e para çka do të ftosh dëshmia: nuk ka të adhururar tjetër me të  
drejtë përveç All-llahut, kurse në një transmetim tjetër: “Që ta njesojnë 
All-llahun. Nëse ata të binden ty në këtë, mësoju atyre se All-llahu u ka  
obliguar 5-namaze në çdo një ditë dhe natë. Nëse do të binden për këtë,  
mësoju atyre se All-llahu ka obliguar mbi ta Zekatin që merret prej të  
pasurve të tyre dhe kthehet tek të varfërit e tyre. Nëse ata të binden për 
këtë  tregohu  i  kujdesshëm,  mos  merr pasurinë  mw të  mirë  të  tyre.  
Frikësoju lutjes së të dëmtuarit sepse ndërmjet saj dhe All-llahut nuk ka  
pengesë”. [Buhariu dhe Muslimi]
I Dërguari i All-llahut e ngarkoi atë me cilësinë e mësuesit, gjykatësit dhe ftuesit, në Rebiul 
Euuel të vitit 10-Hixhr,së bashku me Ebu Musa El-Eshari. Muadhin e dërgoi në San’a dhe 
zonat  rreth  saj,  kurse  Ebu  Musën  në  Aden  dhe  zonat  rreth  saj.  I  urdhëroi  ata  që  të 
bashkoheshin,  të  bashkwpunonin  dhe  të  mos  përçaheshin.  Të  lehtësonin  dhe  të  mos 
vështirësonin. Të përkujtonin (këshillonin) e të mos largonin.
 “Ti po  shkon në  një popull prej ithtarëve të Librit” Ia tha këtë duke e orientuar atë. Kjo tregon 
se  Profeti  @,  e  njihte  gjendjen e  njerëzve.  Ai  e  njihte  gjendjen e  njerëzve  me anën e  dy 
rrugëve:
1-Me anën e Shpalljes; 
2-Me anën e përvojës. Banorët e Jemenit në atë kohë ishin jehudë dhe të krishterë. Profeti e 
lajmëroi atë për dy çështje: 
1-Të ketë dije të sigurtë për gjendjen e atyre që do të ftonte. 
2-Të ishte i përgatitur për ta, sepse ishin prej ithtarwve tw Librit e ata kanë dije.
“Të jetë e para që do t’i ftosh ata tw jet, Dëshmia”. Pra, të dëshmohet me dije duke e shqiptuar 
me gjuhë sepse ai qw dwshmon lajmwron pwr atw qw di. Nuk mjafton vetwm lajmwrimi,por 
duhet patjetër dija, lajmërimi, pranimi, pohimi dhe nënshtrimi. Nëse e beson me zemrën, por 
nuk e thotë me gjuhën e tij , shejkhul Islam, Ibn Tejmije, thotë: “Ai nuk është musliman, sipas 
mendimit të gjithë dijetarëve (me ixhma)”. Nuk bën dobi kjo tek All-llahu derisa ta shqiptojë. 
Profeti i tha xhaxhait të tij Ebu Talibit – “Thuaj”, porse ai nuk e tha. Besonte se nuk ka të 
adhuruar tjetër me të drejtë përveç All-llahut e vdiq jobesimtar, sepse nuk e shqiptoi fjalën e 
dëshmisë
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 Transmetohet prej Sehl ibn Saad se Profeti @, ditën e Khajberit, tha:  
“Do t’ia jap flamurin nesër një burri që e do All-llahun dhe të Dërguarin  
e tij, dhe e do atë All-llahu dhe i Dërguari i tij ,All-llahu  do ta sjellë  
fitoren nga duart e tij”. E kaluan natën njerëzit duke diskutuar se cilit 
prej tyre do t’i jepej flamuri. Kur zbardhi dita, erdhën tek i Dërguari i 
All-llahut. Çdonjëri shpresonte t’i jepej flamuri.  Pejgamberi tha: “Ku 
është Ali ibn Ebi Talib?” –i  thanë se ai  vuan nga sytë.  E sollën aty.  
Profeti pështyu në sytë e tij dhe bëri dua për të dhe u shërua, sikur të mos  
kishte dhembje. Ia dha flamurin dhe i tha: vazhdo me kujdes  (pak nga 
pak)  derisa të mbërrish në oborret e tyre. Pastaj ftoji ata në Islam dhe 
lajmëroji ata për obligimet që kanë ndaj  All-llahut.  Uallahi nëse All-
llahu udhëzon me ty qoftë edhe një person të vetëm, është më e mirë për  
ty se një deve e kuqe.
:
Siç përshkruhet prej hadithit,  Aliu ka qenë i verbuar nga sytë aq sa e kanë marrë duke e 
mbajtur për krahu. U shërua. Kjo ishte prej argumenteve të All-llahut që argumenton forcën e 
Tij  dhe  vwrtetwsin  e  Profetit  @,.  Në  këtë  hadith  tregohet  se  Aliu  e  donte  All-llahun  dhe 
Profetin e tij por edhe All-llahu dhe Profeti i Tij e donin atë, saqë i Dërguari i All-llahut e veçoi 
nga të gjithë sahabët. Kjo tregon pwr virtytet e prijësit të besimtarëve.
“... Vazhdo me kujdes deri sa të zbresësh oborret e tyre”, pra afër tyre ose rreth tyre. Profeti 
@,thotë: “Nëse ne zbresim në oborret e një populli, i vjen fundi zullumqarëve” kjo arrihet nëse 
ne ecim në shembullin  e të Dërguarit dhe shokëve të tij. Por nëse udhëhiqemi nga ndjenjat e 
patriotizmit edhe pse mund të hyjmë në prehwrat e tyre, mundet qw tw ngrihen e ne të jemi të 
ultit.

 Pastaj Profeti @, tha: “... ftoji ata në Islam dhe lajmëroji ata për obligimet që kanë ndaj  All-
llahut.” pra, mos të mfjaftojë vetëm ftesa në Islam, por lajmëroji ata për obligimet derisa të të 
kënaqen dhe t'i respektojnë ato. Pastaj lajmëroi për shpërblimin e madh, nëse bëhesh sebep që 
dikush të pranoj Islamin. Shpërblimi i kwsaj është më i madh se një deve e kuqe. E përmend 
atë sepse ajo ishte më e dashur, më e mirë, më e shtrenjtë tek Arabët. 
i thotë: “... Nëse All-llahu udhëzon me ty qoftë edhe një person...”
Pra, nuk i thotë nëse ti udhëzon, sepse ai që udhëzon është All-llahu $.

Mësimi i 6
Komentimi  i  Teuhidit  dhe  i  dëshmisë  :  “Nuk  ka  të 
adhuruar tjetër me të drejtë përveç All-llahut”.
 Teuhidi a nënkupton bwrjen     e diçkaje, të vetme, apo besim e saj si të vetme?
Mundësia e parë përjashtohet kadekorikisht ,  sepse nuk jemi ne që e  bwjmw All-llahun të 
vetëm,por Ai është i Vetekzistueshëm.Atëher nuk mbetet tjetër veç mundësisë së dytë: besimi i 
All-llahut të Vetëm.Vërtetësia e Teuhidit është dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me të 
drejtë përveçAllahut.
Ky kapitull wshtw i rwndwsishwm, se pasi folwm pwr teuhidin, vlerwn e tij dhe ftimin pwr nw 
tw sikur nefi dwshiron tw qartwsohet se kush wshtw ky teuhid,pwr tw cilin janw shkruar kwta 
kapituj. Pwrgjigja wshtw nw kwtw kapitull,i cili wshtw komenti i teuhidit.
 All-llahu i Madhëruar thotë: 
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َُب) َْم أَْقَر َِسيلََة أَيُّه َُم الَْو  أُولَئََِك الَِّذيَن يََدُْعوَن يَبْتََُغوَن إِلََى َربِّه
57(السراء: ) 

 “Të tillët që këta po lusin (veç Allahut) , ata vetë kërkojnë të jenë sa 
më pranë Zotit të tyre, shpresojnë në mëshirën e Tij dhe i friksohen 
ndëshkimit të Tij” [El-Isra: 57].
 Pra, si i lutni ata, kur ata vetë janë të nevojshëm për afrim tek All-llahu? Kjo, në të vërtetë, 
është mendjelehtësi. Në këtë futen të gjithë ata që u drejtohet lutja. Isai i  biri  i  Merjemes, 
Uzejri dhe melaiket, etj, ndërsa pemët e gurët nuk futen në ajet. Këto të cilët ju pretendoni se 
janë  të  afërmit  (eulijatë)  përveç  All-llahut,  ata  nuk  posedojnë  largimin  e  së  keqes  e  as 
ndryshimin e saj, sepse vetë ata kërkojnë afrim tek Zoti i tyre. Secili prej tyre do të donte të 
jetë më i afërti. All-llahu $ thotë: “Ai e ndërfut natën te dita dhe ditën te nata Ai ka nënshtruar 
diellin dhe hënën, secili duke ndjekur rrugën e vet për një afat të përcaktuar. I tillë është All-
llahu Zoti juaj. I Tij është Mbizotërimi. E ata të cilët ju i lutni e u thërrisni, në vend të Tij nuk 
kanë asnjë grimcë fuqi (kitmir-lëvozhgë e hollë që mbështjell farën e hurmës). Nëse ju i luteni 
dhe u thërrisni atyre, ata nuk e dëgjojnë thirrjen tuaj, por edhe sikur ta dëgjonin, ata nuk 
mund t’ju përgjigjen juve (për kërkesën tuaj) dhe Ditën e Kijametit do të mohojnë adhurimin 
tuaj ndaj tyre. Dhe askush nuk mund të të njoftojë ty (O Muhammed) si  Ai i  Cili  është i 
Mirënjohuri, i Gjithëdituri i çdo gjëje” [Fatir: 13-14].

Thotë  All-llahu  në  Kur’an: ََقْوِمِه إِنّنَِي(  َِلَبِيِه َو َُم  ََقاَل إِبَْراِهي  َوإِذْ 
:بََراٌء ِمّما تَْعبُدُوَن) 26الزخرف ( ) 

 “Dhe  (kujto)  kur  Ibrahimi  i  tha  babait  dhe  popullit  të  tij:  Me të 
vërtetë që unë jam i distancuar nga ajo që ju adhuroni, në vend të Atij. 
(Unë adhuroj) vetëm Atë (All-llahun) i Cili më krijoi dhe padyshim që 
Ai do të më udhëzojë mua.” [Zukhruf: 26-27].
Ibrahimi ka qenë i  fortë në besimin e All-llahut. Ai e tha këtë duke njoftuar babain e tij, 

Azerin dhe popullin e tij. (Me të vërtetë unë jam i distancuar  nga ajo që  ju adhuroni) prej 
adhurimit, si: nënshtrimi, përulshmëria, etj. Një pjesë e popullit të tij adhuronin idhujt, disa 
diellin, hënën, yjet.
“Unë  adhuroj  vetëm  atë  që  më  krijoi  mua” Këtu  kemi  bashkim  ndërmjet  mohimit  dhe 
pohimit: mohimin e asaj që adhuronin kur ai tha “Me tw vwrtet qw jam i distancuar nga ajo 
qw ju adhuroni”.  Dhe pohimin kur tha:  “Unë adhuroj  vetëm atë që më krijoi  mua”. Kjo 
argumenton se Teuhidi plotësohet vetëm me mohimin e gjithçkaje përveç All-llahut dhe me 
besimin në All-llahun e vetëm. Kush i mohon tagutët dhe beson All-llahun, ai është kapur në 
lidhjet  më të  forta.  Ka  shumë vende ku njerëzit  falen,  agjërojnë  dhe  përsëri  shkojnë tek 
varrezat e u bëjnë sexhde dhe ruku atyre. Ata janë kufarë (mohues), nuk janë njesues dhe nuk 
pranohet prej tyre asnjë punë.
 Në fjalën e Ibrahimit: “... përveç Atij që më krijoi mua” nuk tha përveç All-llahut. Në këtë ka 
2-dobi:
 1-T’u tregojë arsyen e njesimit të All-llahut në adhurim, ashtu sikurse është i Vetëm në krijim 
duhet të njësohet edhe në adhurim. 
2-T’u trogojë pavlefshmwrin e adhurimit të idhujve, sepse ata, idhujt, nuk janë krijusit tuaj. 
Prej  ajetit  përfitohet se  nuk arrihet  Teuhidi  me adhurimin e dikujt tjetër bashkë me All-
llahun. Duhet patjetër që adhurimi të jetë vetëm për All-llahun. Njerëzit, në këtë pozicion, janë 
ndar në tre grupe:
 1-E adhurojnë All-llahun të vetëm.
 2- Adhurojnë dikë tjetër veç All-llahut. 
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 3-Adhurojnë All-llahun dhe dikë tjetër. 

All-llahu  thotë  në  Suren  Teubeh  31:  )( َانَُهْم   َوُرْهبَ َاَرُهْم أَْحبَ  تََّخذُوا
اللِّه    دُوِن ِمْن  (أَْربَاباً

 “Ata i morën rabinët dhe murgjit e tyre si zotra në vend të All-llahut, 
(morën për Zot të tyre) edhe Mesihun të birin e Merjemes, ndërkohë 
që ata qenë të urdhëruar (në Teurat, Inxhil) të mos adhurojnë kënd 
tjetër, por vetëm një Ilah (të adhuruar). Askush nuk meriton dhe nuk 
ka të drejtë të adhurohet pos Tij. I Lavdishëm, i Lartësuar qoftë Ai 
nga ajo që i mveshin”
  çifutët dhe kristianët i bënë priftërinjtë (dijetarët e tyre) zota përveç All-llahut, sepse ata 
zbatonin urdhërat e  tyre në kundërshtim me urdhërin e  All-llahut.  I  bënë murgjërit  zota, 
eulija, duke i adhuruar ata përveç All-llahut.

 All-llahu thotë në Suren Bekareh 165: “Dhe ka prej njerëzve të cilët 
zgjedhin  (për  adhurim)  të  tjerë  përveç  All-llahut  si  shokë,  të 
barabartë,  me All-llahun. Ata i duan këta, të adhuruar të tjerë si All-
llahun, por ata që besojnë e duan All-llahun më shumë (se gjithçka 
tjetër)...”  
“Ata i duan këta të adhuruar të tjerë si All-llahun...” E bëjnë dashurinë e idhujve të barabartë 
me dashurinë e All-llahut. Në zemrat e tyre gjendet dashuria për All-llahun dhe dashuria për 
idhujt.
“Ata të cilët besuan e duan All-llahun më shumë” Besimtarët e duan All-llahun më shumë sesa 
dashuria e tyre për idhujt e tyre. Dashuria e besimtarit është e pandryshuar qoftë në vështirësi 
apo në bollëk.Kurse dashuria e mushrikëve, për idhujt e tyre, dobësohet kur ata i kap e keqja. 
Mendo gjendjen e atij që do dikë tjetër përveç All-llahut më shumë se All-llahun, ose do dikë 
dhe nuk e do All-llahun. Kjo është më e poshtër dhe më e madhe. Kjo gjë është prezente tek 
disa që i thonë vetes muslimanë. Ata i duan eulijatë e tyre më shumë sesa All-llahun. Nëse i 
thuhet  betohu për  All-llahun,  betohet  qoftë  i  sinqertë  apo në  gënjeshtër.  E nëse  i  thuhet, 
betohu për eulijaun nuk betohet veç në të vërtetë. Shumë prej tyre, vijnë në Mekë e Medineh 
dhe besojnë se vizita e varrit të Profetit është më e rëndësishme se vizita e Kabes. Kjo ndodh 
sepse ata gjejnë në vetvetet e tyre dashuri për Profetin si dashuria e All-llahut ose edhe më të 
madhe. Kjo është shirk. All-llahu e di se ne e duam Profetin veçse për hir të dashurisë së All-
llahut të Madhëruar.Nuk  e duam atë sepse ai  është Muhammedi djali  i  Abdull-llahit,  por 
sepse është i Dërguari i All-llahut. Kështu që  ne e duam atë nga dashuria e All-llahut. Në këtë 
ajet ka një sprovë të madhe për shumë prej zemrave të muslimanëve sot, të cilët barazojnë 
dikë apo diçka me All-llahun në dashuri. Ka njerëz që shoqëruan me All-llahun dikë apo diçka 
tjetër jo në formën e adhurimit të sheriatit, porse në formën e adhurimit të përmendur në 
hadith(dwshtoi robi i dinarit....). Ajo është dashuri e valutës e thesarit dhe e veshjeve. Ka prej 
njerëzve  që  nëse  u  kontrollon  zemrat  e  tyre,  do  t’i  gjesh  të  mbushura  me  dashurinë  e 
përjetimit të kësaj bote. Dhe nëse vjen në xhami, zemra e tij është e preokupuar në namaz me 
çështjet e  kësaj bote. Ky është një lloj adhurimi,  në të vërtetë.  Njeriu,  nëse do t’i  kërkojë 
llogari vetes së tij përse është i krijuar, do ta kuptoj se është krijuar për adhurimin e All-
llahut, për botën tjetër e jo për këtë. Kjo është bota kalimtare ku do të kalojë njeriu prej saj në 
tjetrën. Bota për të cilën është krijuar dhe së cilës duhet t’i jepet rëndësi është Ahireti. Sa mirë 
do të ishte sikur njeriu, një ditë prej ditësh të mendonte se: “Çfarë kam punuar..., sa më ka 
mbetur në këtë botë për të jetuar...,  çfarë kam fituar?”  Ditët kalojnë e unë nuk e di a e kam 
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shtuar afrimin tek All-llahu apo e kam shtuar largimin prej Tij. A i llogarisim vetet tona për 
këtë çështje? Patjetër duhet që çdo njeri i mençur të ketë në synim gjënë më të rëndësishme. 
Ne tani po kërkojmë dijen që të afrohemi tek All-llahu me kërkimin e saj. A jemi ne që sa herë 
mësojmë diçka e praktikojmë? Nëse mësuam një çështje a i ftojmë njerëzit e All-llahut në të? 
Kjo çështje ka nevojë për llogari. Për këtë nxënësi i dijes ka një zekat më të rëndësishëm se 
zekati  i  pasurisë. Ai duhet të punojë,  të lëvizë, e të përhapë dijen në ymetin Islam e në të 
kundërtën është shmangur prej sheriatit të All-llahut. Ibnul Kajim thotë: Të gjitha çështjet 
realizohen  në  saj  të  dashurisë.  Ti  p.sh.  nuk lëviz  për  diçka pa  e  dashur  atë.  Aq sa  edhe 
kafshatën ti nuk e ha nëse nuk e do. Për këtë thuhet: “të gjitha lëvizjet janë ndërtuar mbi 
dashurinë. Dashuria është themeli i punës. Të shoqëruarit në dashuri është të shoqëruarit në 
All-llahun”.

Llojet e dashurisë
1-Dashuria për All-llahun (për hir të All-llahut). Kjo nuk është në kundërshtim me Teuhidin, 
madje është prej plotësimit të tij.: Dashuria për All-llahun dhe urrejtja për All-llahun është 
lidhja më e fortë e besimit. Dashuria për All-llahun është ta duash këtë gjë sepse e do atë All-
llahu, qoftë person ose punë. Kjo është prej plotësimit të Teuhidit. 
2-Dahuria e natyrshme, të cilës nuk i jep përparësi personi mbi dashurinë e All-llahut. Kjo 
nuk  e  kundërshton dashurinë  e  All-llahut;  si  dashuria  e  bashkëshortes,  djalit,  e  pasurisë. 
Profeti kur është pyetur “Kush është më i dashuri i njerëzve tek ti. Tha: Aishja. Iu tha: Po nga 
burrat? Babai i saj (Ebu Bekr e s- Siddik)”. Prej kësaj është edhe dashuria e ushqimit dhe e 
veshjes.
3-Dashuria bashkë me All-llahun. Kjo e kundërshton dashurinë e All-llahut, sepse do diçka 
tjetër siç do All-llahun ose edhe më shumë. Nëse tek ky person përballet dashuria e All-llahut 
me dashurinë e dikujt tjetër, i  jep përparësi dashurisë së dikujt tjetër, kjo kur e bwn kwtw 
dashuri  tw barabartw me tw Allahut duke i  dhwnw pwrparwsi  mbi atw tw Allahut ose e 
barazon atw me tw. 
Shihet,  prej  ajetit,  se  All-llahu  i  ka  bërë,  ata  që  e  barazuan  dashurinë  e  All-llahut  me 
dashurinë e dikujt tjetër, mushrikë.

Në një hadith sahih Profeti @, ka thënë: Kush thotë LA ILAHE IL-L 
ALL-LLAH dhe mohon në atë që adhurohet përveç All-llahut, i mbrohet  
pasuria dhe gjaku i tij. Kurse llogaria e tij është tek All-llahu. [Muslimi]

Mësumi 7

MBAJTJA E BYZYLYKVE dhe fijeve etj, për largimin e të 
keqes ose për pengimin e saj është prej shirkut.

Shirku është term i përgjithshëm që përfshin shirkun e madh dhe atë të vogël. Vënia e këtyre 
gjërave mund të jetë shirk i vogël ose mund të jetë shirk i madh, sipas besimit të personit që e 
vë. Veshja e këtyre është prej shirkut sepse çdo kush që i pohon All-llahut një shkak, që Ai 
nuk e ka bërë as shkak fetar dhe as shkak të qenësishëm, ka bërë shirk. P.sh. leximi i  Fatihasë 
është shkak fetar për shërim. Pirja e Ilaçit për pastrimin e barkut është shkak i qenësishëm i 
përcaktuar nga përvoja. Njerëzit në marrjen e shkaqeve ndahen në tri   grupe: 
1-Mohuesit e shkaqeve: Ata mohojnë Mençurinë dhe Urtësinë e All-llahut, si: Xhebrijet dhe 
Esharitë.
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2-Tejkaluesit në shkaqe: Derisa e bëjnë edhe atë që nuk është shkak, shkak. Këta janë ata që 
merren me përralla prej sufistëve, etj.
3-Ata që  pranojnë shkaqet dhe ndikimin e tyre, duke pohuar  vetwm ato që i ka përcaktuar 
All-llahu dhe i Dërguari i Tij si shkaqe fetare apo të qenësishëme .Nuk ka dyshim se këta janë 
ata të cilët e besuan All-llahun, me besim të vërtetë, dhe besuan në Mençurinë dhe Urtësinë e 
Tij, duke i lidhur shkaqet me efektet e tyre dhe arsyet me arsyetimet e tyre. Kjo është prej 
mençurisë së plotë.

Mbajtja e byzylykut apo të diçkaje të ngjashme me të.
Nëse personi që e vë atë beson se ajo ndikon vetë pa ndikimin e All-llahut të Madhruar ai është 
mushrik qw rwnw në shirkun e madh nw Teuhidin Rububije, sepse ai beson se bashkë me All-
llahun është edhe një krijues tjetër. Nëse beson se ato janë shkaqe dhe nuk ndikojnë vetë, ai 
është mushrik qw ka rwnw në shuirkun e vogël,sepse beson për shkaqe ato që Allahu nuk i ka 
bërë të tilla.
-Rruga e dijes  për të  njohur diçka se a  është shkak,  është nëpërmjet  rrugës  së  sheriatit  , 
nëpërmjet  Kur’anit,  ose  nëpërmjet  rrugës  së  përcaktuar(gjwrave  tw  krijuara  qw  janw 
provuar se japin efekt). Kur provojmë diçka, nuk e shohim se a është e dobishme në dhimbje 
apo sëmundje por duhet të jetë ndikimi i saj i dukshëm dhe i drejtpërdrejtë. P.sh. siç është 
përdorimi i kejit (gjegjes), me atë përmirësohesh. Ky është një shkak i qartë. E sqaruam këtë 
gjë që të mos thotë dikush se unë e kam provuar këtë dhe më ka bërë dobi duke mos qenë 
drejtpërsëdrejti si p.sh: vendos rrathë dhe mendon se ato janë të dobishme. Ndoshta mund t’i 
bëjë dobi, sepse optimizmi vetjak për diçka është i qartë (nw ndikim). Mundet që dikush  i 
lexon një të sëmuri porse ai nuk qetësohet. I vjen atij një person tjetër që ai beson se leximi i tij 
është i dobishëm dhe i lexon të njejtat gjëra, ai qetësohet dhe ndjen lehtësimin e dhimbjes. Po 
kështu, edhe ata që veshin rrathë, lidhin fije peri etj edhe ndoshta ndjejnë lehtësim duke pasur 
besim në dobinë e tyre. Lehtësimi i dhimbjes për atë që beson në dobinë e rrethit vjen prej 
ndjenjave vetjake. Ndjenjat vetjake nuk janë shkak i ligjëruar për t’i pohuar ne si shkaqe. Po 
ashtu edhe inspirimi nuk wshtë shkak për ligjërim. 

All-llahu i Madhruar thotë: َِه ُ  َِن اللّ َْن دُو َدُْعوَن ِم ََما تَ َْم  َْل أََفَرأَيْتُ  ُق
 إِْن أََرادَنَِي اللُّه بُِضّر َهْل ُهّن كَاِشَفاُت ُضّرِه أَْو أََرادَنِي بَِرْحَمٍة َهْل
َوَن) ََوكُّل الُْمتََوكّلُ َِه يَتَ َُه َعلَيْ َْسبَِي اللّ َْل َح َِه ُق َِسكَاُت َرْحَمتِ َّن ُمْم  ُه

38(الزمر: ) 
 “Më thoni pra, gjërat që ju i lutni në vend të All-llahut,-Nëse All-llahu 
do të donte të më bënte mua ndonjë të keqe, a do të mundeshin ata ta 
largonin të keqen e Tij...” [Ez-Zumer: 38]. 
All-llahu i Lartësuar nëse do të donte t’i bënte ndonjë robi të tij ndonjë të keqe, askush nuk 
mund ta largojë atë të keqe. Nëse do të donte ndonjë të mirë, askush nuk mund ta pengonte 
atë. Kur idhujt e mushrikëve as nuk e largonin të keqen as nuk mund ta pengonin të mirën, 
atëherë pse t’i adhuroni! Kishte prej tyre që e bënte Zotin e tij me hurma, kur e merrte uria i 
thoshte më ushqe mua, ai nuk përgjigjej kurse ky fillonte ta hante idhullin e tij.

Prej Imran ibn Husejn transmetohet se Profeti @, ka parë një burrë 
me një rreth bakri në dorën e tij. I tha: “Çfarë është kjo?" Tha: Është  
për të kaluar dobësinë. I tha: Hiqe atë sepse ajo nuk të shton vetëm se  
dobësi. Nëse vdes duke e mbajtur atë, ti nuk shpëton kurrë.”  [Ahmedi me 
sened Hasen].
Ky burrë e kishte vënë rrethin prej bakri për të larguar të keqen ose për ta penguar atë.
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Në këtë Hadith ka disa dobi:
1-Ai person që do të ndryshojë të keqen duhet të pyesë fillimisht për gjendjen, sepse ndoshta ai 
mendon për keq për diçka që nuk është e keqe. Argumenti është kur Profeti i tha: “Çfarë është 
kjo?”.
2-Obligimi i largimit të së keqes si me fjalën e Profetit: “...Hiqe atë...” e urdhëroi atë me heqjen 
e saj sepse vënia e asaj ishte e keqe dhe e përforcoi atë me fjalën e tij: “... Ajo nuk të shton  
vetëm se dobësi”, pra dobësim në vetvete, sepse njeriu nëse e lidh veten e tij me këto çështje dhe 
mbështetet tek ato e harron mbështetjen tek All-llahu i Lartësuar. Ndoshta i shton dobësi edhe 
në trup, sepse pesimizmi i vetes ka ndikim të madh në dobësinë e njeriut. Nganjëherë i bëhet 
vesves  njeriut  të  shëndoshë se  është  i  sëmurë dhe sëmuret.  Ndonjëherë  e  harron i  sëmuri 
sëmundjen e tij duke qenë i sëmurë dhe bëhet i shëndoshë. 
3–Shkaqet që nuk janë të përcaktuara nga Sheriati apo me anë të provave, njeriu nuk përfiton 
prej tyre.
4-Të vënit e rrathëve e të ngjashme me ta, për pengimin e të keqes ose largimin e saj janë prej 
shirkut. Argument për këtë është fjala e Profetit @,:  “... Nëse vdes duke e mbajtur atë nuk  
shpëton kurrë”. Mohimi i shpëtimit është argument për dështim e humbje.
5-Punët vlersohen sipas përfundimin të tyre. Në bazë të fjalës së Profetit @, : “... Nëse ti vdes  
duke e mbajtur këtë...” E mësoi ai se nëse e heq para vdekjes, nuk do t’i bëjë dëm, sepse njeriu 
nëse pendohet para se të vdesë është si ai që nuk ka gjynahe.

Transmetohet  prej  Ukbeh Ibn  Amr se  Profeti  @, ka  thënë: 
“Kush (varë) mban shkresa, mos ia plotësoftë All-llahu dëshirën.  
Kush mban (var) gurë (guacka) mos i lëntë All-llahu asnjë të  
mirë” [Ahmedi].
“Kush (var) mban shkresat vetëm se ka bërë shirk” [Ahmedi].
Kush i mban (i var shkresat) pra i ka varë ato duke e lidhur zemrën e tij me to në kërkimin e 
të mirës ose në largimin e të keqes. Mundhiri thotë: Rruazat që ata i varnin dhe mendonin se 
ato largonin prej tyre rreziqet, ka qënë injorancë dhe humbje. Nuk ka pengues dhe largues të 
së keqes përveç All-llahut të Lartësuar.

Transmetohet prej Ibn Hatim prej Hudhejfes se ai ka parë një burrë 
që kishte në dorën e tij një fije peri.E pyeti pse e mban? Ai tha: Prej 
temperaturës. Ia preu dhe lexoi Fjalën e All-llahut: “Dhe shumica nuk 
besojnë  All-llahun  veçse  duke  i  bashkuar  Atij  shokë  e  ortakë  të 
barabartë me Të” [Jusuf: 106].

Transmeton Uekiu prej  Hudhejfes  se  ai  ka shkuar tek një  person i 
sëmurë që ta vizitojë. I ka prekur një pjesë të trupit dhe i ka parë një 
fije peri. I ka thënë: Çfarë është kjo? I është përgjigjur: Është diçka që 
më është lexuar mua në të. Ia preu atë dhe i tha: Nëse vdes duke e 
mbajtur këtë, nuk ta fal namazin e xhenazes”

Mësimi i 8
Argumentet që transmetohen për rukjet dhe shkresat
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   Në hadith  të  saktë  përmendet  se  Ebi  Beshir  El  Ensarij  ka qenë 
bashkë  me Profetin  në  disa  udhëtime  të  tij.  Profeti  ka  dërguar  një  
person që të mos lërë varg (varëse) në qafat e deveve pa i prerë. 
Ata  besonin  se  kjo  e  largon  syrin  e  keq.  Ky  është  një  besim  i  prishur,  sepse  është  një 
mbështetje në atë që nuk është sebeb. Theksuam në mësimin e shkuar se: kush e merr si shkak 
atë që nuk është shkak i ligjëruar nga sheriati dhe as i perseptueshëm ka bërë  shirk . Por nëse 
këto vargje përdoren si frerë, kapistër, kjo është e lejuar.
 Njerëzit i bënin këto vargje prej leshi ose materiali tjetër pwr tw twrhequr bagwtit kur ata 
nuk besojnw besim tw kotw nw tw, nu ka as gjw tw keqe. E njëjta gjë është edhe ajo që bëjnë 
njerëzit sot që vënë majmunë nëpër makina ose vënë patkonj mbi dyer ose kallinj gruri. Të 
gjitha këto janë prej injorancës dhe janë të ndaluara. Ndoshta arrin deri në shirkun e madh 
nëse beson se këto vargje ,vërtetë, e largojnë të keqen. Përmendet deveja në hadith sepse kjo 
ishte më e përhapur tek ata.

Transmetohet prej Ibn Mes’udit se ka thënë: E dëgjova të Dërguarin e 
All-llahut @, të thotë: “Me të vërtetë rukjet  (leximet)  që nuk janë të  
transmetuara  prej  sheriatit  ,  shkresat  dhe  magjia  në  afrimin  e 
bashkshortëve janë shirk”  [Ebu Daudi, Ahmedi]. 
 Zejnebja, gruaja e Abdull-llah Ibn Mes’udit thotë: Abdull-llahi pa në qafën time një fije dhe 
tha: Çfarë është kjo? I thashë: është një fije që më është lexuar mua në të. Tregon Zejnebja se 
e kapi atë Abdull-llahi dhe e këputi, pastaj tha: Ju, familja e Abdull-llahit jeni të panevojshëm 
për shirkun. E kam dëgjuar Profetin @, të thotë: “  Me të vërtetë rukjet, shkresat dhe magjia në   
afrimin e bashkëshortëve janë shirk”.   I thashë: kam patur dhimbje në sy. Shkoja tek një jehud,   
kur ai më lexonte, syri pushonte. Abdull-llahi tha: Ajo është puna e shejtanit, ai e gërvishte atë 
me dorën e tij. Të mjaftonte ty të thoshe sikur thoshte Profeti @,:   “Idh-habil-bas Rabben-nasi   
ue shfi Entesh-shaafi. La shifaa’e il-laa shifaa’uke shifaa’en laa jugaadiruhu sekama”  “O Zot i  
gjithë njerëzve, largoje dhimbjen, shëroje, sepse Ti je shërues dhe nuk ka shërim veç asaj që Ti  
shëron, shërim që sëmundja nuk i rikthehet”.
    Rukja që përmendet në hadith është për ato që nuk janë të sheriatit dhe përmbajnë shirk: –
Shkresat, hajmalitë. Diçka që ua varin fëmijëve për t’i mbrojtur nga syri i keq. Ato janë shirk 
sepse All-llahu nuk i ka bërë ato shkak për t’u mbrojtur nga syri i keq. A lejohet që një person 
ta vesh fëmijën e tij me rroba të vjetra nga frika e syrit të keq? Mesa duket kjo është e lejuar, 
sepse ai nuk po vepron diçka, por ka lënë diçka,pra zbukurimin. Ibnul Kajjim thotë tek libri 
“Zadul Mead” se Uthmani ka parë një fëmijë të bukur dhe tha: Lyejeni me të zezë gropën që 
formohet në faqe nga e qeshura. 
    Në lidhje me shkrimet, që përmbajnë pjesë nga Kur’ani, të  mbështjellura me lëkurë dhr që 
u varen fëmijve apo edhe të rriturve,ka dy mendime: 
Nga  pamja  e  hadithit  shihen  se  ato  janë  të  ndaluara.Kjo  për  arsye  se  disa  e  shkruajnë 
Kur’anin me shkronja të vogla në fletë të vogla dhe e vendosin në kuti të vogël,pastaj e marrin 
dhe ia vendosin fëmijës në qafë. Në radh të parë kjo është diçka e sajuar  por mbi të gjitha 
është nwn#mim i Kur’anit, sepse fëmija mund ta pikojë atë me jargë, ose mund ta ndotë me 
papastërti , mund të futet me të banjo apo  vende të tjera të pista. Të gjith këto janë nënçmim 
për Kur’anin. Magjia për afrimin e bashkëshortëve, është diçka që ia varin bashkëshortëve 
duke pretenduar se ajo afron bashkëshorten tek burri i saj dhe anasjelltas. Kjo është shirk 
sepse nuk është as shkak i ligjëruar as shkak i përcaktuar për dashuri.
Po  unaza e martesës a bën pjesë në to ?
Ajo është një unazë që blihet me rastin e martesës dhe e vendos në dorë burri. Nëse ai e heq, 
gruaja thotë se ai nuk më do më, duke besuar dobin apo dëmin e saj; ose mbajtja e unazës prej 
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burrit tregon një  lidhja të fortë e të  qëndrueshme dhe e kundwrta me tw kundwrtwn. Kur 
wshtw kjo pwr qwllim, atwherw ajo është shirk i vogël, nwse nuk wshtw kjo pwr qwllim – 
megjithse kjo wshtw di#ka e largwt- gjithashtu nw tw ka përngjasim me të krishterët.
 Fjala e Profetit “... janë shirk”. A është shirk i madh apo i vogël? Kjo është sipas asaj që ka 
për qëllim njeriu. Nëse beson se gjithçka është prej All-llahut, veçse është sebep, atëherë është 
shirk  i  vogël.  Nëse  e  beson  se  ajo  ndikon  me  veten  e  saj,  atëherë  është  shirk  i  madh. 

Transmeton prej abdull-llah Ibn Ukejm duke e bazuar tek Profeti @,: 
“Kush mbështetet në diçka lihet në mbështetjen e asaj” [Ahmedi, Tirmidhiu].
“Kush mbështetet në diçka...” Pra mbështetet tek ajo, e bën atë preokupimin më të madh dhe 
krejt dijen e tij, e lidh shpresën dhe largimin e frikës së tij, me të.
-  Ndërsa kush i  mbështetet All-llahut,i  ka lidhur  dëshirat dhe shpresat e tij  me Të dhe i 
friksohet vetëm Atij. All-llahu i Lartësuar thotë: “Kush i mbështetet All-llahut, Ai i mjafton 
Atij” [Et-Talak: 3]. Për këtë arsye, duaja e Profetit dhe e shokve të tij në vështirësi e fatkeqësi 
ka qenë: “Hasbun-All-llahu ue nia’mel uekil” “Vetëm All-llahu na mjafton neve dhe për ne Ai 
është Rregulluesi më i mirë i punëve”. Këtë fjalë e ka thënë  Ibrahimin (alejhis-selam) kur e 
hodhën në zjarr, e ka thënë  Profeti @, dhe shokët e tij kur hipokritët u thanë: “Vërtet populli 
pagan ka grumbulluar kundër jush (një ushtri të madhe) por kjo me të vërtetë vetëm ua shtoi 
besimin dhe thanë: Hasbun-All-llahu ue nia’mel uekil”.

Llojet e mbështetjes jo në All-llahun.
    1- Bie ndesh me Teuhidin duke e asgjesuar prej origjinës së tij. Ajo është të mbështetet në 
diçka që s’ka ndikim. Mbështetet tek ajo plotsishtë duke ia kthyer shpinën All-llahut si: të 
mbështeturit  e  adhuruesve  të  varreve  me  ata  që  janë  në  varre  d.m.th.  kur  i  bie  ndonjë 
fatkeqësi thonë: “O filan më shpëto”. Kjo nuk ka dyshim se është shirk i madh e të nxjerr nga 
feja. 
2- Bie ndesh me plotësimin e Teuhidit. Kjo është të mbështeturit në shkakun e ligjëruar nga 
sheriati duke u larguar nga Krijuesi i shkakut, nga All-llahu i Lartësuar. Kjo është shirk i 
vogël sepse ky shkak është ligjëruar prej All-llahut, por ai e ka lënë mbështetjen tek All-llahu. 
 3- Mbështetet tek shkaku thjeshtë si shkak me mbështetjen burimore tek All-llahu. Beson se 
ky shkak është prej All-llahut dhe All-llahu nëse do e asgjeson ndikimin e tij nëse do e lë. Ky 
lloj nuk bie ndesh me Teuhidin, as në plotësim e as në origjinë.
Edhe pse ka shkaqe të sakta të ligjwruara nw sheriat, njeriu nuk duhet ta mbështesë veten e tij 
nw to,  por të  mbështetet  tek All-llahu. Punëtori  që  zemrwn  etij  e  lidh me rrogwn duke e 
larguar besimin nga Krijuesi i shkaqeve, është një lloj prej shirkut. Nëse beson se rroga është 
shkak  dhe  krijuesi  i  shkakut  është  All-llahu  i  Lartësuar  dhe  mbështetet  në  All-llahun  e 
Lartësuar, duke e ndjerë se rroga është një shkak, kjo nuk e kundërshton Teuhidin. Profeti @, 
merrte shkaqet duke u mbështetur në Krijuesin e shkaqeve, në All-llahun.  Mbështetjanë një 
shkak, që nuk ka ndikim fare, si ai që mbështetet në të vdekurin për të përfituar furnizim, ose 
për të lehtësuar çështjen dhe për të larguar të keqen, është shirk i madh.
 “Nëse ajo që është varur, është pjesë  prej Kur’anit”, disa selefë janë ndarë në dy grupe.Një 
grup e kanë pranuar këtë si një nga metodat për shërim.Ndërsa grupi tjetër e ndalon këtë 
metodë,sepse shërimi me anë të Kuranit ka ardhur në formë të caktuar, përmes leximit të tij. 

Kushtet e leximit të rukjes
1-Të mos besojë se ajo në vetvete bën dobi, pa All-llahun. Nëse besohet se ajo nw vetvete bën 
dobi, pa All-llahun, ajo është haram, sepse është shirk. Por të besohet se ajo është shkak që bën 
dobi veç me lejen e All-llahut.
2- Të mos jetë prej atyre që bie  në kundërshtim me sheriatin si: të përmbajë lutje të drejtuar 
dikujt tjetër veç All-llahut, ose të kërkojë ndihmë prej xhindëve.Raste të tilla janë haram.
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3- Të jetë e kuptueshme, e njohur. Nëse është e pakuptueshme dhe me batakçillëqe nuk lejohet.

Transmeton Ahmedi prej Ruuejfiu se ka thënë: I Dërguari i All-llahut 
@,më ka thënë: “O Ruajfi, ndoshta do të kesh jetë të gjatë. Lajmëroji  
njerëzit  se  ai  i  cili  e  lidh  mjekrën  e  tij  ose  vendos  varëse  (për  t’u 
mbrojtur nga syri) ose pastrohet (pas kryerjes së nevojës) me bajga të  
kafshëve ose me kocka, Muhammedi është i distancuar prej tij”
 “... Ai i cili e lidh mjekrën e tij...”
Mjekra tek arabët nuk pritej e as nuk rruhej ashtu sikur është edhe sunneti. Ata i lidhnin 
mjekrat e tyre për disa shkaqe.
1- Për mburrje dhe madhështi. Kishte prej tyre që e lidhte mjekrën, duke e kapur nga të gjitha 
anët, ose e lidhte në mes. E bënte këtë për t’u njohur si i madh dhe se ishte prijësi i popullit.
2- Nga frika prej syrit të keq. Sepse, nëse ishte e bukur, kur ta lidhte bëhej e shëmtuar. E kush 
e bën këtë, Profeti @, është i distancuar prej tij.
“Vendos varëse (për t’u mbrojtur nga syri)”.
Ajo ishte fije nervi që merret prej deles dhe bëhet varëse. E përdornin atë për ta vendosur në 
qafat e deveve, kuajve ose në qafat e tyre. Pretendojnë se ajo largon dëmtimin  prej syrit të 
keq. Kjo është prej shirkut.
“Ose bën pastrimin (pas kryerjes së nevojës) me bajgat e kafshëve”.
Profeti është i distancuar prej tij sepse ato janë ushqim për kafshët e xhindëve.
“Ose kockat”. Ato janë ushqim i xhindëve.
“Muhammedi është i distancuar prej tij”. Çdo gjynah, që shoqërohet me distancimin e Profetit 
prej vepruesit të tij, është prej gjynaheve të mëdha.

Transmeton Seiid Ibn Xhubejr se ka thënë: “Kush heq prej një njeriu 
një shkresë (hajmali) është sikur ka liruar një skllav” [Transmeton Uekiu].
Krahasimi, ndërmjet heqjes së shkresës (hajmalisë) dhe lirimit të një skllavi, bëhet për arsye 
se ai kur e heq shkresën prej një njeriu, është sikur ai e ka liruar atë prej shirkut dhe e ka 
ndaluar prej zjarrit. Heqja e saj duhet të bëhet në mënyrën më të mirë, pasi vrazhdësia të çon 
në armiqësi dhe përçarje, vetëm nëse ndryshuesi i së keqes është me pozitë .Ai ka të drejtë t'ia 
heqë menjëherë. 

Transmetohet prej Ibrahimit se ka thënë: "I urrenin të gjitha shkresat, 
prej Kur’anit ose jo prej Kur’anit". 
Ky ishte mendimi i ibn Mes’udit dhe shokëve të tij që kishin të njëjtin 
mendim   me tw  .  
Fjala  e  tij  “shkresat”.  Ato  të  cilat  varen  mbi  të  sëmurin  ose  të  shëndoshin,  qofshin  prej 
Kur’anit ose jo, për shërim ose për t’u mbrojtur nga syri i keq; edhe ato që varen tek kafshët. 
Në këtë kohë Kur’ani varet jo për shërim, por për të sjellë mbarësi dhe për bukuri, si varëset e 
floririt, ose varëset në të cilat janë të shkruara emrat e All-llahut të Lartësuar, ajeti Kursijj ose 
Kur’ani i plotë. Të gjitha këto janë bidat. Kur’ani nuk ka zbritur për t’u shëruar me këtë 
formë porse kërkohet shërim me të, në atë formë që është e ligjëruar nga sheriati.

Mësimi i 9
Gjykimi i sherjatit për kërkimin e bereqetit prej ndonjë peme , guri, 
etj.
Bereqet është shumimi i të mirës dhe përqëndrimi i saj.
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  � � � � �  Et-Teberek është kërkimi i bereqetit. Kërkimi i bereqetit nuk mund të jetë 
vetëm se në dy mënyra:
 1- Kërkimi i bereqetit në mënyrë të njohur dhe të ligjëruar prej sheriatit, si Kur’ani. All-llahu 
thotë:

 ( ََََاتَِِه      ََ آي ََََدّبُّروَا َ َِي ل ََََاَرٌك َََََكُمبََ َِلَيْ إ ََََاُه ََنَْزلَْنَ أ َََََاٌب كِتَ  
: ) ( ّص   اْلَلْبَاِب أُولُو 29َولِيَتَذَكَّر ) 

 “(Ky është) një libër (Kur’an) gjithë bekime e mirësi, të cilin Ne ta zbritëm ty” [Sad: 29]. Prej 
bereketit të tij është se kush punon me të, arrin fitore. Ka shpëtuar All-llahu me të njerëz të 
shumtë prej shirkut. Prej bereketit të tij është: Një shkronjë e vetme shpërblehet me 10-të të 
mira, e të tjera prej begative të tij të shumta.
 2- Të bëhet me një një çështje konkrete e të njohur,si: dija, dua’ja, etj. Ky burrë kërkon 
bereket me dijen e tij dhe ftesën e tij drejt së mirës. Ky është bereket, sepse ne arritëm prej tij 
të mira të shumta, prej kësaj është optimizmi. “Profeti  e pëlqente optimizmin”

Kërkimi i bereqetit të ligjëruar është disa llojesh:
1-Ka disa thënje, veprime dhe forma që nëse muslimani i vepron ato duke kërkuar të mirën, 
bereqetin duke ndjekur sunnetin,atëherë ai do të arrij atë çka dëshiron.
a)  Fjalë  apo thënje të tilla  janë: Përmendja e  All-llahut,leximi i  Kur’anit  etj.Në lidhje me 
bereqetin dhe vlerën e dhikrit, Ebu Hurejra transmeton se Profeti ka thënë: Melaiket vijnë 
rrotull nëpër rrugë, prekin ata që bëjnë dhikër. All-llahu i Madhëruar thotë: “U dëshmoj juve se  
Unë ua fala atyre. Tha: Thotë një melaike prej melaikeve. Ndër ta është filani, ai nuk është prej  
tyre,  porse ai  erdhi  për  një  nevojë.  Tha:  Ata  janë  një  grumbull  që  nuk bwhet  i  pa  fatshwm 
pjesëmarrësi i tyre” [Bukhariu].
b) Prej bereketit të Kur’anit është : “Një shkronjë e vetme shpërblehet me 10-të të mira”. 
Transmeton Ebu Umamete El Bahilij se Profeti ka thënë: Lexojeni Kur’anin sepse ai do të vijë  
Ditën e Kijametit ndërmjetësues për të zotët e tij. Lexojeni “Zehruejn-in” Bekareh dhe Ali Imran 
se ato të dyja vijnë Ditën e Kijametit si dy re ose si dy hije lëshuese ose si dy grupe shpendësh që i  
dalin në mbrojtje  lexuesve tw tyre.  Lexojeni Suren Bekareh sepse marrja e saj është bereket,  
kurse lënia e saj është dëshpërim” [Muslimi].
Prej bereketit të Kur’anit është se ai është shërim për njerëzit, udhëzim dhe mëshirë.
c) Ndër veprimet që janë shkaqe për bereqet përmendim:
 Kërkimi i dijes dhe mësimi i saje e cila e ngre njeriun në  dynja dhe ahiret.
 Falja e namazit me xhemat me muslimanët. Kjo ia shumëfishon atij shpërblimet dhe  i shlyen 
mëkatet. 
Kryerja e shtyllave të tjera të Islamit, pasi ato  kanë vlera të  mëdha. 
Xhihadi në rrugë të All-llahut, nga begatit e tij madhështore wshtw rënjen shehid .

Disa prej formave të bereketit:
1-Grumbullimi rreth ushqimit, ngrënia në anët e enës, lëpirja e gishtave, matja e ushqimit.
Profeti @, ka thënë :“Grumbullohuni rreth ushqimit, përmendni Emrin e All-llahut në të që të  
begatoheni në të” [Ahmed, Ebu Daud, e ka bere hasen Albani]
“Bereqeti zbret në mesin e ushqimit. Hani në anët e tij, mos hani në mezin e tij” [Ahmed, Ebu 
Daud, Ibn Maxheh, sahih Albani].
Ka urdhëruar lëpirjen e gishtave. Ka thwnw:“Ai nuk e di se në cilin është bereqeti” [Ahmedi].
"Mateni  ushqimin të begatoheni në të"Buhari.
Çdo fjalë ose vepër që ka urdhëruar All-llahu dhe i Dërguari i tij, kur e kryen atë njeriu me 
sinqeritet dhe duke pasuar synetin e Profeti @, është shkak për bereqet.
2-Kërkimi i bereqetit me anën e vendeve.
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Në disa vende të caktuara, All-llahu ka dhuruar bereqet,dhe që të arrihet ky bereqet, duhet 
sinqeriteti dhe ndjekja e synetit. Prej këtyre vendeve janë Xhamitë. Marrja e bereketit bëhet 
me kryerjen e namazeve në to, me i’tikafë e të tjera, prej gjërave që janë të ligjëruara. Nuk 
bën t’i fërkosh muret e dheun e tyre ngase këto janë gjëra të ndaluara. Ka Xhami që kanë 
dallim (shtesë) në bereket si Mesxhidil-Haram, Mesxhidul-Nebij dhe Xhamia Aksa. Namazi në 
Kabe është me 100 000, në Xhaminë e Profetit me 1000, në Xhaminë Aksa me 500 namaze.
Prej vendeve të begatshme janë Meka, Medinah dhe Shami. Profeti @,thotë“Ibrahimi e bëri të  
shenjtë Mekën dhe bëri dua’ për banorët e saj, kurse unë e bëra të shenjtë Medinen ashtu siç e  
bëri Ibrahimi Mekën, dhe unë kam bërë dua’ në njësinë matëse ashtu sikur bëri Ibrahimi dua’  
për banorët e Mekës”. “Kush e do të keqen për banorët e saj, e shkriftë All-llahu sikur shkrin  
kripa në ujë” [Muslimi].
“Mirsia (Tuba) qoftë për Shamin. I thamë: E përse? Tha: "Sepse melaiket e Mëshiruesit shtrijnë  
krahët e tyre mbi të” [Ahmed, Hakim].
Kush banon në Mekë, Medinah ose  Sham duke kërkuar bereqetin që është në to për të cilën 
ka lajmëruar i Dërguari i All-llahut @,, i është dhënë sukses në diçka të madhe, duke qenë 
kundra atyre që e kërkojnë atë në fërkimin e dheut, mureve dhe pemëve të tyre  e të tjera prej 
atyre që i  ka ndaluar sheriati.
3-Kërkimi i bereqetit në kohët:   
Ka disa kohë që sheriati i ka veçuar me shtesën e mirësive dhe bereqetit si: Muaji i Ramazanit, 
ku në agjërimin e tij ka falje gjynahesh dhe shtim të rrizkut të besimtarit, etj. Nata e Kadrit, 
dhjetë ditët e para të muajit Dhul’hixhe, Dita e Xhuma, 1/3 e pjesës së fundit të natës, e të tjera 
prej kohëve që sheriati i ka veçuar me shtesë shpërblimi.
Marrja e bereqetit në këto kohë, arrihet me anë të udhzimeve të të Dërguarit të Allahut . 
Prej ushqimeve që kërkohet bereqet është: vaji i ullirit.
“Hani  vajin  e  ullirit  dhe  lyhuni  me  të,  sepse  ai  është  prej  pemës  së  begatshme” [Ahmedi, 
Hakimi].
Qumështi: Transmetohet prej Aishes se Profetit @, kur i sillej qumësht thoshte: “ E sa ka në 
shtëpi një apo dy begati (bereqete)?” [Ahmedi].
Fara e Zezë, uji i Zemzemit, Pema e hurmës.
“Është një pemë ku bereqeti i saj është si bereketi i muslimanëve” [Buhariu]. 
Marrja  e  bereqetit  prej  këtyre  gjërave  bëhet  ashtu  siç  është  e  urdhëruar  në  sheriat  pa  i 
tejkaluar të ligjëruarat dhe të lejuarat.

Forma të ndaluar të kërkimit të bereqetit.
Kërkimi i bereqetit me anë të vendeve të begatshme, jo sipas asaj që ka ligjëruar sheriati, si 
puthja e Xhamive, të fërkuarit e shtyllave, kërkimi i shërimit me dheun e tyre, të fërkuarit e 
mureve të Kabes ose të mekamit të Ibrahimit, etj.
2-Të shkuarit  tek varrezat  jo  për  qëllim vizite  por për  të  bërë  dua’  tek  ata  për  shkak të 
bereketit dhe të besuarit se duaja tek ata është më e vlefshme.
3-Vendet në të cilat është falur i Dërguari i All-llahu @,si në udhëtime, etj ku nuk ka pasur për 
qëllim veçimin e tyre me namaz, nuk lejohet që të afrohesh tek All-llahu me namaz në to. Këtu 
futen të gjitha ato që lidhen me ngjarjet që i kanë ndodhur Profetit, si shpella Hira, shpella e 
Theurit, beteja e Bedrit, vendi i pemës Bejëatu Riduan, etj.
4-Kohët e begatshme si, Muaji i Ramazanit, Nata e Kadrit, dita e Xhuma, etj. Bereketi i tyre 
merret me kryerjen e  adhurimeve të ligjëruara në to.  Nëse do të merret bereketi  i  këtyre 
kohëve me veprime jo të ligjëruara është e ndaluar. Marrja e bereketit në një kohë të caktuar 
dhe vend të caktuar bëhet vetëm  me një adhurim të ligjëruar.
5-Të veçuarit e kohëve të caktuara me një lloj madhërimi, festimi dhe adhurimi, si ditëlindja e 
Profetit @,, nata e Israsë dhe Mi’raxhit, dita e emigrimit, dita e Bedrit, çlirimi i Mekës etj. 
Kërkimi i bereketit në këtë mënyrë është bida’t.
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6-Prej kërkimit të bereqetit të ndaluar është të kërkuarit e bereqetit me njerëzit e mirë me 
sendet,  veshjet  apo diçka prej  tyre.  Nuk ka asnjë  transmetim që dikush të  ketë  kërkuar 
bereqet  me ujin e abdesit, djersën, apo rrobat e Ebu Bekrit, Umerit, Uthmanit apo Aliut, All-
llahu qoftë i kënaqur prej tyre.
Sahabët  kërkonin  bereqet  me  abdesin  e  të  Dërguarit  të  All-llahut  @,  trupin,  djersën 
,pështymën, flokët  dhe rrobat e tij. Kjo ka qenë e veçantë për të Dërguarin e All-llahut @,. 
Nuk lejohet  të  krahasohet  me të  askush prej  të  mirëve,  qofshin  ata  edhe  katër  prijësit  e 
udhëzuar (Khulefa Er-Rrashidinët) apo dhjetë të përgëzuarit me Xhennet e pa diskutuar më 
për të tjerët.
Kërkimi i bereqetit është adhurim, i cili duhet tw bazohet vetwm nw argument dhe ndjekje.

Bereqete të shpikura nga mendjet, të cilat janë të ndaluara si: ato që pretendojnë dexhalët, 
pretendojnë se një  iks person, i vdekur, është uelij ,zbret mbi ju prej bereqetit të tij, e të tjera 
si këto. Ky është një bereqet i ndaluar pa ndikim, ndoshta shejtani ka ndikim në këtë çështje. 
Shejtani  ndihmon  një  person  që  të  bëhet  fitne,  ashtu  siç  ndodh  me  disa  njerëz  të  cilët 
qëndrojnë në Arafat me të tjerët, pastaj vijnë në vendin e tyre, pastaj e presin kurbanin në 
shtëpitë e tyre. Shejkhul Islam Ibn Tejmije thotë: Shejtanët i mbartin ata për të mashtruar me 
ta njerëzit. Prej këtyre ndodhin kundërshtime të sheriatit,si: Mosplotësimi i Haxhit, kalojnë në 
mikat duke mos e veshur ihramin

 All-llahu i Madhëruar thotë: ) : ) ( لنجم   َوالُْعّزى الّلَت 19أََفَرأَيْتُُم ) 
 “A e keni  menduar ju atëherë el-latte dhe el-uzza (dy  idhuj  të  arabëve 
paganë)” [En-Nexhm: 19]. Pasi All-llahu përmend atë çfarë pa Profeti prej shenjave të Zotit të 
tij thotë: “Më lajmëroni Mua ç’është gjendja e tyre në lidhje me këto shenja të mëdha, ato nuk 
janë asgjë. Lati ka qenë idhull.Origjina e tij ka qenë një burrë që i jepte ujë dhe ushqente 
haxhinjtë. Kur ai vdiq, ata shkonin dhe vinin tek varri i tij dhe e bënë atë idhull. Ata e kanë 
nxjerrë këtë emër nga Emri i All-llahut. Menati është nxjerrë nga Emri i All-llahut Men-nan 
(Begatuesi).  Po  ashtu  thuhet  se  e  kanë emërtuar me këtë  emër nga shumica  e  gjakut,  që 
mushrikët derdhnin me kurbanet  e tyre tek ai.
“Dhe manatin (idhull tjetër i tyre) të tretë." Këto tre idhuj të adhuruar tek arabët,pra më 
lajmëroni  ç’vlerë kanë ata  në lidhje me ato Mrekulli të mëdha që Profeti  shikoi ?

Transmetohet  prej  Ebi  Uakid  El  –Lejthi  se  ka  thënë:  “Dolëm me  të  
Dërguarin  e  All-llahut  në  Hunejn.  Ne  sapo  kishim  dalë  nga  kufri.  
Kaluam pranë një peme të quajtur (Dhatu en uat). Idhujtarët e kishin  
zakon të varnin armët e tyre në degët e kësaj peme për të pasur fat.”
I thamë: “O i Dërguari i  All-llahut,  na përcakto edhe ne një pemë të  
ngjashme me të tyren . Profeti @, u përgjigj: All-llahu Ekber. Betohem 
në Atë që shpirti im është në dorën e Tij, kjo është e ngjashme me atë që  
tha populli i Musait : "Na bëje edhe ne një zot ashtu siç kanë edhe ata 
zotat e tyre". Ju jeni një popull i paditur, ju do të ndiqni rrugët e atyre  
para jush” [sahih Tirmidhiu].
Pas çlirimit të Mekës është bashkuar Thekifi me Heazen me një ushtri të madhe. Profeti u nis 
kundër tyre me 12 000 vetë.Dymijë ishin prej  banorëve të  Mekës dhe 10 000 erdhën prej 
Medines. Kur panë këtë numër të madh thanë: nuk do të na mundë sot pakica. U gëzuan me 
numrin e shumtë në radhët e tyre, porse All-llahu sqaroi se fitorja vjen prej All-llahut dhe jo 
prej  shumicës. 
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"Vërtetë që All-llahu tashmë ju ka dhënë ju fitore në shumë beteja dhe në Ditën e (luftës së) 
Hunejnit, kur ju u gëzuat me numrin e madh të radhëve tuaja por që nuk ju vlejti fare, dhe 
toka paanë siç është u ngushtua për ju, pastaj ju kthyet shpinën dhe ia mbathët. [Teubeh: 25].
Pasi zbritën në luginën e Hunejnit panë se mushrikët kishin kurdisur kurthe në luginë dhe 
ndodhi ajo që ndodhi. U përçanë muslimanët, u larguan prej të Dërguarit të All-llahut, mbetën 
me të  veç  100  burra,  por  më në  fund  fitorja  ishte  për  të  Dërguarin  e  All-llahut  @,  dhe 
falënderimi i takon All-llahut $.

Mësimi i 10
Argumentet që janë trasmetuar për prerjen jo për All-
llahun   e Lartësuar      
Qëllimi për prerjen është për prerjen e kafshëve. Prerja jo për All-llahun ndahet në dy lloje 
1-Prerja për dikë tjetër përveç All-llahut për afrim dhe në shenjë madhërimi. Kjo është shirk i 
madh, të nxjerr nga Feja. 
2-Prerja për dikë tjetër përveç All-llahut nga gëzimi dhe bujaria.Kjo nuk të nxjerr nga feja 
dhe është prej të zakonshmeve, ndoshta mund të jetë prej të kërkuarave , e ndonjëherë jo.
Origjina e saj është e lejuar. Qëllimi i autorit është për llojin e parë. Nëse vjen një prijës në një 
vend dhe presin për të, si afrim dhe madhërim, atëherë kjo është shirk i madh. Këto prerje 
janë të ndaluara, sepse ato u prenë para atij dhe nuk u përdorën për ushqim. Kur ne e presim 
atë nga bujaria dhe për mikpritje,ajo gatuhet e hahet.Kjo është bujari dhe nuk është shirk. 
Prerjen jo për All-llahun, përfshin Profetët, Melaiket, Eulijatë, etj veç tyre.

 All-llahu i  Madhëruar thotë [En Amë: 162]: )
َرّب        ََلَِّه َِ ل ََماَتَِي ََم ََو َاَي يَ َْح ََم ََو ُُسكِي ََوَن ََِي َصلََت َِّن َإ  ُقْل

�̧ ˆ 	\ À̧ 	 8f± 	 }":é ˜ � ( } Õ¿ ) 162 "
 “Thuaj (O Muhammed) sigurisht falja ime, kurbani im, jeta ime dhe 
vdekja ime janë për All-llahun, Zotin e botëve (njerëzve, xhinnëve dhe 
gjithçkaje që ekziston)”. Po ashtu All-llahu thotë [Keuther: 2]: ) �� �� ��  

: ) ( الكوثر  َوانَْحْر 2لَِربَّك ) 
 “Kështu pra, falu për Zotin tënd dhe prej kurban (vetëm për Të)”. Kjo 
lidhet me ajetin e parë: Vërtetë Ne të kemi dhuruar ty (O Muhammed) El Keuther (lumë në 
Xhennet për shkak të dhuratës Sonë për ty, falu dhe pre kurban duke e falënderuar All-llahut 
e Lartësuar për këtë begati. Qëllimi me namazin është namazi i njohur ligjërisht. (dhe pre 
kurban) pra ,bëje kurbanin tënd për All-llahun ashtu si namazin tënd për Të. Përfitohet prej 
këtij ajeti se prerja e kurbanit është prej adhurimit. Për këtë arsye ka urdhëruar All-llahu i 
Lartësuar  për  të  dhe  e  ka  shoqëruar  me  namazin.  Në  kurban  futen  të  gjitha  ato  që  ka 
vërtetuar sheriati. Ato janë tre llojesh: flijimet e Kurban Bajramit ,kurbanet e Haxhit dhe 
kurbanët për të porsalindurit. Këto tre lloj kurbanesh kërkohen prej muslimanit t'i veprojë 
ato.

.El-edahi janë ato që priten ditën e Kurban Bajramit الضاحي 
 Hedaja janë ato që priten për Haxh.
 Akaika janë ato që priten për të porsalindurit.

Prej Aliut transmetohet se ka thënë:  “Më ka folur i  Dërguari i  All-
llahut të Lartësuar për katër gjëra: “E mallkoftë All-llahu atë që pret  
kurban jo për Allahun e Lartësuar. E mallkoftë All-llahu atë që  mallkon 
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prindërit  e  tij.  E  mallkoftë  All-llahu atë  që    e  strehon bidatçiun!.  E  
mallkoftë All-llahu atë që ndryshon kufijtë e tokës” [Muslim].
“E  mallkoftë  All-llahu”. Mallkimi  prej  All-llahut  të  Lartësuar  është  dëbim,  largim  prej 
Mëshirës së All-llahut të Lartësuar.
“.... atë që pret kurban....” kjo përfshin deve, lopë, pula, etj.
“Jo për All-llahun e Lartësuar...”. I përfshin të gjitha përveç All-llahut të Lartësuar qoftë edhe 
nëse pret për ndonjë profet, melaike apo xhinn, etj.
“E mallkoftë All-llahu atë që mallkon prindërit e tij...”. Këtu futet babai, nëna edhe më lart si 
gjyshi, gjyshja, sepse gjyshi është baba ashtu sikur janë edhe fëmijët e djalit apo vajzës fëmijë.
“...  kush mallkon prindërit  e  tij...”. Pra,  kush i  shan ata  të  dy,sepse  mallkimi  është  sharje 
ofendim. Nëse e shan një njeri, ky është mallkimi i tij. I është thënë Profetit : Si i mallkon 
njeriu prindërit  e  tij?  Është  përgjigjur:  “I  ofendon  babain  dhe ai  ofendon babain  e  tij.  I  
ofendon  nënën dhe ai ofendon nënën e tij. [Bukhariu]”.
Edrejta  e  prindërve  vjen   menjëherë  pas  hakut  të  All-llahut.  All-llahu  i  Lartësuar  thotë: 
“Ndërsa Zoti yt ka përcaktuar që ti të mos adhurosh askënd e asgjë veç Atij dhe që të jesh i 
përkushtuar ndaj prindërve” [El Israë: 23]. Adhuroni All-llahun dhe mos i vini Atij shok në 
adhurim dhe trajtoni  mirë prindërit [En Nisaë: 36].
Profeti   pasi  përmendi  humbjen e  hakut  të  All-llahut  të  Lartësuar  dhe mohimin e  Tij, 
përmendi humbjen e hakut të prindërve sepse haku i  tyre është pas hakut të All-llahut të 
Lartësuar.
“... kush strehon bidatçiun,...”
Kush e strehon këtë është i mallkuar. Po ashtu edhe ata që i ndihmojnë janë të mallkuar. 
Strehimi i tij bën që të mos zbatohet  dënimi i sheriatit mbi të  , kurse ndihmimi i tij është më i 
keq dhe më i rëndë si gjynah. Kurse vepruesi (bidatçiu), është në një gjendje më të rrezikshme, 
kur është  strehimi i tij shkak për mallkim, atëherë personi që e vepron e ka krimin (gjynahin) 
më të rëndë . Në hadith tregohet rrezikshmëria e bidatit dhe shpikjeve në fe. Profeti ka thënë: 
“Ruajuni shpikjeve në fe, sepse çdo bidat (shpikje) është humbje”.
“... kush ndryshon shenjat e tokës...”. Kush ndryshon shenjat që vendosen midis komshinjëve. 
Kush i ndryshon ato padrejtësisht ai është i mallkuar. Sa të shumtë janë këta që lëvizin shenjat 
e tokës, e sidomos kur vlera e saj është e madhe. A nuk e di se Profeti  thotë: “Kush zapton 
një pëllëmbë tokë padrejtësisht do të mbajë në krah (kurriz) prej shtatë tokave”. [Muslim].

Transmetohet prej Tarik ibnu Shihab se Profeti ka thënë: “Hyri në 
Xhennet  një  burrë  për  një  mizë!  Të pranishmit  thanë:  E si  kjo,  o  i  
Dërguari i All-llahut? Ai u përgjigj: Dy burra kaluan tek një popull të 
cilët kishin (adhuronin) një idhull. Nuk e kalonte atë askush derisa të  
ofronte diçka. Njërit prej tyre i thonë: afro (preje diçka për këtë idhull)!  
Ai u përgjigj: -S’kam asgjë t’i  ofroj  atij!  I  thanë, afro qoftë edhe një  
mizë. Ai afroi një mizë e ata e lanë të lirë të kalonte, dhe u fut në zjarr. I  
thanë tjetrit: afro! Ai u përgjigj: Nuk afroj asgjë për dikë, vetëm se për  
All-llahun. E vranë atë dhe u fut në Xhennet”. [Transmeton: Ahmedi].
Hadithi është prej llojeve të dobëta. 
“U fut në Zjarr” jo pse preu diçka që nuk hahet, por për atë që pati për qëllim afrimin tek ky 
idhull. Ai me këtë veprim u bë mushrik dhe u fut në Zjarr.
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Nga dobitë e mësimit:
1-Ndryshimi  ndërmjet  mallkimit  të  një  personi  të  caktuar  dhe  punuesve  të  gjynaheve  në 
përgjithësi. Nëse sheh një person që strehon shpikësin e bidatit ose sjellësin e një të keqeje në 
popull, mos i thuaj të mallkoftë All-llahu por thuaj: E ka mallkuar All-llahu atë që strehon 
shpikësin e bidatit, sjellësin e të keqes në një popull në përgjithësi. Argumenti për këtë është se 
Profeti  kur filloi të mallkojë disa njerëz prej mushrikëve, prej injorantëve me fjalën e tij: O 
All-llah, mallkoje filan person dhe filan person dhe filan person. All-llahu i Lartësuar e ndaloi 
nga kjo me fjalën e  Tij:  “Vendimi nuk është  yti  (o  Muhammed,  por i  All-llahut) nëse Ai 
kthehet me mëshirë ndaj tyre (dhe i fal) apo i ndëshkon, pasi ata në të vërtetë janë keqbërës 
mohues e jobesimtarë”. [Ali Imran: 128].
2-Çështja e dytë:
A është më mirë që njeriu, kur detyrohet të mohojë (të bëjë kufër), të durojë e të vritet apo të 
paraqitet syefaqësisht se mohoi dhe ta keqinterpretojë. Kjo çështje duhet shtjelluar. 
1-Nëse  përputhja  ajo  që  shpreh,  me  atë  që  ai  fsheh  në  brendësi,  kjo  nuk  lejohet  dhe 
konsiderohet dalje nga Islami.
 2-Nëse e shpreh syefaqësisht duke mos e mohuar në brendësi në vetveten e tij e ka për qëllim 
të shpëtojë prej këtij detyrimi, kjo është e lejuar. 
3-Të mos e shprehë as syefaqësisht, të kundërtën e asaj që ka në mbrendësi , dhe të vritet, kjo 
është e lejuar dhe është prej durimit.

Cila është më e mirë, të durojë edhe nëse vritet apo ta pohojë syefaqësisht?      
Edhe kjo duhet shtjelluar:
a)- Nëse është detyrim që nuk shkakton dëm në fe për (masën) të tjerët, atëherë më miri është 
që të pohojë syefaqësisht e jo në brendësi, sidomos kur jetesa e tij është në dobi të njerëzve, si 
p.sh: pasaniku, dijetari e të ngjashëm me këta. Por edhe nëse jeta e tij nuk sjell  ndonjë dobi 
për shoqërinë ,mjafton që vazhdimi i tij në Islam dhe shtimi i punëve të mira, të justifikojnë 
shfaqjen kufrit në mënyr të rreme,për të shpëtuar nga detyrimi . 
 Nëse pohimi i tij dhe mosdurimi janë  në dëm të Islamit, atëherë duhet të durojë.Ky durim 
bëhet detyrim ashtu si durimi në Xhihad, në rrugë të All-llahut të Lartësuar, prandaj të mos 
mendojë  për  ruajtjen  e  jetës.  Sahabët  kur  iu  ankuan  Profetit   nga  ajo  nga  sikletet  e 
mushrikëve, ai u tregoi atë çfarë u kishte ndodhur atyre që ishin para nesh. Kur njeriut, me 
kreher të hekurt ia ndanin lëkurën prej mishit të tij dhe ai duronte me këtë fjalë ,ai sikur 
donte t’u thoshte: Duroni ndaj vështirësive.
Sikur të ndodhte që sahabët në atë kohë të mohonin syefaqësisht para mushrikëve, duke qenë 
të paktë në numër, do t’i ndodhte një dëm i madh Islamit. Imam Ahmedi, në sprovimin e 
njohur sikur t’u pohonte atyre syefaqësisht se Kur’ani është i krijuar, do të shkaktohej nga ajo 
një dëm i madh në Islam.

Mësimi i 11
Nuk therret për All-llahun në një vend ku therret jo për 
All-llahun.
Në mësimin e kaluar autori përmendi veprimin e prerjes jo për All-llahun. Në këtë mësim ai 
përmend prerjen për All-llahun, porse në një vend ku pritet  për dikë tjetër përveç All-llahut. 
Në një vend ku pritet për idhujt dhe dikush do të presë kurban për All-llahun, kjo është e 
ndaluar  sepse  është  përputhje  me  mushrikët  nga  ana  e  jashtme.  Ndoshta  shejtani  fut  në 
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zemrën tënde qëllimin e keq dhe beson se prerja në këtë vend është më e mirë. Kjo është e 

rrezikshme.  All-llahu  i  Madhëruar  thotë: ََه   ََِ َِفَي ََم ََ ْ ََََُق ََت ل  
 “Kurrë mos rri në të”  [Et-Teubeh: 108]. Është fjala për Xhaminë që u ngrit  për 
qëllime të këqija, All-llahu i Lartësuar thotë Et-Teubeh: 107: “Sa për ata që ngritën Xhami 
duke sjellë prishje dhe mosbesim për të përçarë besimtarët dhe si pararojë për ata që luftuan 
kundër All-llahut dhe të Dërguarit të Tij kohë më parë”. Qëllimet për ngritjen e kësaj Xhamie 
ishin: 1-Për të dëmtuar Xhaminë Kuba dhe për këtë quhet Xhamia darar.
2-Mohimin e All-llahut sepse në të planifikohej kufri (All-llahu na ruajtë prej tij) pasi ata të 
cilët e ndërtuan atë ishin munafikët. 
3-Përçarja e muslimanëve. Nga një saff apo dy saffe që faleshin në  në Xhaminë Kuba do të 
faleshin vetëm gjysëm safi.
4-Mbrojtja e atyre që luftonin All-llahun dhe të Dërguarin e Tij. Të mblidheshin në të e të 
kurdisnin kurthe për Profetin dhe shokët e tij. All-llahu i Lartësuar thotë: “Ata vërtetë do të 
betohen se qëllimi i  tyre ishte veçse për mirë” [Et-Teubeh: 107],  porse përgjigjja për këtë 
betim të rrejshëm ishte: “Por All-llahu dëshmon se janë, padyshim, gënjeshtarë” [Et-Teubeh: 
107]. 
“Kurrë mos rri në të”. Tregon se kjo Xhami do të mbesë Xhami hipokrizie, Sure Teubeh 108: 
“Kurrë mos rrini në të. Padyshim se Xhamia, themelet e të cilës u vunë që nga dita e parë në 
përkushtim, është më e vlefshme që ju të rrini në të (për falje). Në të ka burra që parapëlqejnë 
ta mbajnë veten të pastër e të dlirë dhe All-llahu i do ata që e mbajnë veten të pastër e të dlirë 
(ata që i pastrojnë vendet e nevojës me ujë e me dhe, sapun, etj pasi kryejnë nevojat vetjake)”. 
Prej këtij ajeti përfitohet se Xhamia e dirarit ishte vend për kryerjen e gjynaheve, dëmtimit, 
kufrit, përçarjes së muslimanëve. All-llahu i Lartësuar e ndaloi të Dërguarin e Tij të rrijë në 
të.  Kjo  tregon  se  në  çdo  vend  që  kundërshtohet  All-llahu  i  Lartësuar,  nuk  duhet  të  mos 
qëndrojmë në të. Kjo Xhami u ngrit për namaz por ajo ishte vend gjynahu e nuk kryhet në të 
namazi. 
Prerja e karbanit në ato vende ku pritet për  tjetërkënnd veç All-llahun të Lartësuar është 
haram. Ajo  i ngjan namazit në Xhaminë e dirarit,enjëjta gjë (afërsisht) është edhe ndalimi i 
faljes  duke  lindur  dielli  dhe  duke  perënduar.  Ato  janë  dy  kohë  kur  kufarët  (mohuesit, 
mosbesimtarët) i bëjnë sexhde diellit.

Transmetohet prejThabit ibnu Dahak se ka thënë: “Një burrë kishte 
premtuar se do të priste një deve në vendin e quajtur Buvaneh. E pyeti  
Profeti @, duke i thënë: "A ka patur në të ndonjë idhull, prej idhujve të  
injorancës që adhurohej?" Të pranishmit iu përgjigjën: Jo. "A ka patur  
në të ndonjë festë prej festave të tyre?" I thanë: Jo. Profeti tha: "Çoje në 
vend premtimin tënd, sepse nuk realizohet premtimi në kundërshtim të  
All-llahut të Lartësuar, as në atë çfarë nuk e posedon i biri i Ademit” [Ebu 
Daudi].
Profeti e pyeti atë për dy gjëra: për shirkun dhe për mjetet që të çojnë në të .
-Për shirkun “... A ka pasur në të ndonjë idhull...”
Për mjetet që të çojnë në të: “... A ka pasur në të ndonjë festë prej festave të tyre...”
“... Nuk mund të zbatohet premtimi në kundërshtim të All-llahut...” Pra nuk mund të zbatohet 
premtimi në gjërat që janë në  kundërshtim të All-llahut, sepse afrimi tek All-llahu bëhet me 
gjëra që e kënaqin Atë. Ndërsa kundërshtimi është i ndaluar kështu që nuk mund t'i  thuhet 
bëje atë.
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    Llojet e premtimit   
I pari : Është i detyrueshëm përmbushja e tij, si premtimi në bindje të All-llahut. Argument 
është fjala e Profetit @, : “Kush premton se do t'i bindet All-llahut le t'i bindet Atij”  [Buhari].
I dyti : Është haram përmbushja e tij,si premtimi në kundërshtim të All-llahut. “Kush premton 
se do ta kundërshtojë All-llahun le të mos e kundërshtojë Atë”  [Buhari].
Nuk zbatohet premtimi në kundërshtim të All-llahut.
I treti: Lëviz ashtu siç lëviz betimi. Kështu është premtim i lejuar, nëse premton se do ta vesh 
këtë rrobë. Nëse do e vesh, e nëse nuk do nuk e vesh dhe e shlyen me shlyerjen që ka betimi.
I katërti: Premtimi i presionuar dhe në gjendjen e mërzitjes ose hidhërimi duke pasur për 
qëllim betimin, nxitjen, pengimin, përgënjeshtrimin ose besimin. Për shembull,  dikush thotë: 
Sot ndodh kështu dhe kështu. Ngrihet tjetri dhe thotë: Nëse ka ndodhur kështu unë i premtoj 
All-llahut  të  Lartësuar  se  do  të  agjëroj  një  vit.  Qëllimi  i  këtij  premtimi  ka  qenë 
përgënjeshtrimi. Pasi i bëhet e qartë se kishte ndodhur, atëherë premtuesi zgjedh: ose agjëron 
një vit ose e shlyen me shlyerjen e betimit.
I pesti: Është premtimi i urryer. Psh: Një burrë thotë: Nëse All-llahu i Lartësuar ma largon 
këtë të keqe, unë do të jap kaq lekë, ose do bëj kaq kurbane, ose do të bëj këtë punë, etj. Ky 
është premtimi i urryer.

A llogaritet premtimi në gjynahe apo jo?
Përgjigjje:  Po  –  llogaritet  në  gjynahe,  për  këtë  Profeti  tha:  “Kush  premton  se  do  ta  
kundërshtojë  All-llahun të  mos e  kundërshtojë  atë”. Po të  mos llogaritej  do të  thoshte:kush 
premton të  kundërshtojë  All-llahun  nuk ka premtim për  të.  Atëherë  nuk do  të  llogaritej. 
Argumenti është se llogaritet por nuk realizohet.
-A obligohet shlyerja te ky lloj premtimi apo jo? Në këtë rast ka dy mendime dijetarësh, por 
mendimi më i saktë është se ky lloj premtimi ka shlyerje dhe shlyerja e tij është si shlyerja e 
betimit.
–Dobit e hadithit:
-Nuk pritet në ndonjë vend që pritet për dikë tjetër veç All-llahut, sepse të çon në disa pika:
1- të çon në përngjasimin e kufarëve
2- të çon në mashtrim me këtë veprim, sepse kush të sheh duke prerë në atë vend , ku presin 
mushrikët, mendon se veprimi i tyre është i lejuar.
3- mushrikët do të forcohen në veprimin e tyre kur shohin se dikush vepron si ata dhe nuk ka 
dyshim, se forcimi i  mushrikëve është i  ndaluar. Shtimi i  dhembjes mushrikëve është prej 
punëve të mira.
“...  As  nuk  marrin  ndonjë  hap  për  t’u  shtuar  dhembjet  dhe  plagët  armikut  por  veçse  u 
shkruhet atyre nga kjo vepër drejtësie...” [Et-Teubeh: 120].

Disa çështje:
Gjynahet dhe punët e mira lënë ndikim në tokë. Kur kjo tokë ishte vendi i shirkut, u ndalua 
njeriu të punojë atë punë që i ngjason shirkut dhe që ka ngjasim me mushrikët në të.
Në lidhje me namazin në kishë.
Namazi në kishë ndryshon nga  lutjet e njerëzve të kishës dhe nuk ka ngjashmëri njeriu me 
këtë veprim. Ndërsa në prerje është krejt e kundërta, sepse theret në një vend me atë që ther 
jo për All-llahun dhe kemi të bëjmë me të njëjtin veprim dhe të njëjtën mënyrë ekzekutimi 
(kryerje). Për këtë nëse do një njeri të falet në një vend që therret jo për All-llahun lejohet 
,sepse kjo nuk është prej llojit të adhurimit që bëjnë ata në atë vend.
2-Të kërkuarit shtjellime nga pyetësi kur është e nevojshme.

Mësimi i 12
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Premtimet ndaj dikujt tjetër veç All-llahut janë shirk.

 All-llahu  i  Lartësuar  thotë: ) � � � � � ��  
 “... Ata (janë të cilët) përmbushin premtimet (e tyre)...”.
Premtimet ndaj dikujt  tjetër veç  All-llahut janë,  si  të  thotë dikush për iks  person: unë ia 
detyroj  vetes  këtë premtim,  e  të  ngjashme si  këto.  Ndryshimi  ndërmjet  atij  dhe ndërmjet 
premtimit në gjynahe është, se premtimi ndaj dikujt tjetër veç All-llahut nuk është në origjinë 
fare  për  All-llahun.  Kurse  premtimi  në  gjynahe  është  për  All-llahun,  porse  është  në  një 
kundërshtim prej kundërshtimeve të All-llahut. Për shembull: për All-llahun ia detyroj vetes 
këtë dhe këtë prej kundërshtimeve të All-llahut. Këtu premtimi është për All-llahun kurse e 
premtuara është gjynah. Premtimet ndaj dikujt tjetër veç All-llahut janë shirk, sepse ai është 
adhurim për premtuesin duke qënë  adhurim, atëherë ai ia ka kushtuar atë dikujt tjetër veç 
All-llahut, e kështu ai është mushrik.
 Shejkh  Sadi  thotë:  Premtimi  është  adhurim.  All-llahu  i  Lartësuar  i  ka  lavdëruar 
përmbushësit e premtimeve. Profeti ka urdhëruar për përmbushjen e premtimit në punë të 
mira. Çdo çështje që lavdërohet nga sheriati ose lavdërohet ai që e kryen atë, ose urdhëron me 
të ajo është adhurim. Adhurimi është një term i përgjithshëm që përfshin çdo gjë që e do dhe 
kënaqet me të All-llahu ,qofshin ato (vepra) të dukshme apo të padukshme. Edhe premtimi 
është prej tyre,

 All-llahu i  Lartësuar thotë: ) َََْو     َأ ٍة ََق ََََف ن ِمْن تُْم َْق َََنََْف َأ ََماَ ََو  
ََََََََّه     اََلََل إِّن ََف َََ َ َََََََذٍَْر ن ََََْن ِم َْم َُ ََْرت َََََََذَ  ن

pé �̃ (} Õ¿ Ð...:é ˜ � ( } Õ) 270  “Çfarëdo shpenzimi që të bëni (sadaka – 
lëmoshë  për çështjen e All-llahut etj.) apo për çfarëdo që të betoheni, 
të jeni të bindur se vërtetë All-llahu e di plotësisht”. .” [El-Bekareh: 270].
 “... Të jeni të bindur se vërtetë All-llahu e di plotësisht
Lidhja e diçkaje me dijen e All-llahu është argument për shpërblimin. Nuk dimë ndonjë dobi 
për  këtë  lajmërim  me  dijen,  veç  rrjedhës  së  shpërblimit  mbi  të.  Rrjedhja  e  shpërblimit 
argumenton se ai  është prej adhurimit që shpërblehet njeriu ndaj tij. Për këtë arsye është 
argumentuar autori me këtë.

 Në një hadith të saktë transmetohet prej Aishes se Resulull-llahu@, ka 
thënë: “. Kush premton se do t’i bindet All-llahut le t’i bindet Atij. Kush  
premton se do ta kundërshtojë All-llaun, le të mos e kundërshtojë Atë. 
(Bukhari)
Hadithi  përfshin punë të  mira që janë uaxhib,  si:  namazi,  haxhi,  etj  dhe ato që nuk janë 
uaxhib.
Hadithi përfshin atë që ia obligon vetes premtimin pa ndonjë shkak si: I premtoj All-llahut se 
do të agjëroj tre-ditë ose ia obligon vetes me ndonjë shkak si: “Nëse dal me sukses i premtoj 
All-llahut të Lartësuar se do të agjëroj tri-ditë.”
Prej premtimeve që janë shirk janë të gjitha ato që bëjnë shumë njerëz, të cilët kanë një njeri 
të larguar ose të sëmurë, me shkuarjen tek disa njerëz të cilët i quajnë të mirë tek varrezat 
duke thënë:  O i  nderuar filan nëse më kthen All-llahu të  larguarin tim,  ose më shëron të 
sëmurin tim, ose më kryen nevojën time, unë do të të bëj dhuratë kaq pasuri.
-Dije se premtimi nuk sjell  të mira edhe nëse është premtim në punë të mira. Ai del  prej 
kopracit.Për këtë ai është i urryer madje disa e bëjnë të ndaluar rreptësisht.Nga ky mendim 
anon edhe Shejkhul Islami Ibn Tejmijjeh. Ia bën vetes të detyruar një çështje që  je i lirë prej 
saj. Sa prej njerëzve e kushtëzojnë  veten me  premtime e së fundmi pendohen e ndoshta nuk e 
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përmbushin. Argumentim për ndalim është Fjala e All-llahut të Lartësuar: “Ata betohen për 
All-llahun me betimet e tyre më të forta aq sa vetëm sikur ti urdhëroje, ata aqtëherë do të linin 
(gjithçka, shtëpitë, etj) për të luftuar për çështjen e All-llahut. Thuaju: “Mos u betoni  (kjo) 
bindja juaj është e njohur (si e rreme).” [En-Nur: 53]. Njeriu i cili nuk e bën adhurimin vetëm 
se me premtime dhe betohet duke ia detyruar vetes së tij, do të thotë që adhurimi është i rëndë 
ndaj tij. Premtimi  i kushtëzuar shpjegohet në thënien e All-llahut të Lartësuar:  “Dhe prej 
atyre janë disa që bënë marrëveshje me All-llahun  (duke thënë): Nëse Ai na dhuron neve 
Begatinë e tij,  me të vërtetë  që do të jepnim sadaka dhe padyshim që do të ishim prej  të 
drejtëve.” Pastaj kur Ai u dha atyre nga Begatitë e Tij ata u bënë kopracë dhe kthyen shpinën 
pa dëshirë (për të dhënë gjë)". Nga ato që që e bëjnë të ndaluar premtimin  është, veçanërisht, 
premtimi i  kushtëzuar.  Kështu  premtuesi,  që ia detyron vetes  diçka,  sikur nuk ka besim 
(garanci) tek All-llahu i Lartësuar, ose sikur beson se All-llahu i Lartësuar nuk ia jep shërimin 
vetëm  nëse  ai  premton  diçka.  Për  këtë,  kur  i  humbin  shpresat  nga  shërimi,  shkojnë  e  i 
detyrojnë vetes premtime por të bën të mendosh keq për All-llahun e Lartësuar. Nëse do të 
thuhet: e si e bëni të  ndaluar kur  All-llahu e ka lavdëruar përmbushësin e premtimit. Ne nuk 
themi se përmbushja është e ndaluar, por themi është e ndaluar ose e urryer në maksimum  të 
detyrosh veten në atë premtim, e ndryshimi i këtyre është i qartë. 
“Kush premton se do ta kundërshtojë all-llahun, le të mos e kundërshtojë Atë.” Ndalimi është 
sipas kundërshtimit. Nëse kundërshtimi është haram dhe përmbushja e tij është haram, nëse 
kundërshtimi është i urryer edhe përmbushja e tij është e urryer.

Mësimi i 13
Kërkimi i  mbrojtjes në dikë a në diçka tjetër veç All-
llahut të Lartësuar është shirk
All-llahu i Lartësuar thotë: )

َْم          َفَزادُوُه َّن الِْج ََن ِم ََجاٍل بِِر يََُعوذُوَن اْلِنَِْس ََن ِم ََجاٌل ِر َاَن كَ  َوأَنَُّه
 � � �� ��": ََن ( 6الج  “Dhe vërtetë që pati burra nga njerëzit të cilët ju 

mbështetën burrave nga rradhët e xhinnëve, ata  (xhinnët) ua shtuan 
atyre (njerëzve) mëkatet dhe mosbesimin.” [El-Xhinn: 6].
Kjo temë nuk është përfundimisht, sepse kur kërkon mbrojtje prej një personi që ka mundësi 
në kryerjen e saj, atëherë kjo është e lejuar.
“... të cilët ju mbështetën burrave nga rradhët e xhindëve...”
Pra strehoheshin tek ata prej së cilës kishin frikë dhe mendonin, se ata do t’i mbronin, porse 
kjo u shtoi atyre më shumë frikën, panikun dhe mosbesimin. Arabët në kohën e injorancës kur 
zbrisnin në ndonjë luginë thërrisnin me zërin më të lartë: “Unë mbrohem me më të ndershmin 
e  kësaj  lugine  prej  mendjelehtëve  të  popullit  të  tij.”   Ky  ajet  argumenton  se  kërkimi  i 
mbrojtjes  (mbështetjes)  me  anën  e  xhindëve  është  haram.  Ata  kërkuan  siguri,  porse  ata 
(xhindet) ua shtuan atyre frikën dhe panikun, pra u dënuan me të kundërtën e asaj që deshën.
“... burrave nga rradhët e xhindeve...”.
Pra, prej këtij ajeti përfitohet se në mesin e xhindëve ka burra dhe gra. Ne duhet të besojmë 
ekzistencën e tyre dhe se ata janë të obliguar me detyrime të sheriatit. Prej tyre ka të drejtë 
dhe disa në të kundërtën. Disa prej tyre janë besimtarë dhe disa janë jobesimtarë. Prej tyre ka 
burra dhe gra. Ajeti dëshmon për poshtërimin e atyre që kërkojnë mbrojtje me të tjerët veç 
All-llahut të Lartësuar. Ai që kërkon të mbrohet me diçka, nuk ka dyshim se ai e ka lidhur 
shpresën e tij me të dhe është  mbështetur në të. Ky është një lloj prej shirkut.
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Transmetohet  prej  Heulete  bijës  së  Hakimit  se  ka  thënë:  E  kam 
dëgjuar të Dërguarin e All-llahut të Lartësuar duke thënë: “Kush futet  
në ndonjë shtëpi (banesë) dhe thotë: EAUDHU BIKELIMATIL-LAHIT-
TAMMATI MIN SHERRI MA KHALEKA – KERKOJ MBROJTJE ME 
FJALET E PERSOSURA TE ALL-LLAHUT NGA SHERRI (E KEQJA) 
QE KA KRIJUAR nuk e dëmton asgjë derisa të dalë prej asaj banese” 
[Muslimi].
 “Kush futet në ndonjë banesë...”
Përfshin atë që futet për të banuar vazhdimisht edhe atë që futet për pak çaste.
“... me fjalët e plota të All-llahut...”  Ato janë të plota në dy aspekte:
1-në vërtetësinë e ligjërimit
2-në drejtësinë e gjykimit.
All-llahu i Lartësuar thotë: “Fjala e Zotit tënd është e plotësuar me vërtetësi dhe drejtësi” [El-
En’amë: 115].
“... Prej të keqes së asaj çka krijoi...”  All-llahu i Lartësuar ka krijuar gjithçka, të mirën dhe të 
keqen, porse e keqja nuk i përshkruhet Atij sepse Ai e krijoi të keqen për një mençuri, urtësi 
dhe me këtë mençuri kthehet në të mirë. Mbi këtë themi: E keqja nuk është në veprimin e All-
llahut të Lartësuar por në krijesat e Tij. Krijesat e All-llahut të Lartësuar ndahen në tre lloje:
 1-Krejtësisht  të  këqija  si:  zjarri,  iblisi  në  konsiderimin  e  qenieve  të  tyre,  ndërsa  në 
konsideratën e mençurisë, për të cilën i krijoi All-llahu ,ata janë të  mirë.
2-krejtësisht të mira: si Xhenneti, Profetët...
3-Në të ka të mirë dhe të këqinj si krijesat në përgjithësi. Ti kërkon mbrojtje prej të keqes që 
në të ka të keqe.
“... Nuk e dëmton asgjë atë...”
Kjo thënje shpreh përgjithësim. Nuk dëmtohet as prej shejtanëve,  as prej njerëzve as prej 
xhindëve, as hapur, as fshehur derisa të dalë prej banesës së tij. Ky është një lajmërim ku nuk 
mund të mos realizohet ajo që lajmërohet, sepse ajo është e vërtetë.Por nëse nuk realizohet, kjo 
që lajmërohet, ndodh për prezencën e diçkaje që e pengon përfitimin e ndikimit të asaj të mire. 
E njëjtë me këtë është çdo gjë, që ka lajmëruar me të i Dërguari i All-llahut @, prej shkaqeve 
të ligjëruara nga sheriati, kur i vepron dhe nuk ndodh ajo që ke kërkuar. Në këto raste e keqja 
(gabimi)nuk është në shkakun porse në prezencën e pengesës. P.sh. Leximi i Fatihasë mbi të 
sëmurin është shërim. Disa njerëz e lexojnë atë porse nuk u shërohen të sëmurët. Mangësia 
nuk qëndron në shkakun, por në prezencën e pengesës. Kur ajo të largohet ,atëherë do të 
arrish  ndikimin e  shkakut.  Kurtubiu thotë:  E kam provuar këtë  derisa  një  ditë  hyra në 
banesën time, pa e thënë këtë, dhe më kafshoi një akrep.
 “Mbrohem me Fjalët e All-llahut...” Autori thotë në emërtimin e temës. Kërkimi i mbrojtjes në 
dikë tjetër veç All-llahut të Lartësuar. Kurse këtu kërkon mbrojtje me Fjalët dhe nuk kërkon 
mbrojtje në All-llahun e Lartësuar. Përse? Sepse Fjalët e All-llahut të Lartësuar janë prej 

Cilësive  të  Tij.  Për  këtë  argumentohen  dijetarët  me  këtë  hadith,  se  Fjala  e  All-llahut  të 
Lartësuar është prej Cilësive të Tij të pakrijuara.Kërkimi i mbrojtjes prej krijesës nuk lejohet, 
si në këtë çështje, sikur të ishin fjalët e krijuara nuk do të orientonte Profeti në kërkimin e 

mbrojtjes me to. Në një hadith gjendet: “Mbrohem me à —² (Izen) Nderimin dhe Krenarinë 
e All-llahut të Lartësuar dhe Fuqinë e Tij prej të keqes ç'ka në qiej dhe i ruhem.” [Muslimi]. 
Këtu kërkimi i mbrojtjes është me Izen e All-llahut të Lartësuar dhe nuk ka kërkuar mbrojtje 
prej All-llahut të Lartësuar.
El-Izetu është prej  Cilësive të All-llahut të  Lartësuar e ato nuk janë të  krijuara.  Për këtë 
lejohet betimi në All-llahun e Lartësuar dhe në Cilësitë e Tij, sepse ato nuk janë të krijuara.
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Kërkimi i mbrojtjes në krijesën
Në të ka shtjellim: Nëse krijesa nuk mundet ta bëjë një gjë të tillë, atëherë është shirk,si:
a)- kërkimi i mbrojtjes me banorët e varrezave ata nuk munden të bëjnë as dëm e as dobi. 
b)-Kërkimi i mbrojtjes në krijesat në atë që munden është e lejuar. Kur Profeti ka përmendur 
fitnet  (sprovat)  ka  thënë:  “Kush  gjen  prej  saj  ndonjë  vendstrehim  le  të  mbrohet  me  të.” 
[Muslimi].
Historia e një burri që i kërkoi mbrojtje Ummu Selemes [Muslimi].
Gruaja e cila u mbrojt me Profetin. Tregimin e atyre që kërkuan strehim në Ka’be në Vendin 
e Shenjtë [Muslimi]. Nëse dikush më pret rrugën për të më shkaktuar dëm e unë mbrohem me 
një njeri që ka mundësi të më shpëtojë prej tij, këtu nuk ka gjë të keqe.

Një çështje:
Dobia që  sjell  diçka në këtë botë (ndalimin  e ndonjë  të keqeje apo  përfitimin e ndonjë të 
mire), nuk tregon se ajo nuk është shirk. Ndoshta njeriu mund të përfitojë me atë çfarë është 
shirk. Xhindët ndoshta të mbrojnë, por kjo është shirk, edhe pse pate dobi. Shembull tjetër: 
Një njeri i bën sexhde një mbreti e ai i dhuron pasuri dhe pallate. Kjo është shirk edhe pse ka 
dobi materiale. Në hadith ka një dobi: Për çdo çështje të injorancës, që sheriati e përjashton 
(asgjëson),sjell diçka  më të mirë. Në injorancë kërkonin mbrojtje prej xhindeve. I ndërroi 
Profeti @, me këto fjalë: "EAUDHU BIKELIMATIL-LAHIT-TAMMATI MIN SHERRI MA 
KHALEKA – KERKOJ MBROJTJE ME FJALET E PERSOSURA TE ALL-LLAHUT NGA 
SHERRI (E KEQJA) QE KA KRIJUAR, nuk e dëmton asgjë derisa të dalë prej asaj banese”. 
Kjo është rruga më e mirë që duhet të ndjekë çdo ftues. Kur ai të mbyllë një derë të së keqes 
prej njerëzve, të hapë një derë të së mirës, e jo të thotë është haram dhe të heshtë. All-llahu i 
Lartësuar thotë: “O ju që keni besuar! Mos i thoni (të Dërguarit) Ra’ina1 (1Ra’ina do të thotë 
kij kujdes, na dëgjo ne dhe ne të dëgjojmë ty, ndërsa në hebraisht do të thotë një ofendim ,që 
çifutët gjithnjë ia thoshin Profetit me qëllime të këqia), por thoni Undhurna (na bëj dhe na 
mëso të  kuptojmë) dhe dëgjoni,  sepse  për  jobesimtarët  do  të  ketë  dënim të  dhembshëm.” 
Bekare 204
Profeti  atë që e ndaloi prej shitjes të një sa’e të hurmave me dy sa’e dhe të dy sa’eve me tre i 
tha“Shiti ato me derhem (vlerën e lekëve) pastaj blej me vlerën e tyre të tjera.” [Bukhari]

Mësimi 14
Të kërkosh ndihmë tek ndonjë tjetër, apo t'i lutesh 

tjetërkujt veç Allahut është shirk .

Fjala e autorit nuk është absolute, sepse kërkimi i ndihmës prej atij që ka mundësi për largimin e të 
keqes ( vështirësisë ) nuk është prej shirkut . Allahu i Madhëruar thotë : “Njeriu (i palës së tij) i 
kërkoi atij ndihmë kundër armikut të tij”  Kasas 15 . Kur askush nuk ka fuqi (nuk mundet) veç 
Allahut ateherë është shirk . Kur ti kërkon prej dikujt ndihmë për të nxjerrë nga situata e vështirë, i 
cili ka mundësi të të ndihmojë, atëherë e bën të detyrueshme për ty, saktësimin e teuhidit tënd, që të 
besosh se ai është thjeshtë  një shkak .Ai nuk ka ndikim të drejtpërdrejtë në largimin e të keqes .Kjo 
sepse, ndoshta, ti mbështetesh në të dhe e harron Krijusin e shkakut . Kjo është mangesi në plotsimin 
e teuhidit . Edhe po t'i lutesh tjetërkujt .Lutja është prej adhurimit.
Allahu i Madhëruar thotë: “Mu lutni Mua, Unë dot ju përgjigjem (për lutjen që më bëtë Mua)Me 
të vërtetë se ata të cilët e përbuzin adhurimin ndaj Meje, ata padyshim që do të hyjnë në 
xhehenem me poshtrim” Gafir 60 
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 “E perbuzin adhurimin” , pra nuk më luten Mua . Profeti Paqja dhe Shpëtimi i Allahut qoftë mbi 
të thotë: “ Duaja është adhurim ” tra.Ahmedi.

Duaja ndahet ne dy lloje :
1-Kur lutja  është adhurim, kushtimi i saj dikujt tjetër veç Allahut është shirk .Ajo është e shoqëruar 
me frikë , shpresë,dashuri dhe përulshmëri . Ftesa (lutja) që nuk është adhurim lejohet t'i drejtohet 
krijesës. Profeti @, thotë : “Kush iu fton, përgjigjuni atij”  tra.Hakimi ( sahih ) .,Është  shirk të 
kërkosh ndihmë te ndonjë tjeter ,megjithatë ky gjykim  nuk është në mënyrë të prerë ,por  duhet të 
shikohet nëse ka mundësi ose jo  ai të cilit i kërkohet ,nëse është  i vdekur ose i gjallë, nëse është i 
pranishem apo i  papranishëm ,nëse është kopetencë e krijesës apo e Allahut.Ti nëse kërkon prej të 
gjallit zbritjen e shiut, është shirk .Nëse kërkon prej të vdekurit largimin e të keqes është shirk. Apo 
t'i lutesh tjetërkujt veç Allahut është shirk, sepse duaja është adhurim e ajo nuk mund të jetë veçse 
me dashuri,madhështim,tregimin e paaftësis, përulshmërisë dhe me besimin se i luturi është i aftë për 
këtë.
 Allahu i Madhëruar thotë: “Me të vërtetë ata të cilët e përbuzin adhurimin ndaj Meje ”dhe nuk 
thotë përbuzin lutjen  ndaj Meje .Kjo është argument se duaja është adhurim. A lejohet që t'i thuash 
një personi më jep disa lekë, që të më shërbejnë në udhtimin tim ? Kjo është e lejuar ,madje është 
formë e kërkimit të ndihmës sepse  ti nuk po e lut atë me shpresë e me frikë sikur lut Allahun.

 Allahu i Madhëruar thotë :ù � � � �� �  � �  n � � � ê 
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 � � � � �  “Dhe mos lut tjetër përveç Allahut ,çfardo qoftë ,që kurrë 
nuk do të sjellë ty përfitim dhe as nuk do të dëmtojë,por në rast se 
vepron kështu ,atëhere patjeter që do të jesh prej dhalimunëve 
(keqbëresve, politeistëve ) . ”  Junus 10 .
“Dhe mos lut tjeter pervec Allahut”
Është duaja e kërkimit të asaj ç’ka bën dobi dhe largon të së keqen. Kjo është dy llojesh, siç thonë 
dijetarët:
1-Duaja e adhurimit. Kur ai është duke kryer urdhërin e Allahut, sepse ai që është duke kryer 
urdhërin e Allahut, si : falet,agjëron ,jep zekat ,kërkon shpërblimin e Allahut dhe shpëtimin prej 
dënimit. Veprimi i tij përmban duan me paraqitjen e tij fizike dhe gjendjen shpirtrore. Ndoshta e 
shoqëron veprimin e tij duaja dhe me thëniet (formulat e duas) .
2-Duaja e kërkimit .- Ajo është kërkim i asaj çka të bën dobi dhe kërkimi i largimit të asaj që të bën 
dëm .Që të dyja këto nuk lejohet t'i kushtohen dikujt tjetër veç Allahut .
“ç’farëdo qoftë kurrë nuk do të sjellë ty përfitim dhe as nuk do të dëmtojë .”
Pra nuk do të sjellë ty përfitim nëse e adhuron atë dhe as nuk do të largojë prej teje ndonjë të keqe 
.Po ashtu thuhet, nëse e lë adhurimin e tij nuk mund të dëmtojë ,sepse ai nuk mund të hakmerret . 
“…por në rast se vepron kështu , atëherë patjetër që do të jeshë prej dhalimunëve (politeisteve) 
keqbërësve .” Pra nëse lut dikë tjetër përveç Allahut që nuk të sjell as përfitim as nuk mund të 
dëmtojë. Por nëse personi pendohet prej saj,largohet prej tij padrejtësia e kryer . Njeriu para veprimit 
nuk është mizor (keqbërës), po ashtu edhe mbas pendimit nuk bëhet  i tillë porse në kohen kur kryn 
gjynahun është mizor.Profeti, @,: “Nuk bën imoralitet imoralisti e të jetë besimtar kur ai bën 
imoralitet” Buhariu 
Pra mohohet imani prej tij në kohën e veprimit, sepse lloji i padrejtsisë këtu është shirk . Allahu i 
Madhëruar thotë “Idhujtaria është padrejtësia më e madhe” Llukman 13 . Allahu në thënien e 
Tij i cilson keqbërës dhe jo mushrikë ,që të sqarohet se shirku është (dhulm) padrejtësi .

Allahu i Madhëruar thotë “Edhe në qoftë se Allahu të prek me ndonjë 
lëndim ,nuk ka kush tjetër që të mund ta heqë atë përveç Atij.” Jonus107 
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“…të prek me ndonjë lëndim…” Pra të godet me ndonjë të keqe (si sëmundje,varfëri, e tjer), nuk 
ka kush tjetër ta heqë atë kurrë.  Kjo tregohet edhe nga fjala e Profetit,  @, :  “Dije se të gjithë 
njerëzit sikur të mblidhen për të bërë një të mirë me diçka,nuk mund ta bëjnë veçse atë që ka 
caktuar Allahu për ty.”

 Allahu i Madhëruar thotë:  “Kështu që kërkoni dhurim të mirash prej 
Allahut (vetem)” “S’ka dyshim se ata që i adhuroni në vënd të Allahut nuk posedojnë 
furnizimin tuaj.” Ankebut17.
Pra ata adhuronin idhujt prej pemëve,gurëve e tjera. Ata nuk posedonin kurrfarë furnizimi edhe sikur 
ti lutnin deri Ditën e Kijametit,përsëri nuk do tu sillnin as edhe një kokërr gruri dhe as nuk do tu 
largonin më të voglën sëmundje e varfëri .Pra kur ata  nuk posedojnë furnizimin atëherë ai që e 
posedon është  Allahu e  për  këtë  thotë:  “Kështu që kërkoni  dhurim të  mirash prej  Allahut” 
Kërkoje dhurimin e të mirave prej Allahut sepse Ai është që nuk i shterojnë të mirat.  “Gjithç’ka 
është me ju (e në duart tuja )do të shuhet shpejt , ndërsa gjithçka që është tek Allahu do të 
mbetet e pa humbur.”  Nahl 96 .
“Adhuroni Atë (vetëm) dhe falenderoni Atë . Vetëm Atij do ti ktheheni” . Ankebut 17 .
“Adhuroni Atë…” Pra nënshtrohuni Atij me bindje, nëse ju do t'i peruleni Atij me bindje atehere 
kjo është prej shkaqeve të dhurimit të të mirave . Allahu i Madhëruar thotë:  “Dhe kushdo që ka 
frikë Allahun dhe përmbush detyrimet ndaj Tij .Ai do të sjellë rrugë për të dalë (nga ç’do 
vështirësi)” Talak 2 .
Pra pasi urdhëron kërkimin e riskut prej Tij, menjëherë e pason me thënien e Tij : “…adhuroni Atë 
(të vetëm)”Kjo tregon se realizimi i adhurimit është prej kërkimit të riskut . Përderisa njeriu beson 
se kush i frikësohet Allahut, Ai do t'i sjellë rrugëdalje e do ta furnizojë prej nga ai nuk e llogarit , 
atëherë  adhurimi i tij përmban kërkimin e rriskut me paraqitjen e tij fizike (me gjendjen e tij).
“…Dhe falenderojeni Atë…” 
Pra jini mirënjohës Allahut për begatitë e Tij . Mirënjohja e begatisë duhet te jetë me sinqeritet në 
falenderimin e Allahut . Ndoshta dikush e falenderon Allahun për të qëndruar begatia . Kjo s’ka 
ndonjë të keqe , porse nëse e falenderon dhe pas e shoqëron me dëshirën për qëndrimin e begatisë 
kjo është më e plotë dhe më e mirë . 
Falenderimi është komentuar me bindjen ndaj dhuruesit të begative (Zotit) .Ai ndahet në tri lloje:
1-Me zemër - Të njohë me zemrën e tij se kjo begati është prej Allahut e të shohë mirësinë e Allahut 
ndaj tij .Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe ç’do të mirë që e keni ajo është prej Allahut.” Nahl 53 .
Begatia më e madhe është begatia e Islamit , Allahu i Madhëruar thotë: “Ata quajnë si mirësi për 
ty (Muhamed Paqja dhe Shpëtimi i Allahut qoftë mbi të ) që ata kanë përqafuar islamin , thuaj : 
Mos e quani islamin tuaj (që ju përqafuat) si mirësi për mua  , përkundrazi Allahu ka dhuruar 
një mirësi mbi ju,që Ai ju ka udhëzuar ju te islami  (besimi)” Huxhurat 17”  “Vërtet Allahu 
derdhi mbi besimtarët mirësi të madhe kur Ai çoi ndërmjet tyre një të dërguar (Muhamedin 
alejhi selam ) nga mesi i tyre, duke iu lexuar atyre vargjet e Tij (Kur’anin).” Ali imran 164 . 
2- Me gjuhë .Ta përdorë fjalën e vet për të treguar mirënjohjen ndaj Allahut të Madhëruar të mos i 
mohojë  ,të  mos mburrjet  mbi  robërit  e  Allahut,të  flasë  për  pasurinë  jo  për  t'i  thyer  zemrën  te 
varfërit,por për t'u treguar mirnjohës ndaj Allahut .Kjo është e lejuar ashtu si në tregimin e të verbërit 
tek beni israilët. Kur meleku ua përmendi atyre begatitë e Allahut, i verbëri tha:  “Isha i verbër e 
Allahu ma ktheu shikimin ,isha i varfër e Allahu më dha pasuri.” Kjo është prej formës së 
falenderimit  për  begatitë  e  Allahut  .  Profeti  ,@,  ka  folur  për  begatië  e  Allahut  ndaj  tij  me 
ndershmërin e pakufishme, ku tha: “Unë jam më i ndershmi i bijve të Ademit Ditën e Kijametit .”  
Muslimi . 
3-  Me gjymtyrë  .-T'i  përdorë  gjymtyrët  në  bindje  ndaj  Begatuesit,sipas  llojit  të  begatisë.  P.sh:. 
falenderimi  i  Allahut  për  begatinë  e  dijes  është  të  punosh  me  të  dhe  t’ua  mësosh  njerëzve 
.Falenderimi i Allahut mbi ushqimin është ta përdorësh atë për qëllimin e destinuar. Të mos ndërtojë 
kështjellë me brumin, sepse nuk është krijuar për këtë . 
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“Vetëm Atij do ti ktheheni” .
Pra kthimi ynë është tek Allahu i Madhëruar . Ai është i cili do të na marrë në llogari për ato çka na 
bëri detyrë prej adhurimit , falenderimit dhe kërkimit të  rriskut prej Tij .I varfëri i kërkon ndihmë 
Allahut që ta shpëtojë prej kësaj varfërie .Allahu është Ai që meriton të falenderohet ,ndërsa atyre që 
nuk e posedojnë rriskun ,është pa kuptim t’u kërkosh ndihmë.

Allahu i Madhëruar thotë ) ê� ��ê e �  �� � �Ž  �� Ž�  � �	 ��‡	  �‡ 	��	̄  �,
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 “Dhe kush është në rrugë më të gabuar se ai   i  cili  lut në vënd të 
Allahut , të atillë që nuk do ti përgjigjen atij deri Diten e Ringjalljes .” 
Ahkaf 5. 
Pra më tregoni mua për ndonjërin që është më i humbur se ai që lut të tjerë në vënd të Allahut . Kjo 
përmban sfidim dhe është më e plotë se fjala : "s’ka më të humbur se ai që lut të tjerë veç Allahut" 
,sepse kjo është thjeshtë mohim ,kurse e para është mohim dhe sfidim bashkë. 
…që nuk do ti  përgjigjet…” .Sikur të  qëndrojë  gjithë jetën e  dynjasë duke e  lutur  nuk do  t'i 
përgjigjet. “A nuk është Ai që i përgjigjet nevojtarit,(të mjerit) kur ai e thërret, duke ia larguar 
të keqen e u bën mbizotërues të tokës” .Neml 62 . (Elmutaru) ëhtë ai i cili e ka goditur e keqja . 
Allahu i Madhëruar thotë :  “(kujto) edhe Ejubin kur ai i thirri Zotit të tij Vërtet që më gjeti 
belaja, dhe Ti je më Mëshiruesi i mëshirusëve”. Enbija 83 . Nuk i përgjigjet atij që e ka kapur e 
keqja askush përveç Allahut , porse Allahu e ka lidhur atë me fjalen e tij .
“Kur ai i drejtohet Atij…” Nëse nuk i lutet Atij ndoshta i’a largon të keqen, ose ndoshta jo. “… i 
Cili e largon të keqen dhe ju bën ju trashëgues te tokës bres pas brezi”.
Ata të cilët Allahu i bën trashëgues të tokës janë robët e Tij të mirë .Allahu i Madhëruar thotë : 
“Allahu u ka premtuar atyre nga mesi juaj që besojnë dhe që punojnë mirësi e drejtësi , se Ai 
patjeter do tu sigurojë vazhdimsinë (e fuqisë së tashme të udhëheqësve ) në tokë , ashtu siç ua 
siguroi këtë atyre përpara tyre dhe se Ai do t’u sigurojë fuqinë për të zbatuar e përmbushur 
fenë e tyre ,atë të cilën Ai e ka zgjedhur për ta (Islamin) .Dhe pa dyshim Ai do t’u japë atyre në 
shkëmbim siguri e ruajtje pas frikës së tyre ,(me kusht që )këta besimtarë të më adhurojnë 
vetëm Mua dhe të mos bashkojnë gjë tjetër (në adhurim me Mua)…”  Nur 55 . Është detyrë për 
robin që t’ia drejtojë  lutjen e tij Allahut e të mos kërkojë prej askujt për t’ia larguar të keqen, kur ai 
nuk mundet .Nëse një njeri kërkon prej dikujt që t’ia largojë të keqen ,për shembull e ka kapur uria 
dhe kërkon prej atij që ka ushqim t’i japë ushqim edhe ai i jep,a është e lejuar apo jo ? Kjo është e 
lejuar ,por duhet të besoë që është thjeshtë shkak . Allahu i Madhëruar e ka bërë gjithçka shkak. 
Mundet që t'ia rrotullojë zemrën e ai nuk të jep, mundet të hashë por  nuk ngopesh e nuk të largohet 
e keqja ,dhe mundet t’ia lehtësojë atij  e të japë. 

Trasmeton Taberani me senedin e tij.Ka qenë në kohën e Profetit @, një 
munafik që i mundonte  besimtarët . Disa prej tyre thanë : -Shkojmë së 
bashku tek i Derguari i  Allahut dhe i kërkojmë largimin e së keqes që vjen 
prej këtij munafiku .Profeti @, tha: “Largimi i të keqes nuk kërkohet prej  
meje por se kërkohet prej Allahut.”
Ky person ka qenë fillimisht kafir i cili shfaqte kufrin e tij hapur, por pasi u forcuan muslimanët 
mbas luftës se Bedrit u friksuan kufarët dhe filluan të shfaqin Islamin dhe fshihnin kufrin .Nuk është 
përmëndur emri i tij por mundet të jetë Abdullah ibnu Ubej ,sepse ai ka qenë i njohur për mundimin 
e besimtarëve . Ky mundim nuk ishte me rrahje e vrasje.Ata hiqeshin se i donin besimtarët ,por 
vetëm me fjalë duke i rënë anash,  ashtu siç vepruan në ndodhinë e trillimit.  Profeti,  @,u mësoi 
sehabëve mbështetjen tek Allahu i Madhëruar në çështjet që vijojnë: 
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1-Ndalimin e përgjithshëm në fjalën e tij “Nuk kërkohet largimi i të keqes me mua .”  Kjo është e 
përgjithshme në këtë çështje dhe në të tjera .
2-Në fjalën e  tij  ,  “…por se kërkohet  prej  Allahut.” Shihet  prej  tij  përgjithsimi dhe  forma e 
edukatës së të shprehurit .Gjithashtu nuk kërkohet shpëtimi prej të keqes së munafikut veçse prej 
Allahut . Sepse gjykatësi nuk mund të gjykojë në atë që bie ndesh me pamjen e jashtëme të gjendjes 
së tij ,pra të bëhet mbështetja tek Allahu në këtë çështje të fshehtë . Nuk kërkohet largimi i të keqes 
prej të tjerëve veç Allahut, largimi i së cilës është kompetencë e Allahut.
Çështje  :   Duke pohuar bindjen se nuk i përgjigjet lutjes së nevojtarit (atij që e ka kapur e keqja) 
vetëm se Allahu, kundërshtojmë adhuruesit e idhujve, sepse ai është i pranishëm tani..Ka  njerëz që u 
bien  në  sexhde  statujave,  që  i  bënë  ato  me duart  e  tyre  duke  i  madhëruar,  por  se  kur  bien  në 
vështirësi i luten Allahut me sinqeritet . Ata duhet t’u ktheheshin statujave të tyre, nëse do të ishte 
adhurimi i  tyre  i  vërtetë  .  Mushrikët  e  sotëm e kanë më të  fortë  shirkun e  tyre  se  mushrikët  e 
mëparshëm. Këta kur i kap e keqja u drejtohen me lutje eulijave të tyre e nëse do të jetë një çështje e 
thjeshtë  lusin Allahun e Madhëruar .

Mesimi i 15
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:� � � � � � )191 )    A i mveshin, i përshkruajnë shokë All-llahut ato (gjëra, idhuj, zota) 
që nuk kanë krijuar kurrgjë, përkundrazi vetë janë të krijuar?
“Asnjë ndihmë nuk munden ato t’u japin atyre dhe as vetveten nuk e 
ndihmojnë dot aspak.”.
Arsyeja e lidhjes së këtij kapitulli me kapitujt para tij:
Dijetari Allahu e mëshiroftë pasi ka përmendur kërkimin e mbojtjes dhe të ndihmës jo në 
Allahun ka përmendur argumentet që tregojnë pavlefshmërin e adhurimit të dikuj tjetër veç 
Allahut. Prandaj dhe si temë të këtij kapitulli, vendosi ajetin që shërben edhe si argument.
    All-llahu i Madhëruar sqaron se këta idhuj, nuk vlejnë të jenë të adhuruar në katër aspekte:
1-Ata nuk krijojnë dhe kush nuk krijon nuk meriton të adhurohet.
2-Ata janë të krijuar prej asgjëje (duke mos qenë të ekzistueshëm) e ata kanë nevojë për të tjerë 
në fillim e vazhdim.
3-Ata nuk mund t’i ndihmojnë lutësit e tyre.
4-Ata nuk mund të ndihmojnë as vetveten. 
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 “Ata të cilët  ju i  lutni e u thërrisni në vend të Tij,  nuk kanë asnjë 
grimcë fuqi (kitmir-lëvozhgë e hollë që mbështjell farën e hurmës). Nëse 
ju i lutni dhe u thërrisni atyre, ata nuk e dëgjojnë thirrjen tuaj, por 
edhe sikur ta dëgjonin atë, ata nuk mund t’ju përgjigjen dhe Ditën e 
Kijametit ata do ta mohojnë adhurimin tuaj.” 1.

1

1

1 El-Araf: 191-192

2 Nahl: 50 
3 Fatir: 13-14
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"...Nëse ju i lutni dhe u thërrisni atyre, ata nuk e dëgjojnë thirrjen tuaj, 
por edhe sikur ta dëgjonin atë, ata nuk mund t’ju përgjigjen...". Këta 
idhuj sikur t’i  lutni  nuk kanë për të dëgjuar, nëse supozohet se këta dëgjojnë nuk mund të 
përgjigjen,  sepse  nuk kanë mundësi  për  këtë,  prandaj  dhe Ibrahimi  alejhi  selam i  ka  thënë 
babait të tij : “O babai im! Pse adhuron atë që as nuk dëgjon, as nuk sheh dhe nuk të sjell dobi 
për as gjë? ”

"…dhe Ditën e Kijametit ata do ta mohojnë adhurimin tuaj." Këta të adhuruar, nese janë 
prej atyre që do të ringjallen  është i qartë mohimi që ata i bëjnë shoqërimit që u bëhet me 
Allahun në adhurim,ashtu siç janë ata që kanë adhuruar Uzejrin dhe Isain. 
Nëse ata janë gur, apo pemë mund të interpretohet sipas asaj që kuptohet nga ajeti, se Allahu do 
t’i bëjë të flasin këto gjëra dhe do të mohojnë shoqërimin që u është bërë. Argumenton për këtë 
hadithi që ka ardhur në sahihun e Buhariut dhe Muslimit "se kur të ringjallen njerëzit ,do ti 
thuhet çdo ymeti. Le të ndjekë çdo ymet atë që ka pas adhuruar veç Allahut, atëherë guri do të 
jetë prijësi i tyre ditën e kiametit, ai do të flasë dhe do të mohoj shirkun e tyre.
   
 A e dëgjojnë të vdekurit selamin dhe a ua kthejnë selamin atyre që ua japin selamin?

    Për këtë ka dy mendime:
1-Mendimi  i  parë:  Të vdekurit  nuk e  dëgjojnë selamin.  Fjala e  vizituesit  të  varrezave:  “Es-
selamu  alejkum...”  është  dua  e  nuk  është  për  qëllim  bashkëbisedim  por  edhe  nëse  do  të 
supozonim se dëgjojnë ashtu  siç ka ardhur në hadithin që e ka saktësuar Ibnu Abdul-Berri: 
“Njeriun kur e përshëndet me selam një njeri që e ka pas njohur atë në jetën e kësaj bote, ia kthen  
All-llahu i Lartësuar shpirtin e tij e i kthen selamin.”
 Duke e konsideruar të saktë këtë  hadith edhe pse dëgjojnë selamin,  nuk është kusht  që  të 
dëgjojnë çdo gjë. Edhe nëse do të të supozojmë se dëgjojnë edhe diçka tjetër përveç selamit, All-
llahu i Lartësuar e thotë qartë se ata nuk e dëgjojnë lutjen e atyre që i lusin ata. E nëse do të 
thonim se ata e dëgjojnë lutjen e këtyre, atëherë kemi mohuar Kur’anin.
2-Mendimi i dytë: Të vdekurit dëgjojnë. Ata argumentohen me hadithin mbi kthimin e selamit, 

duke  e  2quajtur  bashkëbisedim.  Argumentohen  edhe  me  hadithin  e  saktë  se  përcjellësit  e 
xhenazes kur largohen, i vdekuri e dëgjon zhurmën e këpucëve të tyre. 
    Përgjigjja për këto dy argumente është:
    E para: Nuk bëhet kusht prej selamit që u jepet atyre që ata të dëgjojnë. Muslimanët i jepnin 
selam Resulullahit @ gjatë jetës së tij, në teshehud (në leximin e teshehudit në namaz) e ai kurrë 
nuk e dëgjonte atë.
    E dyta: Argumenti i dytë flet për një kohë të veçantë, kohën e largimit të përcjellësve pas 
varrimit. Ajo është e veçantë për këtë kohë.

    Në një hadith të saktë, transmetohet nga Enesi i cili thotë: U plagos 
Resulullahu @, ditën e Uhudit, iu thye një dhëmb dhe tha:  “Si do të  
shpëtojë populli që plagosën Profetin e tyre.” Zbriti ajeti: “Vendimi nuk 
është i yti (o Muhammed) (por i All-llahut)”.3

    Uhudi është një mal i njohur në veri të Medines. Medines nuk i thuhet “Munevere”, sepse kjo 
nuk ka qenë e njohur tek selefët.Po ashtu emri i saj në Kur’an ka ardhur vetëm Medine. Në këtë 
mal ndodhi një betejë në vitin e 3-të të hixhrit në muajin Sheual, ku humbën në të muslimanët, 
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për shkak të kundërshtimit të urdhërit të Profetit @,. Ashtu siç e tregon All-llahu i Lartësuar: 
“...  derisa erdhi çasti  që humbët durimin dhe filluat të haheni me njëri-tjetrin për rregullin, 

pastaj nuk e zbatuat atë, pasi Ai ju tregoi juve (plaçkën e luftës) atë që ju e donit...”4. Humbën 
muslimanët për shkak të një gjynahu të vetëm.Kurse ne sot duam fitore me kaq gjynahe të 
shumta  që  jemi  duke   punuar.  Për  këtë  ne  nuk  mund  të  kënaqemi  me  fitoren  për  derisa 
vazhdojmë  të  jemi  në  këtë  gjendje,  vetëm  nëse  na  mëshiron  All-llahu  i  Lartësuar  dhe  na 
përmirëson të gjithëve.

 Fjalën  e  Tij "Ty  (o  Muhammed)  nuk  të  takon  asgjë  rreth  çështjes  (por  i  takon  All-

llahut)”.Ajeti i  drejtohet të Dërguarit të All-llahut që u plagos në fytyrë,  iu thye dhëmbi , e 
megjithë këtë All-llahu i Lartësuar nuk e arsyetoi atë në një fjalë të vetme: “... si do të shpëtojë  
populli që e plagosi Profetin e tyre.” 
    Kur është çështja kështu, e çfarë mund të thuhet për të tjerët veç tij. Pra ata nuk kanë në dorë 
asgjë si; idhujt, statujat, profetët, etj. 
I tërë vendimi i takon All-llahut të Lartësuar sepse Ai është i vetmi Krijues. Falënderimi i takon 
All-llahut të Lartësuar i Cili nuk e la çështjen tonë tek dikush tjetër veç Tij. Krijesa nuk posedon 
për veten e saj as ndonjë përfitim, as nuk mund ta largojë të keqen, e si atëherë të posedojë për 
të tjerët. Prej këtij hadithi përfitojmë se duhet të përmbahemi në lëshimin e gjuhës pa kufij. Kur 
shohim një njeri të sprovuar me gjynahe, të mos e largojmë mëshirën e All-llahut të Lartësuar 
prej tij. All-llahu i Lartësuar ndoshta e pranon pendimin e tij. “... Ata të cilët e plagosën profetin 
e  tyre.”  Kur  Profeti  e  mohoi  shpëtimin  e  tyre  iu  tha  atij:  “vendimi  nuk  është  i  yti  (o 
Muhammed).”

    Burri i  bindur ndaj urdhërave të All-llahut të Lartësuar, kur kaloi  pranë një personi që 
punonte gjynahe prej beni israilëve, tha: “Vallahi nuk e fal All-llahu filan person. All-llahu i 
Lartësuar i tha atij: Kush është ai i cili betohet në Mua se Unë nuk e fal (filanin) iks person. Unë 

ia fala atij dhe ta asgjësova punën tënde.”5 
    Njeriu duhet ta frenojë gjuhën e vet, sepse gjynahu i saj është i madh. Pastaj o vëllai im a nuk 
ke dëgjuar për atë popull, të cilët ishin nga më mohuesit e robërve të All-llahut dhe më të fortët 
në urrejtje e u kthyen në eulija (të dashur të All-llahut). Kur ata ishin kështu, atëherë e si të 
mohojmë  mëshirën  e  All-llahut  të  Lartësuar  nga  një  popull  që  janë  gjynahpunues!  Njeriu 
përderisa nuk ka vdekur, çdo gjë mund të ndodhë. Ashtu si për muslimanin, e lusim All-llahun 
ta ruajë, mundet që t’i vishet zemra e tij prej atyre që ka në të prej të fshehtave të këqija. E 
rëndësishme është që muslimani të marrë mësim prej këtij hadithi e të mos e mohojmë  mëshirën 
e All-llahut të Lartësuar... prej çdo njeriu gjynahveprues.

        Transmetohet prej Ibnu Umerit se ai e kishte dëgjuar të Dërguarin e 
All-llahut kur po e  ngrinte kokën nga rukuja në rekatin e  fundit  të 
sabahut duke thënë: “O All-llah, mallkoje filanin dhe filanin” pasi tha: 
“Semi’a All-llahu li-men Hamideh, Rabbena ue lekel Hamd”, All-llahu i 
Lartësuar zbriti: “Vendimi nuk është i yti”.  Në një transmetim tjetër:  
“Bënte dua kundër Safuan ibnu Umeje, Suhejl ibnu Amr dhe Harith ibnu 
Hisham.Atëherë zbriti ajeti: "Vendimi nuk është i yti...”.
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    “O All-llah, mallkoje filanin dhe filanin”. Pra, largoje atë nga mëshira Jote dhe dëboji ata prej 
saj. Që të tre këta e pranuan Islamin dhe u përmirësua Islami i tyre, All-llahu qoftë i kënaqur me 
ta. Vështroni se si armiqësia u kthye në miqësi, sepse zemrat janë në dorë të All-llahut. Sikur 
çështja të ishte në mendimin e Profetit @ ata do të mbeteshin në kufër deri në vdekje. Në qoftë se 
do të pranohej  duaja kundër tyre  e  të  dëboheshin nga mëshira,  nuk do të mbeste vetëm se 
dënimi.  Profeti  @, asgjë  nuk kishte  në dorë.  I  tërë  vendimi  i  takon All-llahut  $.  Për  këtë  e 
udhëzoi All-llahu këtë popull e u bënë prej të përkushtuarëve në Fenë e All-llahut. All-llahu i 
Madhëruar bagaton atë që do prej robërve të Tij.

        E tillë është edhe ndodhia e Usejrm ibnu Abdul El-Eshhel El Ensarij i cili ishte i njohur për 
armiqësin ndaj asaj që erdhi i Dërguari i All-llahut @. Pasi erdhi beteja e Uhudit, All-llahu futi 
në zemrën e tij Islamin, pa e ditur Profeti apo ndonjëri prej popullit të tij. Doli për xhihad e ra 
shehid. Pas mbarimit të luftës, njerëzit filluan të kërkojnë të vrarët e tyre, kur panë se ai ishte në 
momentin e fundit të jetës së tij. I thanë: Si ishte puna jote! A luftove nga patriotizmi i popullit 
tënd apo nga dëshira për Islamin? Tha: Nga dëshira për Islamin, e unë dëshmoj se: Nuk ka të 
adhuruar tjetër me të drejtë përveç All-llahut dhe se Muhammedi është i Dërguari i All-llahut. 
Lajmërojeni për mua të Dërguarin e All-llahut. E lajmëruan Protetin @ ,e ai tha: “Ai është prej  
banorëve të Xhennetit”. Ky burrë nuk kishte falur për All-llahun asnjë rekatë, e megjithëkëtë u 
bë  prej  banorëve  të  Xhennetit.  All-llahu është  Hakim  udhëzon këtë  dojë  për  një  urtësi.  E 
rëndësishme është që ne mos ta largojmë mëshirën e Allahu pre çfarëdo personi. 

    Transmetohet prej Ebu Hurejres se ka thënë: U ngrit përpara nesh  i 
Dërguari i All-llahut kur zbriti mbi të: “Dhe këshilloje farefisin tënd të 
afërm (O Muhammed)” 6. dhe tha: “O grup i Kurejshëve (ose një fjalë si 
kjo). Shpëtoni  veten  tuaj  se  unë  nuk  posedoj  për  ju  tek  All-llahu  i  
Lartësuar asgjë. O Abbas, biri i Abdul Mutalibit, unë nuk posedoj për ty  
tek All-llahu i  Lartësuar asgjë. O Safijeh! Halla e të Dërguarit  të All-
llahut.  Unë  nuk  posedoj  për  ty  tek  All-llahu  asgjë.  O  Fatime,  bija  e  
Muhammedit, kërko prej pasurisë sime çfarë të duash, unë nuk posedoj  
për ty tek All-llahu i Lartësuar asgjë.” [Buhariu].

    “... Unë nuk posedoj për ty tek All-llahu i Lartësuar asgjë...”. Pra nuk mundem t’ju bëj dobi 
juve me largimin e diçkaje, që All-llahu i Lartësuar ka caktuar  për ju. Për këtë e ka urdhëruar 
All-llahu i Lartësuar Profetin e Tij me këtë: “Thuaj: nuk është në fuqinë time t’ju sjell dëm ose 
t’ju bie në rrugën e Drejtë. Thuaj: Askush nuk mundet të më mbrojë mua nga ndëshkimi i All-

llahut (po të isha që nuk i bindem Atij) dhe nuk do të gjej mbështetje përveçse tek Ai.” 7.
    “O Fatime, bija e Muhammedit, kërko prej pasurisë sime çfarë të duash...”, pra më kërko mua 
prej pasurisë sime çfarë të duash, nuk do të ta ndaloj ty azgjë, sepse Profeti @, ishte posedues i 
pasurisë së tij.Ndërsa për Hakun e All-llahut, të drejtat e All-llahut ai thotë: “... Unë nuk posedoj  
për ty tek All-llahu asgjë...”. Kjo është fjala e Profetit për farefisin e tij më të afërt: xhaxhain e tij, 
hallën e tij dhe bijën e tij. Atëherë ç’mund të thuhet për ata që janë më të largët. Mosposedimi i 
dobis nga ana e tij për ta është më i largët. Njerëzit të cilët i lidhin shpresat në  të Dërguarin e 
All-llahu @, i kërkojnë mbrojtje atij, kërkojnë shpëtim me anë të tij ,  janë të pranishëm në këtë 
kohë dhe para kësaj. Shejtanët i kanë mashtruar dhe i kanë devijuar nga rruga e vërtetë, sepse 
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ata u mbështetën në atë që nuk është mbështetje. Ajo që bën dobi, në lidhje me të Dërguarin e 
All-llahut,  është  imani  dhe pasimi  i  tij.  Në hadith gjejmë zbatimin e  fjalës  së All-llahut  nga 
Profeti. “Dhe këshilloje farefisin tënd të afërm (O Muhammed).” Ai e zbatoi këtë urdhër në 
formën më të plotë. Ftoi, përgjithësoi, veçoi dhe sqaroi se, ai nuk shpëton askënd prej dënimit të 
All-llahut, porse ajo që të shpëton është imani dhe të pasuarit e asaj me të cilën ai erdhi. Kur 
afërsia ndaj Profetit @, nuk i bën dobi të afërmit në asgjë, kjo tregon se të  afruarit me pozitën e 
Profetit @, është e ndaluar. Pozita e Profetit @, nuk i bën dobi askujt përveçse Profetit @,. Fjala 
më e saktë e dijetarëve është të ndaluarit e afrimit me pozitën e tij.

    Një çështje:
    Duaja e kunutit në situata të vështira.

    Kjo është një çështje Fikhu. Kur bie mbi muslimanët një situatë e vështirë duhet të bëhet lutje 
për ta derisa të hiqet, largohet. Duaja e kunutit është e ligjëruar në të gjitha namazet, ashtu siç 
përmendet në hadithin e Ibnu Abbasit që e transmeton Ahmedi e të tjerë veç tij. Dijetarët, (All-
llahu i Lartësuar i mëshiroftë!) kanë përjashtuar kolerën dhe thanë: Nuk bëhet duaja e kunutit 
për të, për mosekzistimin e transmetimeve për të. Ka ndodhur në kohën e Umerit dhe nuk ka 
bërë dua kunuti për të, sepse ajo është shehade (vdekje shehidi) e nuk duhet bërë dua kunuti për 
largimin e shkaqeve të shehades”. Me sa shihet, duaja e kunutit bëhet në situata të vështira, që 
nuk janë prej All-llahut të Lartësuar si: mundimi i muslimanëve, sikletimi i tyre. Kur ndodhit 
janë  prej veprimeve të All-llahut atëher veprohet siç ka ardhur në sunnet: siç është, Eklipsi në 
këtë rast është ligjëruar namazi i eklipsit, thatësira ma namazin a shiut ,etj. Ndërsa në rastet e 
mundimit, torturave apo përndjekjes së muslimanëve duhet  bërë duaja e kunutit, duke zbatuar 
kështu edhe sunnetin e Profetit @,. Duanë e kunutit e bën çdo person që falet, kjo është e sakta 
duke e marrë si argument hadithin e Profetit në mënyrë të përgjithshme: “Faluni ashtu sikur më 
patë mua duke u falur”. [Buhariu].

    Çështja e dytë:
    Përpjekja e Profetit @,në thirrje.
    - Përpjekja e Profetit  @, për ti  thirrur njerëzit në fenë e Allahut ishte jashtzakonisht e 
madhe, edhe pse ata e quanin të çmendur, e si na mbledh dhe na thërret me këtë thirrje. kjo 
tregon se  për muslimanin është detyrë të sakrifikojë të gjitha mundësitë në thirrje për në rrugë 
të All-llahut me urtësi e këshillë të mirë. Profeti, @, u ngit në zbatim të këtij urdhëri pa i marrë 
parasysh akuzat e njerëzve  .
    Fjala e Profetit ishte si për të largëtin ashtu edhe dhe për të afërmin. “... Unë nuk posedoj për  
ty  tek  All-llahu i  Lartësuar  asgjë...”.  Kur e  thotë këtë më i  ndershmi i  Profetëve   për  më të 
ndershmen e grave të botës,vajzën e tij, ne na qartësohet se ajo që veprojnë disa njerëz (lënë 
teuhidin dhe i luten të Dërguarit të All-llahut për largimin e të keqes dhe sjelljen e të mirës) janë 
vepra shirku  Gojët e tyre nxjerrin fjalë të tmerrshme : O më i ndershmi i krijesave, nuk kam 
tjetërkënd që t’i mbështetem përveç teje kur më godet fatkeqësia etj. 
Nëse dikush do t’i  kundërshtojë për shirkun e tyre,  do të kundërpërgjigjen se ti  nuk e njeh 
pozitën e tij tek All-llahu. Ai është më i  ndershmi i  krijesave,  Nuk janë krijuar xhindet dhe 
njerëzit vetëm për shkak të tij. Ai është i krijuar prej dritës së Arshit, këto marrëzira  ua veshin 
njerëzve të rëndomtë e ata  i besojnë. Nëse do t’u vijë atyre dikush për t’i ftuar në teuhid, nuk do 
të përgjigjen sepse i pari i tyre, i dituri i tyre është në të kundërtën e teuhidit.  “Edhe sikur t’u 
sillni ithtarëve të Librave të parë gjithë ajetet (provat, treguesit, Shpalljet) ata nuk do të ndiqnin 

Kiblen tuaj.”8. Pastaj entuziazmi  (ndjenjat)  i muslimanit dhe animi nga i Dërguari i All-llahut 
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është një çështje që nuk mohohet. Kjo është ajo që i tërheq të paditurit, porse njeriu nuk duhet 
të gjykojë me ndjenja por të gjykojë me mendje të shëndoshë në dyshi met dhe epshet. 

çështja e tretë: Megjithëse ata ishin qafira në kohën që Profeti bëmte lutje kundra tyre, ai nuk 
zotronte asgjë kundrejt tyre. Por e gjithë puna e tyre është në dorë të Allahut.

çështja e katërt: Ata vepruan disa vepra që i bëjnë të shumtët e kufarëve.

çështja e pestë: Emërtimi i atyre që bëhet lutje kundra tyre në nemaze me emrat e tyre dhe 
emrat e prindërve të tyre.

çështja e gjashtë: Mallkimi i individve të veçantë në duanë e kunutit në situata të vështira.

Mesimi i 16
 َحتّى إِذَا ُفّزَع َعْن ُقلُوبِِهْم َقالُوا َماذَا َقاَل َربّكُْم َقالُوا الَْحّق َوُهَو (   

23:الَْعلِّي الْكَبِيُر) (سَبأ ) 
 “... Derisa të largohet frika nga zemrat e tyre (melekëve), ata (melekët) 
do të thonë: Çfarë ka thënë Zoti juaj? Ata do të thonë: Të vërtetën. Dhe 
Ai është më i Larti, më i Madhi.”9.
Shkaku i përmendjes së këtij kapitulli: 
Ky kapitull  është  nga argumentet  që  tregojnë se  askush nuk meriton të  jetë  bashkë me 
Allahun.  Se    melaiket  të  cilat  janë  më  afër  prej  krijesave  te  Allahu.     Me  përjashtim  të 
posaçmëve nga bijt e Ademit, të cilët frikësohen nga fjala e Allahut 
“... Derisa të largohet frika nga zemrat e tyre...” – është frika, trishtimi i befasishëm.
“... ata do të thonë: çfarë ka thënë Zoti juaj...”. Pra, do t’i thonë njëri-tjetrit.
 “... Ata do të thonë: Të vërtetën...”.  Kuptimi është se All-llahu i Lartësuar është i Vërteti dhe 
nuk del nga Ai vetëm se e vërteta,  e nuk flet dhe nuk vepron veçse të vërtetën. El-hakku (e 
vërteta) është vërtetësia në lajmërim dhe drejtësia në ligjërim. All-llahu i Lartësuar thotë: “Dhe 

fjala e Zotit tënd është e plotësuar me vërtetësi dhe drejtësi...”10. 
“...Dhe Ai është më i Larti, Më i Madhi”. Pra është lartësuar në Qënien e Tij dhe Cilësitë e Tij 
(Kebir). Ai ka madhështi që nuk krahasohet  me asgjë, pra është më i Madhi. Nuk ka më të 
madh se Ai. Shkaku i përmendjes së ajeti ne këtë kapitull është bërë për faktin se Allahu $ ,ashtu 
siç është veçuar në madhështi, duhet të veçohet edhe në adhurim. 

    Lartësimi është dy llojesh:
1-Lartësimi i Cilësive. Këtë e pohojnë të gjith ata që emërtohen si muslimanë, madje edhe el-
xhehmijjet.
2-Lartësimi i Qënies. E mohuan atë shumë prej atyre që emërtohen si muslimanë si: xhehmijjet 
dhe disa esharijj, përveç disa kërkuesve që e pohuan Lartësimin e All-llahut. Lartësimi i Tij nuk 
e mohon Qënien e Tij me krijesat e di gjendjen e tyre, i dëgjon dhe i  shikon ata, sepse Ai nuk i 
pëngjan askujt dhe asgjëje në të gjitha Cilësitë e Tij.

    Dobit e ajetit:
1-Melaiket i frikësohen All-llahut të Lartësuar:  “I frikësohen dhe i përulen Zotit të tyre, Lart 

mbi ta, dhe bëjnë çfarë urdhërohen...”11.
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2-Melaiket kanë zemra.
3-Ata  janë  trupa  dhe  nuk  janë  shpirtra  pa  trupa.  Ajo  është  një  çështje  e  njohur 

domosdoshmerisht. “... I Cili i bëri melaiket lajmëtarë me fletë...”12. Profeti e pa Xhebrailin, I cili 
kishte  gjashtëqind  fletë  e  kishte  bllokuar  horizontin  [Buhariu].  Ata  as  nuk  hanë  e  as  nuk 
pijnë.Ngrënia dhe pirja e tyre është madhërimi i All-llahut. Argument është fjala e All-llahut të 
Lartësuar: “Ata (melaiket) lartësojnë Lavdinë e Tij ditë e natë dhe ata nuk plogështohen kurrë 

duke vepruar kështu”13.  Tesbihu është pastrimi  i  All-llahut  prej  asaj çfarë nuk i  përshtatet 
Madhërisë Tij.
4-Pohimi se ata kanë mendje. Zemrat janë pikënisjet e mendjeve, kjo kundërshton fjalën e atyre 
që thonë se ata nuk logjikojnë.
5-Pohimi i fjalës për All-llahun të Lartësuar dhe se ajo varet nga dëshira e Tij, sepse ajo vjen e 
kushtëzuar: “...Derisa të largohet frika...” dhe kjo argumenton për ndodhshmërinë e kushtit, në 
kundërshtim me esharijjtë të cilët thonë: Të folurit e All-llahut nuk varet nga dëshira e Tij, por 
është një atribut i domosdoshëm i qënies së All-llahut, i pa pa fillimt e i pa fundm si qenshmëria 
e dijes, forcës, e dëgjimit, e shikimit. Nuk ka dyshim se kjo është e rreme (e kotë). E vërteta e saj 
është të mohuarit e fjalës për All-llahun. Për këtë, ata thonë: All-llahu flet me fjalë që qëndron 
në Veten e vet e pa fillimtë dhe e pafundme. Siç thonë: Kjo është fjala që e dëgjoi Musai dhe e 
dëgjoi atë Profeti dhe e zbriti atë Xhebraili tek i Dërguari i All-llahut  e krijuar ekuivalente (e 
barasvlefshme ) me atë të Allahut. Kjo në realitet është fjala e xhehmijeve.
6-Pohimi se All-llahu i Lartësuar thotë të vërtetën. Kjo ka ardhur në Kur’an: “(All-llahu ) i tha: 

Pra, e vërteta është dhe të vërtetën Unë them”14“Por All-llahu thotë të vërtetën dhe Ai udhëzon 

në udhë (të drejtë)”.15.

 Në një hadith të saktë prej Ebu Hurejres thuhet se Profeti @, ka thënë: 
“Kur All-llahu urdhëron për një çështje në qiell, melaiket i rrahin fletët e  
tyre si përulje për Thënien e Tij, si të jetë ajo (fjala qën dëgjohet ) zinxhir  
mbi  rrasën  e  lëmuar  (që  kur  lëviz  lëshon  zë)  duke  arritur(depërtuar  
plotësisht) ky zë tek të gjithë”.
“...  Derisa të  largohet  frika nga zemrat e  tyre (melaikeve)  ata do të 
thonë: Çfarë ka thënë Zoti juaj? Ata do të thonë: Të vërtetën. Dhe Ai 
është më i Larti, më i Madhi”.16.
E dëgjon atë vjedhësi(përgjuesi) i dëgjimit. Vjedhësit e dëgjimit janë: 
njëri mbi tjetrin siç e përshkruan Sufjani me pëllëmbën e tij, duke i 
vendosur njërin  mbi tjetrin gishtërinjtë e hapur. E dëgjon një fjalë dhe 
ia  thotë atij  që është poshtë tij,  pastaj  ai  ia  thotë tjetrit  poshtë tij  e 
kështu  me  radhë,  derisa  të  shkojnë  në  gjuhën  e  magjistarit  ose 
fallxhorit. Ndoshta e kap shkëndia atë para se ta thotë atë, e ndoshta e 
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thotë para se ta kapë. Shton me të njëqind gënjeshtra. Thuhet: A nuk 
na tha neve një ditë kështu e kështu. E besojnë me këtë fjalë që e dëgjoi 
prej qiellit.17  Dëgjojnë fjalën me të cilën flasin melaiket. All-llahu i Lartësuar tregon për ata 
të cilët vjedhin dëgjimin në fjalën e Tij: “Përveç ndonjërit që shkëput ndonjë grimcë vjedhurazi 

dhe janë të ndjekur me zjarr flakërues me shkëlqim të lartë” .18. 
“Vjedhësit e dëgjimit janë : njëri mbi tjetrin...”. Mundet që kjo të jetë fjala e Profetit @, mundet të 
jetë fjala e Ebu Hurejres ose mundet të jetë fjala e Sufjanit.
    “Dhe vërtetë që ne uleshim atje në vende për të dëgjuar (për të vjedhur ndonjë fjalë) por 

kushdo që dëgjon tani, do të gjejë një zjarr të fshehtë që i rri në pritë”19.
 Ø»´ 	   (Kahin) Fallxhor është ai që lajmëron për të fshehtat në të ardhmen. Disa nxënës të 
dijes janë ngatërruar në këtë çështje duke menduar, se çdo njeri që lajmëron për të fshehtën, 
edhe nëse ka lajmëruar për diçka që ka ndodhur në një koh të kaluar është fallxhor. Ajo që 
ndodh në tokë është e fshehtë për atë që nuk është aty në momentin kur ajo ndodh. Kjo quhet e 
fshehtë e pjeshme. P.sh. ajo që ndodh në Xhami quhet e fshehtë për atë që është në rrugë dhe jo 
për atë që është në Xhami. Njeriu lidhet me xhindin dhe e lajmëron atë për çfarë ndodh në tokë, 
edhe nëse është larg. E përdor këtë xhind, por jo në formë të ndaluar, atëherë ky nuk quhet 
fallxhor. Fallxhor quhet ai që lajmëron për gjërat e fshehta që do të ndodhin në të ardhmen.
Është thënë: po ai që lajmëron për atë që ndjen në veten etij?
Kjo  është  një  lloj  falli  nëse  nuk  mbështetet  në  firasetu (mprehtësi,  aftësi  depërtuese, 
zbulesë,ndriçim  i  papritur  në  mendje,  intuit).  Mirëpo  nese  lajmëron  për  atë  që  ndien  në 
brendësin e tij duke u bazuar në firase ai nuk ka lidhje fare me fallin pasi disa njerëz ndoshta 
kuptojnë atë që është tek tjetri duke u bazuar në tiparet e fytyrës dhe shenjat e saj, edhe nëse ai 
nuk i di në mënyrë të hollësishme, porse i di në formë të përgjithshme. Ai që lajmëron se ç'ndodh 
në tokë nuk është nga fallxhorët,porse shikohet në gjendjen e tij, nëse është prej atyre që nuk 
kemi siguri në fen e tij nuk i besojmë,sepse Allahu thotë: "O ju që keni besuar! Në qoftë se një 

njeri i lig e i poshtër ju vjen juve me ndonjë lajm, sqaronie e bënie të qartë …."20. Nëse është i 
besueshëm në fe ndërkohë ne dimë se ai nuk është i përzier me harame: si shirk ose të tjera për 
të arritur te qëllimi i tij. Atëherë ne nuk e konsiderojmë prej fallxhorëve, fjala e të cilëve është e 
ndaluar të merret për bazë. Ndërsa ai që lajmëron për gjëra që kanë ndodhur në ndonjë vend 
askush nuk i ka vështruar duke mos qenë në të. Ky nuk quhet fallxhor. Pasi ai mund të ketë 
ndonjë xhind që e lajmëron pa rënë në haram. Xhindi mund ti shërbej njeriut pa rënë në haram 
ose nga dashuria  e Allahut ose për shkak të ndo një dije që e përfiton prej tij,ose diçkaje tjetër. 
Edhe magjistarët mund të kenë xhinde që vjedhin për ta dëgjimin. Këta vjedhësa nuk arrijnë 
veçse deri tek qielli i dynjasë. All-llahu  Lartësuar thotë: “Ne e bëmë qiellin mbulesë ruajtëse”. 
Pra, ata nuk futen në qiell. 
(Shihabun) është një pjesë e shkëputur prej yjeve, meteor. Dijetarët thonë për fjalën e All-llahut: 
“Dhe vërtetë që Ne e kemi zbukuruar qiellin më të afërt me drita dhe Ne i kemi bërë drita të tilla 

gjuajtëse për të larguar shejtanët.” 21. Pra, i kemi bërë shkëndijat e tyre, që shkëputen prej tyre, 
gjuajtëse për të larguar shejtanët. Dijetarët janë ndarë në dy mendime:
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a-Një grup tha: U ndërprenë vjedhësit ,përgjithmonë prej vjedhjes, pas dërgesës së Profetit.
b-Grupi tjetër tha: U ndërprenë vetëm në kohën e Profetit @ dhe ky është mendimi më i saktë.
    Ata u ndërprenë vetëm në kohën e Shpalljes që të mos vishej fjala e fallxhorëve me shpalljen, e  
më pas shkaku i pengimit të tyre përfundoi.
    “... shtojnë me të njëqind gënjeshtra...”. Kjo është në kuptimin që gënjejnë me atë fjalë shumë, 
Ata mund të shtojnë 100 ose më shumë ose mund të pakësojnë më pak se 100 , sepse fallxhorët 
kanë shejtanët. Ndoshta te disa njerëz ka justifikim për veprimin e fallxhorit, thonë: A nuk na 
tha ne një  ditë  kështu e kështu.  Njerëzit  në këto çështje  të  huaja  mbështeten në atë çfarë  i 
lajmëron lajmëruesi, e marrin gjithçka që ai u thotë për të vërtetë. Nëse i lajmëron për diçkë që 
ka ndodhur pastaj lajmëron për diçka (tjetër) thonë: patjetër thotë të vërtetën.
    Dobitë e hadithit:
1-Pohimi i fjalës për All-llahun.
2-Madhështia e All-llahut.
3-Pohimi i fletëve të melaikeve.
4-Frika e melaikeve prej All-llahut të Lartësuar dhe nënshtrimi i tyre ndaj Tij.
5-Melaiket flasin dhe logjikojnë.
6-Nuk buron prej All-llahut vetëm se e vërteta.
7-All-llahu i Lartësuar ua mundëson xhindëve arritjen në qiell si sprovë për njerëzit, ose për 
ndryshe, All-llahu është i Plotfuqishëm që të mos ua mundësojë atyre atë. Ajo është çfarë ata u 
thonë fallxhorëve dhe arrihet me të sprova. All-llahu i Lartësuar është (Hakim) i Urti. All-llahu i 
Lartësuar  i  bën disa  gjëra  që  të  jenë humbje  për  disa  njerëz,  porse  për  disa  të tjerë  janë 
udhëzim dhe sprovim.
8-Numri i shumtë i xhindëve. Që i mundëson  ata njëri mbi tjetrin të ngjiten në qiell. Kuptimi i 
saj është se ata janë të shumtë në numër dhe trupat e tyre janë të lehtë, fluturojnë me lehtësi. 
Shejkhul Islam Ibnu Tejmije përmend magjistarët që kanë në shërbim xhindët me anë të tëcilëve 
fluturojnë.  Ata i  gjen mëngjesi  në vendin e tyre,  ditën e Arafatit,  dhe vijnë e qëndrojnë me 
njerëzit në Arafat.Në atë kohë kur nuk kishte avion, por ata nuk i mbartin vetëm se shejtanët. 
Bëheshin për njerëzit fshesa që fshijnë shtëpitë dhe thoshte magjistari: Unë i hipi fshesës dhe 
fluturoj me të për në Mekë. Shejkhul Islami thotë: Këta janë gënjeshtarë, u shërbejnë atyre 
shejtanët.
9-Fallxhorët janë njerëzit më gënjeshtarë, për këtë ata i shtojnë asaj që dëgjojnë gënjeshtra të 
shumta, që me anë të tëcilave humbin njerëzit. Arrijnë në kotësirat e tyre herë me frikë (duke 
futur frikë) e herë me nxitje si: do të bëhet Kijameti këtë ditë,  ti  do të vdesësh ose do të të 
grabitet pasuria, etj.
10-Magjistarët ia shtrembërojnë realitetin personit që i është bërë magji.
:

Transmetohet prej Ennuas Ibnu Seman ^ se ka thënë: Ka thënë Profeti 
@,: “Kur All-llahu i Lartësuar dëshiron që të shpallë një çështje, flet me  
Shpalljen, dhe fillojnë të dridhen qiejtë.” Ose tha: “Dridhje e fortë nga  
frika prej All-llahut të Lartësuar. Kur e dëgjojnë atë banorët e qiellit, u bie  
të fikët dhe i bien në sexhde All-llahut. I pari prej tyre që e ngre kokën 
është Xhibrili. I Flet atij All-llahu prej Shpalljes së Tij me çfarë dëshiron.  
Pastaj kalon Xhibrili tek melaiket. Sa herë që kalon një qiell e pyesin atë  
melaiket  e  tij:  E  çfarë  tha  Zoti  ynë  o  Xhibril?  Ai  përgjigjet:  Tha  të  
vërtetën, Ai është më i Larti më i Madhi. Të gjithë ata thonë ashtu sikur  
tha Xhibrili. Vazhdon Xhibrili me Shpalljen aty ku e ka urdhëruar All-
llahu Azze ue Xhel-le.”
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    “... Flet me Shpalljen...” Kjo është kundërpërgjigjje nda El-esharijve të cilët thonë: “All-llahu 
nuk flet me dëshirë dhe fjala e Tij është e pafillimtë si dëgjimi dhe shikimi”. Po kështu në këtë 
hadith pohohet se All-llahu flet kur të dojë, si të dojë dhe kur të dojë. Mangësi është të thuhet se 
Ai nuk flet me shkronja dhe zë, porse fjala është kuptimi i vetekzistueshëm. 
“...dhe fillojnë të dridhen qiejtë...”, sepse All-llahu është më i  Madhi e i frikësohet Atij gjithçka 
aq sa edhe qiejtë të cilët nuk kanë shpirt.
“... kur e dëgjojnë atë banorët e qiejve u bie të fikët dhe i bien në sexhde All-llahut..". Rënia “...të 
fikët...”, këtu është para rënies në sexhde, e All-llahu është më i ditur. Kur ata përmenden, bien 
në sexhde.” 
“I pari prej tyre që e ngre kokën e tij është Xhibrili. I Flet atij All-llahu prej Shpalljes me çfarë  
dëshiron...”, sepse All-llahu flet me dëshirë.
“...  Pastaj kalon Xhibrili tek melaiket. Sa herë që ai kalon një qiell e pyesin atë melaiket e tij: E  
çfarë tha Zoti ynë o Xhibril? Tha të vërtetën, Ai është më i Larti më i Madhi.” Pra Xhibrili nuk i 
lajmëron melaiket  me atë  çfarë  i  Shpalli  All-llahu,por   thotë:  “Të  vërtetën” pa e  qartësuar 
atë.Për këtë ai është quajtur (mbi të qoftë shpëtimi) Besniku dhe besnik është ai i cili  nuk e 
tradhëton sekretin që ka marrë përsipër, për ta ruajtur.
“...  të  gjithë  ata  thonë  ashtu  sikur  tha  Xhibrili.  Vazhdon  Xhibrili  me  Shpalljen  aty  ku  e  ka 
urdhëruar All-llahu Azze ue Xhel-le”.

    Dobitë e hadithit:
1-Pohimi i dëshirës së All-llahut, argument është fjala: “... kur dëshiron All-llahu...”.
 Dëshira është dy llojesh: 
a-Sher'ije;(e sheriatit)
 b-Keunije.-(e krijimit)
 Ndryshimi ndërmjet tyre eshtë:
I pari: Dëshira e sheriatit ka të bëjë me atë   gjë   të cilën e do All-llahu i Lartësuar, ndodh apo nuk   
ndodh. Ndërsa dëshira krijimit ka të bëjë me atë   gjë   që do të ndodhë e do All-llahu     apo nuk e do.   
 I dyti: Ndryshimi mes tyre në aspekti e    arritjes së asaj që dëshirohet.    Përsa i përket asaj të   
sheriatit nuk kushtëzon ndodhjen e asaj që dëshirohet. Ndërsa te ajo e krijimit pa tjetër do të 
ndodhë  ajo  që  dëshirohet. All-llahu  i  Lartësuar  thotë:    “All-llahu  do  t’jua  pranojë  juve   

pendimin”22. Kjo është dëshira e sheriatit, sepse po të ishte dëshira keunije (e krijimit) do të 
pranonte pendimin e gjithë njerëzve. Lidhja e saj me atë që e do All-llahu është pendimi, kurse 

fjala e All-llahut:    “Dëshira e All-llahut është që t’ju lërë ju në rrugë të humbur”  23, kjo është 
keunije (krijimit) sepse All-llahu nuk e do të humbjen nga ana e sheriatit, ndërsa në krijim dhe 
përcaktim (në kader) e do atë.
2-Krijesat  edhe  pse  janë  të  ngurta  e  ndiejnë  madhështinë  e  Krijuesit.  All-llahu  thotë:  “E 
lavdërojnë dhe e ngrenë në Lavdi dhe Madhështi Atë shtatë qiejtë dhe toka dhe gjithë ç’është në 
ta dhe nuk ka gjë që të mos e lavdërojë Lartësinë e Tij,  por ju nuk e kuptoni  lavdërimin e 

tyre.”24 
3-Melaiket flasin, kuptojnë e logjikojnë. Ata pyesin: “Çfarë tha Zoti ynë...” Përgjigjjen: “Tha të 
vërtetën...”.
4-Pohimi i numrit të shumtë të qiejve.
5-Për çdo qiell ka melaike të posaçëm: Kjo sipas fjalës së tij në hadith. “E pyesin atë melaiket e  
tij...”.
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6-Vlera e Xhibrilit ku ai është i njohur me besnikërinë e Shpalljes. Për këtë tha Uerekatu Ibnu 
Nufel:  “Ky është namusi  i  cili  i  vinte Musait”.  Namus do të thotë në Hebraisht:  “Ruajtësi  i 
Sekretit”.
7-Besnikëria e Xhibrilit që e çoi Shpalljen aty ku e urdhëroi All-llahu i Lartësuar. Në këtë ka 
kundërpërgjigje (përgënjeshtrim) ndaj Rafidave, mohuesve (Shëtëve, Shijave) të cilët thonë se: 
Xhibrili  u urdhërua që t’ia  Shpallë  Aliut,  e  ai  ia  Shpalli  Muhammedit  dhe thanë:  tradhëtoi 
Besniku dhe e largoi atë prej Hajderah”. Hajderah është një emër për Ali ibnu Ebi Talibin , 
sepse ai thoshte në luftën e Khajberit: “Unë jam ai që më ka quajtur nëna Hajderah” [Muslimi]. 
Në këtë ka kontradiktë prej tyre, sepse përshkrimi i tij me besnikëri do të thotë mosekzistencë të 
tradhëtisë.
8-Pohimi i (El-I’z-zeh) për All-llahun në fjalën e Profetit: "Az-ze ve Xhel-le" 
“El-I’z-zeh” është: Ngadhënjimtari i  Gjithfuqishmi, Dominusi mbi çdogjë.
"Xhel-le" është Madhështi mbi të cilën nuk ka Madhështi.

    Çështjet:
1- Ajeti është argument për asgjësimin e shirkut. Kjo sepse melaiket,që nuk krahasohen në forcë 
e madhështi, u bie të fikët, e pastaj largohet frika nga zemrat e tyre. E çfarë mund të thuhet për 
idhujt të cilët adhurohen përveç All-llahut. Ata janë shumë më të paktë, e si  mund të lidhet 
zemra e njeriut me ta! Për këtë thuhet: ky ajet i pret lidhjet e shirkut prej zemrës, sepse nëse 
njeriu e njeh Madhështinë e All-llahut të Lartësuar prej të Cilit dridhen qiejtë dhe u bie të fikët 
banorëve të tyre vetëm me të folurit e Tij, me Shpalljn,nuk mundet të shoqërojë në All-llahun 
diçka të krijuar e ndoshta të bërë me dorën e tij. Njëri prej arabëve zbriste në një luginë, merrte 
katër gurë, tre prej tyre i vendoste poshtë tenxheres (në vend të kamjes) kurse të katërtin e 
mbante mirë dhe e bënte atë të adhuruarin e tij (zotin e tij).
Si e dëgjojnë vjedhësit fjalën ndërsa kur melaiket pyesin Xhibrilin përgjigjja është vetëm me “Të 
vërtetën”?.
Përgigja: Shpalljen nuk e dinë banorët e qiellit,sepse ajo vjen nga All-llahu tek Xhibrili e pastaj 
tek Profeti. Ndërsa çështjet e kaderit që flet All-llahu me ta, nuk janë të posaçme për Xhibrilin, 
por ndoshta banorët e qiellit i dinë ato me hollësi pastaj i dëgjojnë ato vjedhësit e dëgjimit.
2 Arsyja e pyetjes së tyre. Arsyja e pyetjes së tyre është frika e madhe e tyre prej Allahut $ dhe 
trishtimi i tyre se mos ka thënë për ta diçka që smund ta përballojnë prej ndërshkimit.
3 Xhibrili u përgjigjet atyre më pas me thënjen e tij : tha kështu dhe kështu ,pra thotë : tha të 
vërtetën.
4 Përmendja e të parit që ngre kokën e tij, ai është Xhibrili .Kjo tregon për vlerën e tij.
 5 Xhibrili u përgjigjet që të gjidhve banorve të qiejve, sepse ata e pyesin .Ky është një argument 
për madhështinë e tij ndërmjet tyre.
6 Humbja e vedijes (rënja të fikët) përfshinë të gjithë banorët e qiejve.
7 Dridhja e qiejve prej fjalës së Allahut $.
8 Xhibrili është ai që e dërgon shpalljen për aty ky e urdhëroi Allahu  $.
9 Përmendja e vjedhjes së shejtanve.
10 Mënyra e të hipurit njëri mbi tjetrin.
11 Përmendja e dërgesës së shkëndijave të zjarrit.
12 Ndonjëherë e djeg shkëndija para se t’ia thotë në vesh mikut të tij prej njerëzve e ndonjëherë 
mbas.
13 Fallxhori e thotë  një të vërtetë ndonjëherë.

Mësimi i 17

    Ndërmjetësimi:
Autori përmend ndërmjetësimin në librin e Teuhidit, sepse mushrikët të cilët adhuronin idhujt e 
tyre thoshin se ata (idhujt) ishin ndërmjetësuesit e tyre tek All-llahu.Ata e shoqërojnë All-llahun 
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në to me dua, kërkimin e shpëtimit etj. Ata mendonin se me këtë janë madhërues të All-llahut, 
porse ata me të vërtetë janë mangësues, sepse Ai është i Ditur për gjithçka. Ai ka vendim të plotë 
dhe absolut dhe  pushtet të plotë e nuk ka nevojë për ndërmjetësuesit.Ata thonë: Ne i adhurojmë 
ata që të jenë ndërmjetësuesit tanë tek All-llahu, për të na afruar ne tek All-llahu. Ai është i 
Ditur, i Plotfuqishëm me Sundim të plotë, e kush është kështu nuk ka nevojë për ndërmjetësues. 
Ndërsa mbretërit në këtë botë kanë nevojë për ndërmjetësues, ose për mangësinë e dijes së tyre 
ose për mangësinë mundësis dhe pushtetit të tyre duke kështu u ndihmojnë atyre ndërmjetësit, 
Ata e  bëjnë ndërmietësimin pa kërkuar leje.Ndërsa All-llahu i Lartësuar ka dije, pushtet dhe 
sundim të plotë dhe nuk ka nevojë për askënd që të ndërmjetësojë tek Ai. Për këtë nuk mund të 
ekzistojë ndërmjetësimi tek Ai, vetëm se me lejen e Tij për shkak të Madhështisë dhe Pushtetit të 
plotë të Tij.  Pastaj me ndërmjetësimin nuk është për qëllim të ndihmuarit e All-llahut në diçka 
për të cilën u ndërmjetësua, sepse kjo është e pa mundur siç do të sqarohet më pas, por me anë të 
tij synohen dy gjerat: 
1-Nderimi i ndërmjetësuesit.
2-Dobia për të ndërmjetësuarin (personit që ka nevojë për ndërmjetësim).
(Esh-shefa’ah)  Shefati  është  të  ndërmjetësuarit  për  dikë,  për  t’i  ofruar të  mirën  ose  për  t’i 
larguar të keqen. Shembulli i shefatit për t’i ofruar të mirën është shefati i Profetit @,për ata që 
meritojnë Zjarrin që të mos futen në të.

All-llahu i Madhëruar thotë: )ََشُروا َْن يُْح َ ََخاُفوَن أ َِذيَن يَ َِه الّ َِذْر بِ  َوأَنْ
َْم يَتَُّقوَن) ََشِفيٌع لََعلُّه َْن دُونَِِه َولَِّي َول  َْم ِم َْم لَيََْس لَُه  إِلََى َربِّه

51(النعام: ) 
 “Këshillojua  (Kur’anin) atyre që kanë frikë se do të mblidhen para 
Zotit të tyre, kur nuk do të ketë as mbrojtës, as ndërmjetësues për ta 
përveç Atij (All-llahut)...”25.
All-llahu i Lartësuar thotë: “... kur nuk do të ketë as mbrojtës...”. Pra, nuk do të ketë mbrojtës 
t’i  ndihmojë  ata  dhe  as  ndërmjetësues  të  ndërmjetësojë  për  ta.  Në  këtë  ajet  mohohet 
ndërmjetësimi pa lejen e All-llahut. Kuptohet se shefati është i pohuar me lejen e Tij.Kjo është 
ajo që është për qëllim. Shefati pa lejen e Tij është i pamundur, kurse me lejen e Tij është i 
mundur dhe i lejuar. Ndërsa tek mbretërit, është e lejuar me lejen e tyre dhe pa lejen e tyre. Ai i 
cili është i afërt tek mbreti bën ndërmjetësim pa i marrë leje atij.

 All-llahu i Lartësuar thotë: ):ُقْل لِلِّه الّشَفاَعُة َجِميعاً (الزمر
44) 
 “Thuaju: All-llahut i takon i gjithë ndërmjetësimi”26. Pra, i All-llahut 
të Vetëm është i gjithë ndërmjetësimi. Nuk është asgjë prej tyre jashtë lejes së All-llahut dhe 
dëshirës së Tij. Prej ajetit përfitohet se ndërmjetësimi është disa llojesh. Dijetarët e kanë ndarë 
ndërmjetësimin në dy lloje kryesore:
Lloji i parë: Ndërmjetësimi i posaçëm për Profetin @, dhe ky është disa llojesh:
1-Shefati i madh. Ai është prej Mekamil Mahmud që ia ka premtuar atij All-llahu . Njerëzit 
Ditën e  Kijametit,  në  atë  qëndrim do t'i  kapë  brenga e  dëshpërimit  aqsa  ata  nuk mund ta 
përballojnë. I thonë njëri-tjetrit: Kërkoni dikë që të na bëjë ndërmjetësim tek All-llahu. Shkojnë 
tek Ademi (paqja dhe bekimet e All-llahut qofshin për të) babai i njerëzisë, i përmendin atij disa 
cilësi me të cilat e dalloi atë All-llahu. All-llahu e krijoi atë me Dorën e Tij, i urdhëroi melaiket t’i  
bëjnë sexhde, ia mësoi atij emrat e çdo gjëje. I thonë: Bëj ndërmjetësim për ne tek Zoti yt. A nuk 
e sheh se në çfarë gjendje jemi? Ai arsyetohet se e kishte kundërshtuar All-llahun në ngrënien e 
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pemës. Është e ditur se kur ndërmjetësuesi ka diçka që ja heq (rrëzon) dinjitetin tek Ai që do të 
bëjë ndërmjetësim. Ai nuk mund të bëjë ndërmjetësim nga turpi,edhe pse Ademit ia pranoi All-
llahu pendimin, e zgjodhi atë dhe e udhëzoi, “Pastaj Zoti i tij e zgjodhi atë dhe iu kthye atij duke 

e  falur dhe duke e udhëzuar atë”27:. Pastaj shkojnë tek Nuhu (paqja dhe bekimet e All-llahut 
qofshin për të) dhe i ata përmendin disa prej cilësive të tij që u veçua me to, sepse ai ishte i pari i 
të dërguarve All-llahu në tokë,por edhe ai arsyetohet se i kishte kërkuar All-llahut atë që nuk 
kishte dije kur tha: “... Zoti im, vërtetë që biri im është nga familja ime dhe nuk ka dyshim që 

premtimi Yt është i vërtetë dhe se Ti je më i drejti i gjykuesve.”28. Pastaj shkojnë tek Ibrahimi 
(paqja dhe bekimet e All-llahut qofshin për të), i përmendin atij disa nga cilësitë e tij që të çojnë 
në ndërmjetësim, porse ai arsyetohet se kishte gënjyer tri herë, të cilat  ishin të vërteta sipas 
qëllimit të tij. Pastaj shkojnë tek Musai, i përmendin atij disa prej cilësive të tij që të çojnë në 
ndërmjetësim, porse ai arsyetohet me vrasjen e njeriut, që nuk ishte i urdhëruar për vrasjen e 
tij. Ai ishte njëri prej popullit të faraonit. Kur i kërkoi ndihmë atij personi prej beni israilëve, 
Musai i ra me grusht e ai vdiq. Pastaj shkojnë tek Isai, i përmendin atij disa prej cilësive të tij që 
të  çojnë  në  ndërmjetësim,  por  edhe  ai  arsyetohet  pa  përmendur  ndonjë  arsye  dhe  u  thotë: 
“Shkoni tek Muhammedi,robit që i janë falur gjynahet e kaluara dhe të ardhshmet. Ai i orienton 
për tek Muhammedi pa u treguar arsyen që e pengon të ndërmjetsojë.” [Buhariu].
2-Shefati i tij për banorët e Xhennetit që të futen në të, sepse ata kur e kalojnë Siratin, arrijnë 
tek ato (Dyert e Xhennetit)  i  gjejnë të mbyllura. Kërkojnë dikë që t’u bëjë ndërmjetësim. E 
kështuqë Profeti @ do të  ndërmjetësojë tek All-llahu për hapjen e dyerve të Xhennetit dhe për 
hyrjen e njerëzve në të. Tregon për këtë fjala e All-llahut të Lartësuar: “... derisa kur të arrijnë 
tek ai, dyert do të jenë të hapura...”.
3-Ndërmjetësimi i tij për xhaxhain e tij Ebu Talibin që të lehtësohet për të dënimi. Kjo ngaqë 
Ebu Talibi kishte ndihmuar Profetin dhe e kishte mbrojtur atë. Ai nuk do të dalë nga Zjarri 
porse do t’i  lehtësohet.  Ky shefat është i  veçantë për Profetin @. Askush nuk mund të bëjë 
ndërmjetësim për kafirin (për jobesimtarin) kurrë përveç Profetit @, e megjithatë edhe atij nuk 
iu pranua ndërmjetësimi plotësisht por vetëm me lehtësim.
Lloji i dytë:
Ndërmjetësimi i përgjithshëm për Profetin @,dhe për të gjithë besimtarët e ai është disa llojesh:
1-Shefati për ata që e meritojnë Zjarrin që të mos hyjë në të. Ndoshta argumentohet për këtë me 
fjalën e të dërguarit @: "nuk ka ndonjë musliman që vdes e tia falin xhenazen e tij dyzet burra të  
cilët  nuk  ishoqërojnë  Allahut  asgjë  vetëm  se  Allahu  do  ti  bëj  ata  ndërmjetësues  për  të", ky 
ndërmjetësim është para se të futen në zjarr, Allahu bën që ata të ndërmjetësojnë për këtë
2-Ndërmjetësimi për atë që futet në Zjarr që të dalë prej tij. Kanë ardhur hadithe me shumë 
rrugë të sakta transmetimi dhe janë bashkuar të gjithë sahabët në këtë dhe kanë rënë dakort të 
gjitha grupet  e  fesë Islame përveç dy grupeve:  Ato janë mua’tezilet  dhe khavarixhët.  Ata e 
mohojnë shefatin për gjynahpunuesit kategorikisht. Ata thonë se punuesi i gjynahut të madh do 
të jetë në Zjarr përgjithmonë. Kush meriton përhershmërinë në Zjarr nuk i bën dobi shefati. Ata 
mohojnë se Profeti @, e të tjerë veç tij bëjnë ndërmjetësim në punuesit e gjynaheve të mëdha që 
të dalin prej tij. Thënia e tyre është e rreme, me argumente të sakta të teksteve dhe me ixhmain e 
dijetarëve.
3-Shefati  në ngritjen e gradave të besimtarëve.  Këtë e argumenton duaja e besimtarëve që i 
bëjnë njëri-tjetrit. Ashtu siç tha Profeti për Ebu Selemeh: “O All-llah, fale Ebu Selemen, ngreje  
gradën me të udhëzuarit   ,  zgjeroja dhe ndriçoja varrin dhe bëre të vazhdojnë pasardhsit   e tij  .”  
[Muslimi].
Një paqartësi dhe sqarimi i saj:
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Nëse dikush do të thoshte: Shefati është vetëm me lejen e Allahut, atëherë si mund të quhet duaja 
që bën njeriu për vëllain e tij shefat, ndërkohë që ai nuk ka marrë leje nga Zoti për këtë.
Përgjigja: Allahu e ka urdhëruar njeriun që të lutet për vëllain e tij të vdekur, atëherë urdhëri 
për dua (lutje) është shtesë.
Ndërsa shefati i pretenduar nga adhuruesit e idhujve prej adhuruesve të tyre. Ky është shefat 
batil (i papranueshëm) sepse Allahu nuk i jep leje askujt për ndërmjetësim me përjashtim të 
atyre që është i kënaqur prej ndërmjetësuesve dhe atyre për të cilët ndërmjetësohet.

Atëherë nga ajeti "All-llahut i takon i gjithë ndërmjetësimi” Përfitohet se 
shefati është i shum llojësh siç u përmend.

 All-llahu i Mad All-llahut i takon i gjithë ndërmjetësimi” hëruar 
thotë:
 ( r� �� ™T�� ð�  �Ü�� �K �� F� ����  �A�� �h ��  Â �� �’� �  ô��  Ó� ��(:é ˜ � ( } Õ) 255 ) 

 “... E kush është ai që mund të ndërhyjë tek Ai përveç se me lejen e 
Tij...?” 29.
 Pra askush nuk mund të ndërhyjë tek All-llahu përveç me lejen e Tij. Nuk ndërmjetëson askush 
tek Ai qoftë edhe i afërt si melaiket e afërt, vetëm se me lejen e tij sl-keunije (të krijimit pra që do 
të realizohet pa tjetër). Leja e tij nuk mund të jetë veçse pas kënaqësisë. Përfitohet nga ajeti se 
për shefatin është kusht leja e All-llahut të Madhëruar për shkak të sundimit të Tij të plot.  Sa 
më shumë të shtohet sundimi i një mbreti atëherë nuk flet tek ai askush edhe nëse është për të 
mirë,  veçse  pas lejes  së  tij.  Për  këtë  konsiderohet  zhurma në mexhlisin  (kuvendin)  e  madh, 
poshtërim (nënçmim) dhe argument se ai nuk është i madh tek ata që janë tek ai. Sahabët kanë 
qenë me Profetin sikur mbi kokat  e  tyre qëndronin zogjtë prej respektit  dhe mos të folurit, 
vetëm nëse hapej fjala atëherë flisnin.

Allahu i Madhruar thotë 
( ?� � �? ��  �̧ ��̧�� � 1 �� �0  � �© �� �© � � �� � H� � �H��� Á �  � Á�  �9 �� �²  �� ²�  �� ���(  

ءََُ        ََََشَا ي ََمْن َِ ل َََُّه اََلََل َذََن ْ ََأ ََ ي َْن َ َأ َِد ََْع ََ ب َِّلَََمْن ِ َإ  
p é̃ �( }Õ¿Ð)  
 “Dhe ka shumë melekë në qiej,  ndërmjetësimi i  të 
cilëve nuk vlen, përveç vetëm pasi All-llahu të ketë 
dhënë lejim për atë që Ai do e dëshiron...”.
Pra, sa të shumtë janë melaiket të cilët janë në qiell, e megjithatë nuk vlen ndërmjetësimi i tyre 
asgjë veçse pas lejes së All-llahut dhe dëshirës së Tij: 
“... Përveç vetëm pasi All-llahu të ketë dhënë lejimin për atë që Ai do e dëshiron.”
 Shefati ka dy kushte:
1-Lejimi prej All-llahut: “... përveç vetëm pasi All-llahu të ketë dhënë lejimin”.
2-Kënaqësia e Tij prej personit që kërkohet për të ndërmjetësuar:  “... e dëshiron”. Po ashtu 

thotë All-llahu në ajetin tjetër: “... ata me të cilët Ai është i kënaqur...” 30. Duhet patjetër leja e 
All-llahut  të  Lartësuar  dhe  kënaqësia  e  Tij  për  personin  që  kërkohet  ndërmjetësimi.  Me 
përjashtim të lehtësimit të ndëshkimit për Ebu Talibin siç u përmend më parë.
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( َِفي            ذَّرٍة ََقاَل ِمثْ َوَن ُ يَْملِك ل َِه اللّ َِن دُو َْن ِم َزَعْمتَُْم َِذيَن الّ ادَُْعوا َِل  ُق
ِمْن             َُهْم نْ َِم ََََُه ل ََمَا ََو ِشْرٍك ِمْن ََمَا َِه َِفَي َََُهْم ل ََمَا ََو َْرِض َ ََل ْ َا ََِفي ََولََ َََواِت ََمَا لّس  اََ

: ) ََبأَ)  س ٍر 22ظَِهَي ) 
 “Thuaju  (O Muhammed): Thirruni atyre të cilët ju i pohoni  (të jenë 
zota) në vend të All-llahut (Një), ata nuk kanë as sa pesha e një grimce 
(sa një milingonë) qoftë në qiej, në tokë” 31.
 Urdhëri këtu është për sfidim dhe për paaftësi: “Thuaju thirrni...” përmban dy kuptime:
 1- Sillni ata; 
2-Thirri ata duke u kërkuar atyre. Sikur i thërritnin ata duke u kërkuar atyre, ata nuk do t’u 
përgjigjeshin dhe do të shfajësoheshin prej tyre. Me gjithë këtë ajet madhështor, përsëri disa 
njerëz shkojnë i bëjnë shirk All-llahut të Lartësuar: kërkojnë shpëtim prej dikujt tjetër veç All-
llahut. Edhe nëse do t’i thërrisni ata të prezantoheshin nuk do të vinin, edhe sikur të vinin, nuk 
do t’u bënte dobi ardhja e tyre.
“... ata nuk kanë as sa pesha e një grimce (sa një milingonë)”. Ky shembull sillet për pakicë. 
"as nuk kanë aspak pjesë në në ndonjërin prej tyre…"  pra ata nuk kanë fare pjesë në qielldhe 
në tokë, si më vete po kështu të përbashkët.
"Ai nuk ka prej tyre ndonjë përkrahje(ndihmë)" Pra Allahu nuk ka ndihmës që e ndihmon në 
punët e Tij, atëherë u mohohet ketyre idhujve çdo gjë me të cilën lidhen adhuruesit. Ata nuk 
sundojnë as gjë qoftë vetmas, ose në bashkëpunim dhe as ndihmën. Sepse ai që të ndihmon ty 
edhe nëse nuk është pjestar me ty, ai ka merita tek ti, atëherë ndoshta ti e favorizon duke i dhënë 
atë që dëshiron. Nëse këto tre çështje janë mohuar (të clat ishin 1- sundimi më vete 2- sundimi në 
bashkëpunim 3-dhe ndihma) mbetet vetëm ndërmjetësimi, edhe këtë e ka mohuar Allahu me 
fjalënn  e  Tij:  "Dhe  ndërmjetësimi  nuk  bën  dobi  te  Ai,  përveç  i  atij  të  cilit  Ai  i  jep  leje". 
Ndërmjetësimi I tyre te Allahu nuk vlen, sepse ato janë idhuj, e Allahu nuk u jep leje atyre. 
Kështu  që  u ndërprenë  të  gjitha  mjetet  dhe  shkaqet  për  mushrikët.Ky është  nga  ajetet  më 
madhështorë  që  tregojnë  për  kotësin  e  adhurimit  të  idhujve.  Sepse  ato  nuk  I  bëjnë  dobi 
adhuruesëve të tyre në vetmi në bashkëpuni në ndihmë dhe në ndërmjetësim, atëherë adhurimi I 
tyre është batil (I kotë I pa pranuar) Allahu ka thënë: "Dhe kush është në rrugë më të gabuar se ai 
që lut në vend të Allahut të atillë që nukdo ti përgjigjen atij deri në Ditën e Gjykimit". Të gjitha 
këto ajete argumentojnë se është detyrë për njeriun prerja e të gjitha lidhjeve të tij përveç me 
All-llahun në adhurim me frikë dhe shpresë, me kërkimin e ndihmës, me madhështi, me dashuri 
derisa të jetë rob i vërtetë i All-llahut. Të jetë epshi, dëshira, dashuria, urrejtja, miqësimi dhe 
armiqësimi për All-llahun dhe në All-llahun, sepse ai, njeriu, është i krijuar veçse për adhurim. 
All-llahu i Lartësuar thotë: “A menduat se Ne ju kishim krijuar për lojë (e pa ndonjë qëllim) dhe 

se nuk do të mund të silleshit prapë tek Ne?” 32.
Pra: Nuk u urdhërojmë ju, as nuk ju ndalojmë, sikur t’u kishim krijuar vetëm për ngrënie, pirje 
e martesë do të ishte krejtësisht lojë, porse është një gjë pas kësaj e ajo është adhurimi i All-
llahut të Lartësuar në këtë dynja.

Ebul  Abbasi  thotë:  All-llahu  mohon  gjithçka  me  të  cilat   lidhen 
mushrikët veç  Tij.  Mohon se dikush tjetër  veç  Tij  ka sundimin apo 
është pjesëtar në të apo është ndihmës i All-llahut dhe nuk mbetet veçse 
shefati por sqaron se edhe ai nuk vlen vetëmse për atë që e lejon Ai, 
Krijuesi. All-llahu $ thotë: “Ata nuk mund të ndërmjetsonë veçse për 
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ata  me  të  cilët  Ai  është  i  kënaqur.” [El-Enbija:  28].  Ky  shefat  që 
mendojnë  mushrikët  është  i  mohuar  Ditën  e  Kijametit,  ashtu  siç  e 
mohoi atë Kur’ani. Profeti thotë: “Se ai (Profeti Muhammed) do të vijë, 
do t”i bjerë në sexhde Zotit të tij dhe do ta falenderojë Atë, nuk fillon 
me shefatin fillimisht. Pastaj i thuhet atij: Ngrije kokën tënde. Fol të 
dëgjohesh.  Kërko  të  të  jepet.  Kërko  ndërmjetësim  të  të  pranohet 
ndërmjetësimi. 
Ebu Hurejra i tha Profetit @,: Kush është më i lumturi i njerëzve me 
shefatin  tënd?  Tha:  Kush  thotë:  LA  ILAHE  IL-L  ALL-LLAH  me 
sinqeritetin e zemrës së tij.” [Bukhariu]. 
Ebul Abbasi është Shejkhul Islami Tekijuddin Ahmed Ibnu Abdul-Halim Abus-Selam Ibnu 

Tejmije, All-llahu qoftë i kënaqur me të. Ai nuk është martuar sepse ka qenë i preokupuar 

me dijen dhe me xhihadin..
Dije se shirku I mushrikëve në të kaluarën ka qenë në adhurimin e idhujve, ndërsa tani është në 
bindjene krijesave në mëkate. Këta të soçmit I shenjtërojnë të parët e tyre më shumë se Allahun 
nëse e pohojnë, u thuhet atyre: Ata nuk sundojnë asgjë , ata janë njerëz si puna juaj kanë dalë 
aty ku del urina dhe gjaku i lehonisë, ata nuk kanëpjesë në qiell as nuk sundojnë ndërmjetësimin 
tek Allahu për ju atëherë si po lidheni për ta, derisa dikush shkon e I bënruku e sexhde të parit 
të tij siç bëhet për Zotin. Detyrë për ne në lidhje me të parët tonë është që tu bindemi atyre 
mirëpo kjo bindje nuk është e ndarë porse është nga bindja e Allahut. Kurse adhurimi I tyre siç 
adhurohet Allahu kjo është injorancë dhe kufër.
Ky shefat  që mendojnë mushrikët  është  i  mohuar Ditën e  Kijametit,  ashtu siç  e  mohoi  atë  
Kur’ani.
Allahu  ka  mohuar që  idhujt  e  tyre  tu  bëjnë  dobi,  madje  ka  thënë:  "Vertet  që  ju 
(mosbesimtarë) dhe ata të cilët ju I adhuroni tani në vend të Allahut jeni vetëm se lëndë 
djegëse për xhehenemin dhe sigurisht që ju do të hyni në të. Po të kishin qenë këta (idhujt që 
I adhuroni ju) zota, ata nuk do të kishin hyrë atje (në Xhehenem). Por ata të gjith do të 
banojnë në të". Pra idhujt nuk I bëjnë dobi veteve të tyre nuk ndërmjetëson për veten evet si 
mund të jetë ndërmjetësuese për të tjerët madje vet ato dhe adhuruesit tyre do të jenë në 
zjarr. 

Profeti thotë: “Se ai (Profeti Muhammed) do të vijë, do t”i bjerë në sexhde Zotit të tij dhe  

do ta falenderojë Atë…".
Kur Profeti @, i cili është më i madhi i njerëzve me pozitë tek All-llahu, nuk ndërmjetëson veçse 
pasi të falënderojë All-llahun.E falënderon All-llahun me falënderime që ia hap All-llahu ku ai 

nuk i  dinte ato më parë dhe e  zgjat  sexhden e tij.  çfarë mund të thuhet  për këta idhuj? A 
munden të ndërmjetësojnë për adhuruesit e tyre. 
Ebu Hurejra i tha Profetit @: Kush është më i lumturi i njerëzve me shefatin tënd.
 Kjo pyetje është prej Ebu Hurejrës drejtuar Profetit. Profeti  i tha atij: “Vërtet kam menduar 
se nuk do të më pyesë askush tjetër veç teje për të, pasi pashë përkushtimin tënd ndaj dijes”.  Në këtë 
është argumenti se prej përfitimit të dijes është të pyeturit.
 “Kush  thotë  LA  ILAHE  IL-L  ALL-LLAH me  sinqeritetin  e  zemrës  së  tij”.  Prej   kësaj  del  se 
mushrikët nuk kanë fat në ndërmjetësim sepse ata nuk thonë LA ILAHE IL-L ALL-LLAH.
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 All-llahu i Lartësuar thotë: “Vërtetë kur iu tha atyre LA ILAHE IL-L ALL-LLAH ata u frynë me 

krenari (duke e mohuar atë)” 33. “A i ka bërë Ai zotat (të gjithë) në Një Zot? Vërtetë që kjo është 

e çuditshme”.34.
    “Me sinqeritetin e zemrës së tij”. Del prej kësaj se kush e thotë atë me hipokrizi nuk ka fat në 
shefat,  sepse munafiku thotë  LA ILAHE IL-L ALL-LLAH dhe thotë: dëshmoj se Muhammedi 
është i Dërguar i All-llahut, porse All-llahu i Lartësuar ua përgënjeshtron dëshminë e tyre.
    “All-llahu e di se ti je vërtetë i Dërguari i Tij dhe All-llahu dëshmon se hipokritët janë me të 

vërtetë gënjeshtarë.” 35.  Pra  ata janë gënjeshtarë në dëshminë e  tyre  sepse  ata po të  kishin 
dëshmuar nuk do të kishin bërë hipokrizi.
    “... me sinqeritet”. Pra, e pastër prej çdo dyshimi e papastërtie. Nuk e ndot atë syefaqësia 
(bërja e veprave për sy e faqe) porse ajo është dëshmi reale.
    “...  prej zemrës së tij”. Ajo është copë mishi në gjokset e njerëzve. Profeti  thotë:  “Nuk ka 
dyshim se në trup është një copë mishi, nëse ajo rregullohet, rregullohet i gjithë trupi.” [Bukhariu]. 
Me këtë asgjesohet thënia e atyre që thonë se të logjikuarit është në tru. Nuk mohohet se truri ka 
ndikim në të kuptuar dhe të logjikuar, porse të logjikuarit  është në zemër dhe ka lidhje me 
trurin. Ai ndërmjetësim do të jetë për të sinqertët, me lejen e All-llahut dhe nuk është për atë që i 
bën shirk All-llahut. E vërteta e tij është se All-llahu i Lartësuar është Ai i Cili i jep mirësi të 
sinqertëve, i fal ata me ndërmjetësimin e duasë së atij që i lejon të ndërmjetësojë, për ta nderuar 
atë dhe për të arritur vendin e lartë (Mekamul Mahmud). Urtësia prej këtij ndërmjetësimi është 
për ta nderuar atë dhe për të arritur vend të lartë.  Po të donte All-llahu do t’i  falte ata pa 
ndërmjetësues, porse Ai do  të duket qartë vlera e këtij ndërmjetësuesi dhe nderimi i tij para 
njerëzve. Është e njohur se kujt ia pranon All-llahu ndërmjetësimin , ai ka një gradë të lartë tek 
Ai. Me anë të kësaj ndërmjetësuesit ë bëhet nderim në dy forma:
 E para: Paraqitja e vlerës së tij tek personi që i bëhet ndërmjetësim. 
E dyta: Paraqitja e pozitës së tij tek All-llahu i Lartësuar. “El Mekamul Mahmud” është për 
qëllim Profeti. Pra All-llahu i Lartë i premtoi Profetit të tij  të arrijë El Mekamul Mahmud. Prej 
El Mekamul Mahmud është se All-llahu e pranon shefatin e tij, pasi tërhiqen të gjithë profetët 
dhe  më të  mirët  prej  tyre.  Të  gjithë  ata  që  do  të  ndërmjetësojnë  prej  besimtarëve  Ditën  e 
Kijametit  kanë  një  pozicion  që  do  të  lavdërohen  .Kjo  është  një  mirësi  prej  All-llahut. 
Lavdërohen sipas vlerës së shefatit të tyre. 
çështjet:
1 Cilsia e shefatit të ndaluar.Ai është shefati që përmbanë shirk.
2 Cilsia e shefatit të lejuar . Ai është shefati i poseduesve të teuhidit që kushtëzohet lejimi prej 
Allahut  ,pra  ta  lejojë  personin të  bëjë  ndërmjëetsim dhe të  jetë  i  kënaqur ndaj  personit  që 
kërkohet për të ndërmjëetsimi.
3 Përmendja e shefatit të madh .Ai është el Mekamul Mahmud.
Përmendja e asaj që vepron Profeti @ Ditën e Gjykimit. Ai nuk fillon direkt me ndërmjetsimin, 
por bie në sexhde pasi i jepet leje ndërmjetson. 
4 Kush është më i lumturi i njerëzve me mdërmjetsimin ? ata janë poseduesit e teuhidit dhe 
sinqeritetit prej atyre që thonë la ilahe ill-llah .
5 S’ka ndërmjetsim për atë që i bën shirk Allahut $.
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    “Në të vërtetë ti (Muhammed) nuk udhëzon kë të duash 
” [El Kassas: 56].

Lidhja e këtij kapitulli me kapitullin para tij:
Ky kapitull është e ngjashme me kapitullin para tij. Pasi askush nuk mund t’i bëjë dobi askujt 
me ndërmjetësim dhe ta shpëtojë prej dënimit, kështu nuk mundet askush të udhëzojë askënd që 
ai të veprojë ato që urdhërohen  prej All-llahut.
.
    “Në të vërtetë ti (Muhammed) nuk udhëzon kë të duash”.
 Pra, ti (O Muhammed)  edhe pse ke një gradë të lartë tek Allahu nuk udhëzon atë që ti do 
udhëzimin e tij. Dhe dihet se ai që do udhëzimin e dikujt do te kujdeset për të e megjithëkëtë nuk 
mund ta bënte këtë gjë, sepse e gjithë çështja është në dorën e All-llahut.
    “Vendimi nuk është i yti (O Muhammed por i All-llahut) nësi Ai kthehet me mëshirë ndaj tyre 
apo i ndëshkon...” [Ali Imran: 128].
    “Vetëm i All-llahut është Gajbi (e fshehta) e qiejve dhe e tokës dhe tek Ai kthehen të gjitha 
çështjet (për gjykim dhe vendim)”Hud 123. 
Udhëzimi që e mohon All-llahu prej Profetit të Tij është udhëzimi i suksesit (në pranimin e fesë, 
futja në të). Ndërsa udhëzimi që ia pranon është udhëzimi i orientimit dhe i argumentimit. Kjo 
është  edhe  domethënia  e  ajetit  "…Sigurisht  që  ti  udhëzom (orienton  )  në  rrugën  e  drejtë" 
[Shura. 52]. kështu arrihet edhe bashkimi ndërmjet dy ajeteve El kasas 56 dhe Esh shura.52.
Në ajet del se pejgamberi e ka dashur Ebu Talibin. Përgjigja për këtë është si më posht:

1- Deshi udhëzimin e tij jo vet atë.  

2- Ai e deshte zhaxhain me dashuri të natyrshme, siç është dashuria e djalit për babain edhe   
pse ai është qafir.

3- Kjo kë qenë para se të ndalohej dashuria për qafirët.  
E para duket më afër të vërtetës pra ti duash udhëzimin dhe jo vet atë si person kjo është për 
Ebu Talibin dhe të tjerë.

    Në hadith të saktë trasmetohet  prej Ibnu El Musejjib, e ky prej 
babait të tij se ka thënë  Kur Ebu Talibi ishte në shtratin e vdekjes, 
Profeti @, shkoi tek ai, e aty pranë tij gjeti Ebu Xhehlin dhe Abdull-
llah Ibnu Ebi Umijeh. Profeti i tha:  O xhaxhai im! Thuaj: LA ILAHE 
IL-L ALL-LLAH, një shprehje që unë ta përmend argument tek All-llahu 
për ty. Ata të dy i thanë: O Ebu Talib, a do ta braktisësh fenë e Abdul 
Mutalibit? Ia përsëriti Profeti dhe ia përsëritën edhe ata të dy thënien e 
tyre aq sa fjala e fundit që ai u tha atyre (para se të vdiste) ishte: Unë 
jam në fenë e Abdul Mutalibit.  Pastaj Profeti  tha:  “Do të vazhdoj të  
kërkoj  faljen e  All-llahut  për ty  nëse  nuk ndalohem të  veproj  kështu”. 
Pastaj u Shpall ajeti: “Nuk shkon për Profetin dhe për ata që besojnë të 
kërkojnë faljen e All-llahut për mushrikët edhe sikur ata të jenë më të 
afërmit. U është bërë e qartë atyre se ata janë banorët e Zjarrit (sepse 
ata kanë vdekur duke qenë në mosbesim)”. [Et-Teubeh: 113]. 
Pra, nuk shkon për Profetin dhe për ata që besojnë të kërkojnë faljen e All-llahut për mushrikët, 
edhe sikur ata të jenë më të afërmit e tyre. Për këtë, kur Profeti @, bëri “Umren” kaloi tek varri 
i nënës së tij, i kërkoi All-llahut që ta lejojë për të kërkuar falje për të, por All-llahu nuk e lejoi. I 
kërkoi leje që të vizitojë varrin e saj dhe e lejoi All-llahu. E vizitoi varrin e saj dhe qau, po ashtu 
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qanë edhe ata që ishin rreth tij prej sahabëve. All-llahu e ndaloi atë për kërkimin e faljes për 
mushrikët sepse ata nuk e meritojnë faljen. Kështu, nëse e lut All-llahun të bëjë atë që nuk është 
e përshtatshme, ë ka  tejkaluar  kufijt  e duasë.
 All-llahu zbriti në çështjen e Ebu Talibit ajetin: “Në të vërtetë ti (O Muhammed) nuk udhëzon 
kë të duash por All-llahu udhëzon kë të dojë...” [El Kassas: 56].
    “...  por All-llahu udhëzon atë që do...”. Çdo veprim i bashkohet dëshirës së All-llahut të 
Lartësuar duke e shoqëruar me mençurinë. Pra atë që e ka caktuar Urtësia e Tij ta udhëzojë e 
udhëzon   dhe atë që   e ka caktuar Urtësia e Tij ta humbë e   humb atë.  
    Ky hadith i pret lidhjet e shirkut me Profetin dhe të tjerët veç tij. Ata të cilët mbështeten në 
Profetin dhe i kërkojnë ndihmë nuk u bën dobi sepse All-llahu nuk e lejoi atë të kërkojë falje për 
xhaxhain e tij edhe pse ai qëndroi në një pozicion të rëndësishëm, e ndihmoi atë (Profetin) në 
ftesën e tij, e çfarë mund të thuhet për të tjerët prej atyre që shoqërojnë me Allahun.
çështje: Dijetarët kanë thënë se: Është sunet ti përmendësh ati që është duke vdekur fjalën "la 
ilahe  
il-l All-llah, porse pa fjalën (ithënë) "thuaj"sepse ai nga ngushtimi I gjokësit të tij nga vdekja, 
thotë jo ose urren këtë fjalë ose domethënien e saj. Ndërsa në këtë hadith thuhet "thuaj"
Përgjigja  e  kësaj  është:  se  ky  ishte  qafir  nëse  ithuhet  atij,  thuaj,  dhe  ai  refuzon mbetet  në 
gjendjen e tij nuk i bën dëm përmendja e saj. Ai ose do mbetet në kufrin e tijë dhe nuk ka ndonj 
të keqe ose do ta udhëzoj Allahu, ndryshe nga muslimani ai është në rrezik ndoshta atë e dëmton 
kjo.  

    Dobitë e mësimit:
1-Tefsiri i thënies së Allahut të Lartësuarit: “Në të vërtetë ti nuk udhëzon kë të duash...”. Pra kë 
dëshiron ti udhëzimin e tij. Sqarohet se kur Profeti që nuk mund të udhëzojë askënd duke qenë 
gjallë, e si mundet ai të udhëzojë duke qenë i vdekur. Kjo përputhet edhe me fjalën e All-llahut 
të $ ,ku thotë:  “Thuaj: Nuk është në fuqinë time t’ju sjell dëm ose t’ju sjell në Rrugën e Drejtë.” 
[El Xhinn: 21].
2-Tefsiri  i  ajetit:  “Nuk  shkon  për  Profetin...”. Sqarohet  ndalimi  i  kërkimit  të  faljes  së 
muslimanëve për mushrikët edhe nëse janë të afërmit e tyre. Është e rrezikshme fjala e disa 
njerëzve për disa udhëheqës prijësa të kufrit kur vdesin thonë: I mëshiruari. Kjo është haram, 
sepse ai ka qenë kundërshtar ndaj All-llahut. Po ashtu ndalohet shfaqja e hidhërimit për vdekjen 
e tyre,duke mbajtur zi apo gjëra të tjera. Besimtarët gëzohen me vdekjen e tyre.
3-Thënia e Profetit për xhaxhain e tij: “Thuaj: LA ILAHE IL-L ALL-LLAH" është një çështje e 
madhe në këtë mësim”. Xhaxhai i tij e njihte kuptimin e saj. Kuptimi ë saj është të distancohesh 
prej çdo të adhuruari  tjetër.  Për këtë nuk donte ta thoshte,  sepse ai  e  dinte kuptimin e saj, 
kushtet dhe detyrimet e saj.
4-Ebu Xhehli dhe ata që ishin me të e dinin qëllimin e Profetit @, me thënien “LA ILAHE IL-L 
ALL-LLAH”, për këtë u hodhën dhe i thanë atij: “A do ta braktisësh fenë e Abdul Mutalibit?”. 
Po ashtu edhe ai nuk donte ta thoshte atë, sepse edhe ai e njihte qëllimin e Profetit me këtë fjalë. 
Ata të cilët pretendojnë se kuptimi i fjalës LA ILAHE IL-L ALL-LLAH është: “Nuk ka Krijues 
përveç Atij” ose e thonë fjalën LA ILAHE IL-L ALL-LLAH dhe adhurojnë të tjerë veç Tij, si 
eulijatë... ata janë më injorantë se Ebu Xhehli.
5-Përpjekja  e  madhe  e  Profetit  në  pranimin  e  Islamit  nga  xhaxhai  i  tij  në  mënyrë  që   të 
argumentohet me atë fjalë tek All-llahu. Të gjithë këtë përpjekje Profeti @, e bëri  për dy arsye: 
1-afërsin. 2-Për ndihmën që i dha Profetit në përhapjen e Islamit.
    Për këtë Profeti @, i është mirënjohës edhe pse ishte në kufrin e tij dhe do të jetë në Zjarr. 
Ebu Talibi e braktisi  popullin e tij për shkak të mospajtimeve me Profetin @,. Ai i tregonte 
parisë  sinqeritetin,  besnikërinë  e  tij  dhe  recitonte  poezi  duke  e  lavdëruar  atë.  Duronte  nga 
vështirësitë për shkak të tij, e kjo të bën që të përkushtohesh në udhëzimin e tij. Porse çështja 
është në dorën e Rrotulluesit të zemrave ashtu siç përmendet në hadith:
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    “Me të vërtetë zemrat e robërve janë ndërmjet dy gishtave të Mëshiruesit, i rrotullon ato si të  
dojë”. Pastaj thotë Profeti në të njëjtin hadith: “O All-llah! O Rrotullues i zemrave! forcoji zemrat  
tona në adhurimin tënd”. [Muslimi].
6-Kundërpërgjigja ndaj atyre që pretendojnë se Ebu Talibi ka pranuar Islamin, siç janë (rafidit, 
shijat) që pretendojnë Islamin e Ebu Talibit dhe profetsin  e tij, All-llahu i poshtëroftë.  
7- Kërkimin e faljes së Profetit për xhaxhain e tij dhe mos realizimi isaj. Profeti, më i afërti i 
njerëzve që t’i përgjigjet All-llahu lutjes së tij, por megjithëkëtë kishte caktuar Mençuria e All-
llahut që të mos i përgjigjet lutjes së tij për xhaxhain e tij Ebu Talibin, sepse çështja është në 
dorën e All-llahut e jo në dorën e Profetit,as në dorën e dikujt tjetër. All-llahu i Lartësuar 
thotë: “Thuaj: (O Muhammed) Çështja i takon plotësisht All-llahut”. [Ali Imran: 154].

“Tek Ai kthehen të gjitha çështjet”. Askush nuk mund të bëjë lëvizje në këtë gjithësi përveç 
Krijuesit të saj. E njëjta gjë ndodhi edhe për nënën e tij. Nuk iu lejua atij të kërkonte falje për të. 
Kjo tregon se kufarët nuk meritojnë falje në asnjë gjendje dhe nuk pranohet duaja për ta për 
falje dhe mëshirë. E vetmja mënyr lutjeje për ta është të lutesh për t’i udhëzuar Allahu në qoftë 
se janë gjallë.
8- Dëmi i shokëve të këqi për njeriun.
All-llahu është më i ditur, porse sikur të mos ishin këta dy burra, ndoshta do t’i jepej sukses Ebu 
Talibit  në  pranimin  e  asaj  që  kërkoi  Profeti@  .  Ata  (kërkojmë  mbrojtje  prej  All-llahut) i 
përmendën atij fenë e injorancës. Dëmi i shoqërisë së keqe nuk është vetëm në shirk por është në 
të gjitha sjelljet e njeriut. Profeti @,e ka shembëllyer shokun e keq me farkëtarin që ose do të 
djegë rrobat e tua ose do të ndjesh prej tij erën e keqe. [Buhariu]. Profeti @,ka thënë: “Prindërit  
e tij e bëjnë çifut ose të krishterë ose mexhus”. Ndërsa në një trasmetim tjetër ka thënë: “Njeriu 
është në fenë e shokut të vet,prandaj le të shikojë çdokush prej jush kë shoqëron” [Ahmedi, Ebu 
Daudi]. E rëndësishme dhe detyrë për njeriun e mençur është të vështrojë në shokët e tij. Nëse 
janë të këqinj të largohet prej tyre, sepse ata janë më të rrezikshëm se sëmundja,dhe nëse janë të 
mirë, që e ndalojnë nga të këqijat dhe i hapin atij dyert e së mirës, të shoqërohet me ta.
9-Dëmi i madhërimit të të parëve.
Kjo nuk është në formë të prerë. Nëse ata e meritojnë atë, nuk bën dëm por përkundrazi është 
mirësi. Të parët tanë prej fillimit të këtij ummeti, nuk ka dyshim se madhërimi dhe vlerësimi i 
tyre sipas vlerës së tyre është mirësi për hir të dijes që na sollën. Por, nëse do të  madhërojnë 
dikënd për të cilsive të tij të injorancës dhe duke qënë në humbje ,kjo është dëm i madh për fenë 
e njeriut . P.sh. të madhëroj Ebu Xhehlin, sepse ka qenë prej prijësve ë banorëve të Mekës,apo 
Abdul Mutalibin, etj. Pra ,nuk lejohet që njeriu të ruaj në vetvete ndonjë vlerë për ta ,sepse ata 
janë armiqtë e All-llahut të Lartësuar. Po ashtu të mos madhërojë prijësit kufarë të kohës së tij, 
sepse mund të  trashëgojë  atë që bie ndesh me Islamin. 
10-Dyshimet që hedhin  gënjeshtarët për madhërimin e të parëve.Një metodë të tillë ndoqi edhe 
Ebu Xhehli duke thënë: “A do të braktisësh fenë e Abdul Mutalibit ?”. Pra, kjo është një metodë 
e hershme që e kanë përdorur të prishurit si argument.Një gjë të till na e vërteton edhe All-llahu 
në  Kur’an.  “Kështu  çdo  këshilluesi,  që  ne  dërguam  para  teje  (O  Muhammed)  në  ndonjë 
vendbanim, paria e tij ë ka thënë: Ne i gjetëm të parët  tanë në këtë fe dhe  ne jemi duke ndjekur 
gjurmët e tyre”. [Ez-Zukhruf: 23]. Gënjeshtarët thonë dyshimet  e tyre se të parët e tyre ishin në 
të vërtetë kështuqë  do t’i pasojmë ata. E si t’i asgjesojmë ëndrrat e tyre e t’i quajmë të humbur! 
Kjo gjendet edhe tek fanatikët e kapur pas hoxhallarve të , prijësve dhe medh’hebeve të tyre ku 
nuk e pranojnë Kur’anin dhe hadithin kur ai bie në kundërshtim me hoxhën e tyre aq sa disa 
prej  tyre i  bëjnë të pagabueshëm si  rafidit  (shijat),  tejxhanitë dhe kadjanitë.  Ata besojnë se 
imami i tyre nuk gabon, kurse Kur’ani dhe hadithet mundet të gabojnë. Njeriu duhet të pasojë 
atë që ka solli Profeti @. Kush e kundërshton atë, prej të mëdhenjve e imamëve, nuk merret 
argument kundër Kur’anit dhe Sunnetit. I arsyeton nëse ata e meritojnë të arsyetohen.
11 Një argument që del prej kësaj ndodhije është se punët vlersohen sipas përfundimit të tyre , 
sepse Ebu Talibi posikur ta thoshte atë do t’i bënte dobi.
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    Mësimi 19 
Shkaku i mohimit (kufrit) të bijve të Ademit dhe i lënies së 
fesë është tejkalimi i  kufirit  në lavdërimin e njerëzve të 
mirë.
All-llahu  i  Lartësuar  thotë:  ( في   ََوََا لََتَََغَل اََلَكَتَََاب  يََاََأَهََل
 � � � �  )O ithtarë të  Librave të  parë.  Mos i  kaloni  kufijtë  në fenë 
tuaj”. [En-Nisa:171].
“O ithtarë të Librave...” Ata janë jehudët (çifutët) dhe kristianët, kurse librat janë Teurati dhe 
Inxhili.
“Mos i kaloni kufijtë në fenë tuaj”. Pra, mos e kaloni kufirin në lavdërime dhe as në sharje. Kjo 
gjë  është  prezente  tek  ithtarët  e  Librit  në  përgjithësi.  Ata,  me  Isain,  birin  e  Merjemes,  e 
tejkaluan kufirin si në lavdërim po ashtu edhe në sharje. Kristianët thanë: Ai është biri i All-
llahut dhe e bënë atë të tretin në treshen (në trinitetin). Jehudët kaluan në sharje ku thanë: nëna 
e tij është lavire dhe ai është djalë i lindur nga prostitucioni. (All-llahu i vraftë,). Të gjithë ata, në 
të dy krahët, e tepruan në fenë e tyre në teprime, në mangësime dhe sharje. Ajeti  "…Mos i 
kaloni kufijtë në fenë tuaj...” ndalon tejkalimin e kufirit sepse përmban shumë anë negative:
1-Ngritja e të lavdëruarit mbi pozicionin e tij nëse është lavdërim dhe poshtërimi i tij nëse është 
sharje.
2-Të çon në adhurimin e këtij të lavdëruari ashtu siç është prezente kjo tek tejkaluesit e kufijve.
3-Pengon madhërimin e All-llahut të Lartësuar, sepse nefsi i  njeriut ose do të preokupohet me të 
rremen (të kotën) ose me të vërtetën. Nëse do të preokupohet me lavdërimin e tepruar të tij dhe 
madhërimin e tij, do të lidhet me të, atëherë do të harrojë  detyrimet që ka ndaj All-llahut .
4-Personit që i bëhet kjo ngritje e tepërt, nëse është prezent, i hyn vetja në qejf.  I pëlqen të 
madhërohet dhe përfundon kështu në shkatërrim. Shkatërron personin nëse është në lavdërim 
dhe fut armiqësinë, urrejtjen, shkaktimin e luftërave dhe të këqijat ndërmjet këtij dhe atij nëse 
është në sharje.
“Në fenë tuaj”. Me fenë emërtohet (puna) veprat dhe shpërblimi. Qëllimi këtu janë veprat. Që do 
të thotë: “Mos e bëni adhurimin tuaj, tejkalim në lavdërimin e krijesave, etj”.

    A futen në këtë, teprimet (tejkalimet) në adhurime?
Po. Futet teprimi në adhurime, si: Ta lodhë njeriu veten e tij me ndonjë adhurim jashtë mase gjë 
të cilën Profeti@ e ka ndaluar. Si p.sh. të shtojë nga e ligjëruara. Si të gjuajë në Mina gurishta të 
mëdhenj ose të bëjë dhikër shtesë nga e ligjëruara pas namazeve, etj. Ndalimi prej tejkalimit të 
kufirit në fe përfshin tejkalimet në çdo anë. 

Në një hadith të saktë nga Ibn Abbasi në komentin e thënies së All-
llahut të Lartësuar:  “Dhe kanë thënë: Ju nuk do të lini zotat tuaj dhe 
nuk  do  të  lini  as  Uaddin  as  Suuaan,  as  Jeguthin,  as  Jaukun  e  as 
Nasrun”. [Nuh: 23].
Këta janë emrat e disa njerëzve të mirë prej popullit të Nuhut. Kur ata 
vdiqën i frymëzoi shejtani me cytjen e vesveset e tij popullin e  tyre që 
të ndërtojnë përmendore tek vendi i  tyre ku ata mblidheshin dhe t’i 
emërtojnë me emrat  e  tyre.  E vepruan këtë,  porse  nuk u adhuruan 
derisa vdiqën këta, u harrua dija dhe u adhuruan. [Buhariu]. 
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Ibn Kajjim thotë: Shumë prej selefëve thonë: Kur ata vdiqën filluan 
Njerzit  të  qëndrojnë  te  varret  e  tyre,  pastaj  u  ngritën  përmendoret 
derisa kaloi një kohë e gjatë dhe filluan t'i adhurojnë.
Transmetohet  prej  Umerit  se Profeti  @ ka thënë:  Mos më lavdëroni  
mua ashtu sikur e lavdëruan të krishterët birin e Merjemes. Unë jam një  
rob, e thoni rob i All-llahut dhe i dërguari i Tij. [Bukhariu].
    “Mos më lavdëroni mua...”. Pra,  mos  tejkaloni  kufijtë  në  lavdërim,  ashtu siç  i 
tejkaluan kufijtë në lavdërim kristianët me birin e Merjemes , e bënë atë të adhuruar apo bir të 
All-llahut.
    Siç i tejkaluan kufijtë në lavdërim, që për shkak të këtij tejkalimi në lavdërim ndaj këtij 
profeti të ndershëm, e bënë atë bir të All-llahut dhe të tretin në treshen. Argumenti se qëllimi 
është për këtë është fjala e Profetit @: “... Unë jam një rob, e thoni rob i All-llahut dhe i dërguari i  
Tij”.
    “... Unë jam një rob...”. Pra, unë nuk kam asgjë prej sundimit e krijimit dhe as prej atyre 
gjërave që janë të posaçme vetëm për All-llahun e Lartësuar.
    “... Thoni: rob i All-llahut dhe i dërguari i Tij”. Këto janë dy përshkrimet më të drejta në 
përshkrimin e të dërguarit të All-llahut. Më i ndershmi përshkrim për njeriun është të jetë prej 
robërve të All-llahut. All-llahu i Lartësuar thotë: “Dhe robërit e të Gjithmëshirshmit (All-llahut) 
janë ata të cilët ecin në tokë me përulje (jo kryelartë) dhe me qetësi...” [Furkan: 63].
    “Dhe sigurisht që Fjala Jonë ka kaluar qysh më parë për robërit Tanë të Dërguar”. [Es-Saffat: 
171].
    All-llahu i Madhëruar i përshkroi ata me robërim, si robër të All-llahut, përpara profetësisë 
edhe pse profetësia është nderim i madh. Por,  përshkrimi i tyre, me rob (adhurues) të Allahut 
është  më  fisnike,   dhe  më  madhështore.   Ky  është  më  i  ndershmi  dhe  më  i  meritueshmi 
përshkrim për të. Ai është rob, nuk adhurohet. Ai është Profet nuk përgënjeshtrohet. Për këtë ne 
themi në namazin tonë kur e përshëndesim atë dhe kur dëshmojmë profetsin e tij: “... dëshmoj se 
Muhammedi është rob i Tij dhe i Dërguari i Tij”. Ky është më i miri përshkrim që e ka zgjedhur 
Profeti @, për vehten e tij.
    Të drejtat janë tre llojesh:
E para: E drejta e All-llahut që nuk shoqërohet në të askush përveç Tij, as melek i afërt, as 
profet i dërguar me shpallje. Ajo përfshin njësimin hyjnor, njësimin  e adhurimit dhe njësimin e 
Emrave dhe Cilësive.
E dyta: E drejta e veçantë për Profetët. Kjo nënkupton  ndihmesën, respektin dhe nderimin e 
tyre në atë që e meritojnë.
E treta: E drejta e përbashkët. Ajo është (Imani) të besuarit në All-llahun dhe Profetët e Tij.

     Profeti thotë: “Ruajuni teprimeve sepse ata të cilët kanë qenë para 
jush i shkatërroi teprimi.” [Ahmedi, Nesaiu]. 
Pra, ruajuni, tregohuni të kujdesshëm dhe largojuni teprimeve.
    El-Guluu: është tejkalimi i kufirit në lavdërim dhe sharje. Po ashtu thuhet se është tejkalimi i 
kufirit  në  adhurim dhe  në  punë,  sepse  ky  hadith  transmetohet  në  gjuajtjen  e  xhemerateve 
(gurishtave) në Haxh. Në hadith, Profeti e informoi ummetin e tij të tregohen të kujdesshëm prej 
teprimeve. Hadithi argumenton gjithashtu se teprimet janë shkak për  shkatërrim. Ai është në 
kundërshtim me sheriatin dhe  ka shkatrruar popujt e mëparshëm.
    Përfitohet prej hadithit ndalimi i teprimeve (tejkalimeve) në dy aspekte:
1- Për kujdesje, që do të thotë  ndalim dhe më shumë (se sa ndalim). 
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2-Ai është shkak për asgjesimin e popujve siç u asgjesuan ata para nesh.

Llojet e njerëzve në adhurim
Njerëzit, në adhurim janë dy grupe anësore dhe një i mesëm.
Feja e All-llahut është ndërmjet tepruesit në fe dhe mangësuesit në të. Qenia e njeriut i mesëm, 
duke mos anuar as tek teprimi e as tek mangësimi,  është vaxhib. Nuk lejohet  ashpërsia dhe 
teprimi në fe, po kështu nuk lejohet nënvlerësimi dhe neglizhenca, por të jesh në mes të atij dhe 
këtij.  Teprimet janë disa llojesh: në akide, në adhurime, në marrëdhënie me njerëzit dhe në 
zakone:
 1-Teprimet në akide, si:
Thellimi i Ehlul Kelamit për pohimin e cilësive. Ehlul Kelami u thelluan aq shumë sa arritën në 
shkatërrim të padiskutueshëm. Ky thellim i çoi në njërën prej dy çështjeve ose në shembëllim ose 
në  mohim   e  Cilësive  të  Allahut  $  .  Ingjashëm  me  teprimi  i  bidatçinjve  në  Cilësitë.  Ata  e 
shembëlluan All-llahun me krijesat e Tij dhe thanë: ky është kuptimi i cilësive. Ose imohuan 
cilësitë dhe thanë: duhet të pastrohet Ai prej çdo përngjasimi me krijesën. Pretenduan se pohimi 
i cilësive është ngjasim i Tij dhe ia hoqën cilësitë ,duke mos i besuar ato si cilësi të Tij. Por grupi i 
mesëm nuk u thellua në pohimet, as në mohim e pastrim. Ata morën kuptimin e qartë të fjalës 
dhe thanë: Nuk na takon ne të shtojmë mbi këtë, e nuk u shkatërruan porse qëndruan në rrugën 
e drejtë. Kur u futën persianët dhe romakët e të tjerë në fe, filluan të thelloheshin njerëzit në 
këto çështje dhe filluan polemikat që nuk mbaronin kurrë derisa humbën. All-llahu na ruajttë!
2-Teprimet në adhurime
Fanatizmi dhe ashpërsia në të, ku beson se mangësia në diçka prej tyre është kufër, dalje prej 
Islamit,  si  teprimet  e  khavarixhëve  dhe  muëtezilet  ku  thonë:  Kush  punon  një  gjynah  prej 
gjynaheve të mëdha ai është jashtë Islamit dhe është bërë i lejuar gjaku dhe pasuria e tij. Lejuan 
të dalësh (të luftosh) kundra njerëzve të fesë dhe lejuan derdhjen e gjakut. Muëtezilet thonë: 
kush  vepron  një  gjynah të  madh,  ai  është  ndërmjet  dy  pozicioneve,  imanit  dhe  kufrit.  Kjo 
ashpërsi i çoi në shkatërrim. Kësaj ashpërsie i doli në krah të kundërt grupi murxhie ku thanë: 
vrasja, prostitucioni, vjedhja, pirja e alkoolit e të tjera prej gjynaheve të mëdha nuk të nxjerrin 
prej  Islamit  dhe  nuk  të  pakësojnë  prej  Imanit  asgjë.  Mjafton  për  imanin  pohimi.  Imani  i 
vepruesit  të  gjynahut  të  madh  është  si  imani  i  Xhibrilit  dhe  i  Profetit,  sepse  njerëzit  nuk 
ndryshojnë në iman. Derisa thonë se Iblisi është besimtar, sepse është pohues. Nëse do t'u thuhet 
se Allahu e ka bërë qafir, thonë: ai në pohimin e tij ka gënjyer , porse me mendjemadhësin ndaj 
urdhërit të Allahut ishte besimtarë.  Nuk ka dyshim se ky është një nënvlehtësim tepër ekstrem.
    Kurse Ehli Sunneti dhe Xhemati beson se Imani shtohet dhe pakësohet. Vepruesi i gjynahut të 
madh është me iman të mangët. Mangësia e imanit është sipas kundërshtimeve të tij.
3-Teprimet në marrëdhëniet ndërnjerëzore
Të tepruarit në çështjet me ndalimin e gjithçkaje, qoftë edhe nëse është mjet, si: nuk lejohet për 
njeriun të shtojë prej gjërave të nevojshme jetësore të domosdoshme. Kjo është rruga e sufive ku 
thonë: kush preokupohet me dynjanë, ai nuk e do ahiretin. Thanë: kush blen mbi nevojën e 
domosdoshme nuk e ka të lejuar, etj si këto. Përballë tyre qëndruan nënvleftësuesit ku thanë: 
lejohet çdo gjë që shton pasurinë dhe forcon ekonominë derisa lejuan kamatën, mashtrimin, etj. 
Këta ekstremistë me nënvleftësim, i gjen duke gënjyer në vlerën e mallit dhe dhe cilësin e tij , në 
mënyrë që të fitojë me çdo kusht. Nuk ka dyshim se kjo është ekstremizëm.
    E mesmja është të thuhet: lejohen marrëdhëniet ndërnjerëzore në përputhje me argumentet 
e sheriatit:  “All-llahu e ka lejuar shitblerjen dhe e ka ndaluar kamatën”. Jo çdo gjë është e 
ndaluar. Profeti ka blerë e ka shitur. Sahabët (All-llahu qoftë i kënaqur me ta) kanë blerë e 
kanë shitur dhe Profeti ua ka pohuar një gjë të tillë.
4-Teprimet në zakonet
Në qoftë se një person është kapur pas një  zakoni  ndërkoh që egziston frika se po e braktisi atë 
kalon nga braktisja  e  zagonit  në  braktisjen  e  adhurimit,  atëherë  nuk ka ndonjë  të  keqe që 
personi të qëndroj i kapur pas tij, e të mos kaloj në një zakon të ri. Nëse teprimi në zakon të 
pengon nga kalimi në një zakon të ri më të dobishëm se i pari, atëherë është teprim i ndaluar. 
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Transmeton  Muslimi  prej  Ibn  Mes’udit  se  Profeti  @,  ka  thënë:  “Janë  të  shkatërrar 
(mutentiunët)”. I thelluari, i fundosuri, ai i cili flet me fjalë të vështira, qofshin ato në fjalë apo në 
vepra. Ai është i shkatërruar, qoftë kjo në fjalë të zakonshme. Disa njerëz vazhdojnë me këtë 
gjendje derisa arrijnë në pëlqimin e vetes në mendjemadhësi. 
Që të tre këto hadithe argumentojnë për ndalimin e (Guluvin) teprimeve (tejkalimeve), sepse ai 
është shkak për asgjesim. Detyrë për njeriun është që të ecë drejt All-llahut ndërmjet dy anëve të 
kundërta, me fenë e mesme, ashtu siç është dhe ky ummet,  ummet i  mesëm, feja tij është e 
mesme. Kështuqë edhe rruga  e tij duhet të jetë e mesme.

Çështjet:
1-Kush kupton këtë kapitull dhe dy kapitujt e tjerë pas tij, i sqarohet atij se pse Islami është bërë 
i panjohur, si i huaj. Islami është ndërtuar mbi teuhidin e pastër. Është e çuditshme: Ka shumë 
prej vendeve Islame ku gjen teprime në njerëzit e mirë, në varret e tyre. Nuk gjen vend Islam që 
të mos ketë teprime pas varreve të njerëzve  të  mirë. Ndoshta nuk është varr i njeriut të mirë, 
ndoshta është vetëm imagjinatë si varri i Husejnit. Në Irak thonë: është tek ne; në Sham thonë: 
është tek ne; në Egjipt thonë: është tek ne; të tjerë thonë është në Algjeri, e është bërë Husejni 
ose katër burra, ose është copëtuar. E gjithë kjo nuk është e saktë. E rëndësishme është ashtu siç 
thotë Shejkhul Islam, Muhammed ibnu Abdul Uehabi: “Të sqarohet se Islami është bërë si i huaj 
tek muslimanët. Nuk është Islami vepër që përmban shirk”. 
Gadishulli Arabik, para thirrjes së shejkhut, Muhammed Abdul Uehhab, kishte varreza e tyrbe 
ku  adhuroheshin  përveç  All-llahut,  bëhej  haxh  tek  to,  etj.  Por  me  ndihmën  e  All-llahut  të 
Madhëruar ai i zhduku ato, i shembi e u bë vendi i teuhidit të pastër. Falënderimi i takon All-
llahut.”
2-Njohja e fillimit të shirkut në tokë. Këta idhuj që i adhuroi populli i  Nuhut ishin njerëz të 
mirë,por njerëzit pas tyre e tepruan derisa i  adhuruan ata përveç All-llahut $.
3-Njohja gjës së parë që ndryshoi fenë e Profetëve dhe cili ishte shkaku i saj, kur dihet se ishte 
All-llahu që i dërgoi profetët.
E para gjë që çoi  ndryshimin e fesë së  profetëve ishte shirku dhe shkaku i tij ishte të tepruarit 
në njerëzit e mirë. All-llahu i Madhëruar thotë: “Njerëzit ishin një bashkësi dhe All-llahu dërgoi 
Pejgamberë  përgëzues  dhe  këshillues  dhe  bashkë  me  ta  Ai  zbriti  shkrimin  (Librin)  me  të 
vërtetën  për  të  gjykuar  mes  njerëzve  në  çështjet  e  tyre  për  të  cilat  ata  kishin  mendime  të 
ndryshme.” [El Bekareh: 213].
 Kjo ishte ajo që ndodhi prej shirkut tek bijtë e Ademit.
4-Pranimi i bidatit edhe pse sheriatet dhe natyra e pastër e krijimit e refuzojnë atë. Pra, njerëzit 
e pranojnë atë jo pse ai është i ligjëruar, se të gjitha sheriatet e kanë refuzuar atë, po kështu edhe 
natyra e pastër e krijimit është e krijuar në adhurimin e pastër të All-llahut të Vetëm siç thotë 
All-llahu i Lartësuar:  “Kështu drejto fytyrën tënde (Muhammed) drejt besimit të pastër Islam 
në një Zot të  Vetëm El-Hanifa (mos-adhurimin e asgjëje veç All-llahut  Një të Vetëm).” [Er-
Rrum:30].
    Natyra e pastër e krijimit e pranon legjislacionin vetëmse prej Atij që e posedon atë (prej All-
llahut $ ).
5-Shkaku i saj ishte përzierja e të vërtetës me të rremen,e cila erdhi si rezultat i shkaqeve: 1-
Dashuria për muslimanët e mirë, dashuri e cila i çoi deri në skalitjen e skulpturave. format, si 
shenjë e për ta .
 2-Të diturit dhe besimtarët synuan  me këtë të mirën, të aktivizoheshin në adhurim porse të 
tjerët pas tyre  synuan të keqen.
    Ai i cili kërkon të forcojë fenë e tij me bidat, dëmi i tij është më i madh se dobia. Kështu ata të 
cilët e teprojnë kundrejt Profetin @,, me mevludet,synuan  të mirën, porse përmes një  bidati 
duke shkaktuar më shum dëm sesa  dobi,  pasi  i  orjentuan njerëzit  drejt  një  aktiviteti  të  pa 
ligjshëm .Pasuesit e këtij bidati janë më të dobët kundrejt çështjeve të ligjshme e të qarta,çka 
tregon për ndikimin që ai ka lënë  në zemrat e tyre ,si do që ta zbukurojnë të zotët e tij, bidati 
nuk i shton njeriut vetëm se humbje. Profeti @, ka thënë: “Çdo bidat është humbje.” [Muslimi].
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Gjykimi i të festuarit të ditëlindjeve të  fëmijëve.
Çdo gjë që merret si festë, duke u përsëriur periodikisht çdo javë apo çdo vit, ajo është bidat. 
Argument për këtë është se sheriati ka bërë për të lindurit AKIKA (organizimi i një darke ku 
pritet një ose dy kurbane) dhe asgjë tjetër veç kësaj. Bërja e këtyre festave çdo javë apo vit, do të 
thotë përngjasim me festat e Islamit. Kjo është haram, e palejuar. Nuk ka në Islam festa përveç 
festave të lejuara nga sheriati.
6-Natyra  e  krijimit  të  bijëve  të  Ademit,  ku  e  vërteta  pakësohet  dhe  e  rremja  shtohet,  me 
përjashtim të atyre që i begaton All-llahu me pastrimin e vetes. All-llahu i Madhëruar thotë: 
“Vërtetë që do të ngadhënjejë ai që e pastron vetveten (d.m.th. që i bindet dhe e kryen gjithçka 
që e ka urdhëruar All-llahu). Dhe vërtetë dështon ai i cili e prish vetveten (d.m.th. nuk bindet 
dhe nuk ndjek çfarë Ai ka urdhëruar).” [Esh-Shems: 9-10]. All-llahu e ka vendosur njeriun mes 
dy përshkrimeve, ku thotë: “Me të vërtetë që njeriu është plotësisht i dhënë pas padrejtësive dhe 
mosmirënjohjes” dhe thotë:  “Me të vërtetë Ne ua paraqitëm amanetin qiejve dhe tokës edhe 
maleve, por ata nuk pranuan ta mbajnë atë dhe u friksuan prej tij (nga ndëshkimi i All-llahut). 
Por njeriu e mori përsipër atë. Vërtetë që ai i bëri keq vetvetes dhe qe i paditur (për pasojat e 
tij).” [El Ahzab: 72].
 Ndërsa përsa i përket atij që All-llahu e begaton me iman dhe punë të  mira, lartësohet sipas 
asaj që thotë All-llahu i Lartësuar: “Vërtetë që Ne e krijuam njeriun në ndërtimin (në formën) 
më të mirë. Pastaj Ne e ulëm atë mu në fund të fundit. Përveç atyre të cilët besojnë dhe punojnë 
mirësi  e drejtësi.  Mu për këta është shpërblimi i  madh i  pafund (Xhenneti).” [Et-Tinë: 6-7]. 
Pandaj  njeriun që e begaton All-llahu në udhëzim, e rremja e kota që  është në zemrën e tij 
pakësohet ose ndoshta zhduket fare, si: Umer Ibnul Khatab, Khalid Ibnu Uelidi, Ikrima Ibnu 
Ebi Xhehli, etj. Po kështu edhe të diturit, si: Ebi El Hasan El Eshariu i cili ka qenë mu’tezil, 
pastaj kulabijen, pastaj u bë pasues i sunnetit. Ibnul Kajjimi ka qenë sufi, pastaj e begatoi All-
llahu me shoqërimin e Shejkhul Islamit, Ibnu Tejmijen, e udhëzoi në dorën e tij derisa u bë 
dijetar i madh.
7-Transmetohet prej selefëve se bidati është shkak për në kufër. Dijetarët thonë: kufri ka shkaqe 
të shumta dhe nuk ka ndonjë pengesë që për një gjë të vetme të ketë shumë shkaqe. Prej këtyre 
ësthë kufri dhe prej shkaqeve të tij është bidati. Prandaj dijetarët thonë: “Bidati vazhdon ta 
errësojë zemrën pak nga pak derisa të arrijë në kufër”.Për këtë ata u argumentuan me hadithin: 
“Çdo bidat është humbje dhe çdo humbje është në Zjarr” [Nesaiu].

8-Shejtani e di përfundimin se ku do të arrijë  bidati, edhe nëse duket i mirë qëllimi i 
vepruesit.Sepse shejtani ishte ai i cili ua zbukuroi mushrikëve të gdhendnin skulptura, sepse ai e 
di se ky bidat të çon në shirk. Bidati është shumë i keq edhe nëse njeriu  e ka qëllimin e mirë. Bën 

gjynah nëse e di se është bidat edhe nëse e ka qëllimin e mirë, sepse ai punon një të ndaluar, 
ashtu si ai që e bën të lejuar gënjeshtrën apo  mashtrimin dhe pretendon se ajo është për të mirë. 

Ndërsa nëse është i paditur, nuk merr gjynah ndoshta shpërblehet për nijetin e mirë të tij. 
Shejkhul Islam Ibnu Tejmije në librin “Iktida Siratil Mustekim” thotë: “Shpërblehet vetëm për 
nijetin, jo për punën e tij. Puna e tij nuk është e saktë dhe është e papranuar tek All-llahu, por 
për nijetin e tij të mirë së bashku me padijen ka një shpërblim. Profeti @, i tha burrit që u fal , 

përsëriti abdesin pasi gjeti ujë dhe u fal për së dyti: “Ti ke shpërblim dy herë”. [Ebu Daud, 
Nesaiu] Për qëllimin e tij të mirë dhe puna e tij ishte punë e mirë në origjinë. Nëse thotë: unë dua 

me këtë bidat ngjalljen e vullnetit dhe nxitjen e njerëzveetj. Përgjigjja është: kjo dëshirë është 
akuzë për mangësi në misionin e Profetit @,ose nuk e ka lajmëruar popullin e tij  ose nuk  ka 

pasur dije  në këtë çështje.  Kjo është një çështje e rrezikshme. Nëse qëllimi është i mirë dhe nuk 
e di se kjo është bidat ai shpërblehet për nijetin e tij dhe jo për punën, sepse puna e tij është e 

keqe dhe e shëmtuar. Profeti @, thotë.  “Kush shpik në fenë tonë diçka që nuk është prej saj, ajo  
është e refuzuar” [Muttefekun alejhi]; dhe sipas Muslimit: “Kush vepron diçka që nuk është në 
pajtim me fenë tonë ajo (vepër) është e refuzuar”. (Hadithi i dytë është marrë si argument nga 

Shejkh Uthejmini për çështjen në fjalë). Nëse vjen dikush e thotë: “Do ta punoj këtë punë...”,  i 
themi: “Ti nuk ke shpërblim, sepse kjo është në kundërshtim me synetin.” Profeti @, i tha atij që 
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nuk e përsëriti namazin kur gjeti ujë “E qëllove synetin”. Njerëzit të cilët nuk dinë dhe u është 
zbukuruar ky bidat, përderisa vazhdojnë të kenë për qëllim të vërtetën, pa ditur argumentet 

rreth saj, gjynahu i tyre do të rëndojë mbi ata që dhanë fetva dhe mbi ata që i humbën.Prandaj, 
për  injorantët në Afrikë e në vende të tjera, për ata që nuk dinë asgjë prej Islamit, nëse vdesin, 

nuk themi se ata janë muslimanë, nuk ua falim namazin e xhenazes dhe as nuk kërkojmë 
mëshirë për ta, edhe pse atyre nuk u ka ardhur argumenti. Ne sillemi me ata në këtë botë sipas 

punëve të dukshme, kurse në Ahiret çështja e tyre është tek All-llahu.
8-Qartësimi se ata (idhujt) nuk u adhuruan derisa u harrua dija. Pra, nuk u adhuruan këto 
skulptua, vetëm pasi u harrua dhe u dobësua dija. Kjo tregon  për vlerën e ekzistencës së dijes 
dhe se ekzistenca e saj është çështje e domosdoshme për ymetin. Nëse humb dija e zë vendin e saj 
injoranca, e nëse e zë vendin e saj injoranca atëherë, mos pyet për gjendjen e njerëzve. Ata nuk 
do të dinë si ta adhurojnë All-llahun $, dhe as si t’i afrohen Atij.
9-Shkaku i humbjes së dijes është vdekja e dijetarëve e kjo është prej shkaqeve më të mëdha për 
humbjen e dijes. Nëse vdesin dijetarët, atëherë mbesin injorantët që japin fetva pa dije. Prej 
shkaqeve të humbjes së dijes është dhe shkujdesja dhe kthimi i shpinës ndaj saj, e preokupimi 
për çështjet e dynjasë.

MËSI I 20
    Argumentet për rreptësinë e ndalimit të adhurmit të 
All-llahut tek varri i një njeriu të mirë, e ç’mund të thuhet 
për atë që e adhuron atë.

    Në një hadith të saktë nga Aishja transmetohet se Ummu Selemeh i 
përmendi  Profetit  një  kishë  në  tokën  e  Habeshit  (Etiopisë)  dhe  për 
fotografitë që kishte në të. Profeti @ tha: “Kur vdes një njeri i mirë ose  
rob i mirë, ata ndërtojnë mbi varrin e tij një faltore dhe vendosin në të  
fotografi. Ata janë krijesat më të këqija  tek All-llahu.” [Buhariu].

    Ummu Selemeh ishte prej atyre që emigruan në Etiopi. Pasi i vdiq burri, ajo u martua me 
Profetin @, dhe e lajmëroi atë për çfarë kishte parë , kur ai ishte në sëmundjen e vdekjes së tij.
    Ato ishin fotografi të trupave dhe skulpturave të gdhendura.
Transmetuesi është në dyshim nëse bëhet fjalë për një njeri të  mirë apo për një rob të  mirë..
.ndërtojnë mbi varrin e tij një faltore dhe vendosin mbi të fotografi”. Pra mbi varrin e atij njeriu të 
mirë ndërtojnë dhe vendosin fotografinë e njeriut të mirë. Ndoshta vendosin tek fotografia e tij 
edhe disa fotografi të tjera të disa njerëzve të mirë e ndoshta mund të jenë fotografi me përmasa 
të ndryshme dhe mblidhen në të fotografi të shumta.
“... ata janë krijesat më të këqija tek All-llahu”, sepse puna e tyre të çon në kufër dhe shirk, e kjo 
është padrejtësia më e madhe. Personi që e kryen këtë padrejtsi bëhet prej më të këqijave krijesa 
tek All-llahu i Lartësuar. Këta bashkuan dy fitne (të këqia): Fitnen e varrezave dhe fitnen e 
skulpturave.  Kjo  është  fjala  e  Shejkhul  Islam  Ibn  Tejmijeh.  Fitnen  e  varrezave,  sepse  ata 
ndërtuan faltore mbi to; fitnen e skulpturave, sepse ata i formësuan e i fotografuan, duke bërë 
bashkimin e dy të këqijave. U quajt fitne, sepse është shkak për të penguar njerëzit nga feja e 
tyre dhe çdo gjë që është e tillë është fitne. All-llahu i Lartësuar thotë: “A mendojnë njerëzit se 
do të lihen pa u trazuar ngaqë thonë: “Ne besojmë” dhe nuk do të sprovohen?” [El Ankebut: 2]. 
Përsëri  thotë:  “Vërtetë  se  ata  të  cilët  i  vënë  në  sprovë  besimtarët  dhe  besimtaret  (duke  i 
torturuar dhe stërmunduar ata)...” [El Buruxh: 10]. 

Transmetohet  prej  Buhariut  dhe Muslimit  se Aishja ka thënë:  “Kur 
zbriti mbi të Dërguarin e All-llahut meleku i vdekjes filloi të hedhë, të 
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largojë shaminë prej fytyrës së tij. Kur u mërzit me të, e hoqi dhe duke 
qenë  në  atë  gjendje  tha:  Mallkimi  i  All-llahut  qoftë  mbi  jehudët  dhe  
kristianët që i bënë varret e Profetëve të tyre faltore. Paraljmëroi (tërhoqi 
vërejtjen) për atë çfarë vepruan ata. Sikur të mos ishte kjo, do të dilte 
nga shtëpia varri i tij, por u frikësuan se mos shndërrohej në faltore.” 
[Buhariu, Muslim].
    “... i bënë varret e Profetëve të tyre faltore”. Pra, i bënë faltore ku faleshin dhe adhuronin All-
llahun në to duke qenë të ndërtuara mbi varre. “...Paraljmëroi (tërhoqi vërejtjen) për atë çfarë 
vepruan...” E tha këtë në prag të vdekjes që të jetë i distancuar ymeti i tij prej çfarë vepruan ata, 
sepse ai e dinte se do të vdiste e ndoshta mund të ndodhte kjo, qoftë edhe në një të ardhme të 
largët.
“...  sikur  të  mos  ishte  kjo,  do  të  nxirrej  nga  shtëpia  varri  i  tij...”.  Pra,  sikur  mos  të  ishte 
Paraljmërimi dhe frika e tij që të bëhej si Xhami do të kishte dalë dhe do të varrosej p.sh në 
Beki. Porse  në shtëpinë e tij ai  është më i mbrojtur dhe më larg nga mundësia e bërjes së varrit 
të  tij   faltore.  Për këtë nuk u varros jashtë .Ky ishte edhe njëri  prej  shkaqeve që e  bëri  të 
nevojshme mosnxjerrjen e varrit të Profetit @, jashtë shtëpisë.
    “... veçse u frikësuan se mos kthehej në Xhami...” kjo transmetohet në dy forma ose është (u 
frikësua Profeti)  ose është (u frikësuan sahabët).  E vërteta është se e gjithë kjo ka ndodhur. 
Profeti ka lajmëruar se kur ndërron jetë  ndonjë Profet, varroset aty ku i merret shpirti. I ka 
mallkuar jehudët dhe kristianët, sepse ata i bënë varrezat e tyre faltore, nga frika se mos bëhej 
varri i tij Xhami (vendfalje). Sahabët (All-llahu qoftë i kënaqur me ta) ishin të një mendimi që 
Profeti  @,të  varrosej  në  shtëpinë  e  tij,  pas  konsultimit  të  tyre,  sepse  ata  iu  frikësuan  atij 
paralajmërimi.
    Prej këtij hadithi dhe prej atij para këtij ,shihet qartë informimi për ndalimin e bërjes së 
varreve  të  Profetëve  dhe  të  tjerëve  Xhamia,  sepse  ata  janë  njerëzit  më  të  mirëdhe  grada  e 
Profetëve është grada e parë, prej katër  gradave, që përmend All-llahu i Lartësuar: “Dhe kush i 
bindet All-llahut dhe të Dërguarit, atëherë ata do të jenë në shoqërinë e atyre që mbi të cilët All-
llahu ka derdhur  Mëshirën e  Tij  (në  shoqërinë)  e  Pejgamberëve,  Siddikunëve,  të  Shehidëve 
(martirëve), të të Drejtëve, sa të shkëlqyer janë këta shoqërues.” [En-Nisa: 69].
 Nëse dikush pyet se cila është përgjigjja për faktin se varri i Profetit @,është në Xhami, mund të 
rendisim katër argumenta :
 1-Xhamia nuk u ndërtua mbi varr, por u ndërtua gjatë jetës së Profetit @.
2-Profeti  nuk u varros në Xhami që të thuhet: se kjo tregon që  është e lejuar varrosja e të 
mirëve në Xhami, por u varros në shtëpinë e tij.
3-Futja e dhomave të Profetit midis të cilave edhe dhoma e Aishes, brenda në Xhami nuk ishte 
mendim i përbashkët i sahabëve, por ajo u bë pasi kishin vdekur shumica e tyre dhe nuk kishin 
mbetur  veçse  pak.  Kjo  ka   ndodhur  afërsisht  në  vitin  94  të  hixhrit.  Disa  nga  sahabët  e 
kundërshtuan këtë veprim prej atyre që e kundërshtuan këtë ishte edhe Seid Ibnul Musejjib, i 
cili nuk u kënaq me një veprim të tillë. 
4-Varri  nuk është në Xhami, edhe pas futjes së tij,  sepse ai është në një dhomë i ndarë nga 
Xhamia dhe Xhamia nuk është e ndërtuar mbi të. Për këtë ky vend u bë i ruajtur dhe i rrethuar 
me tre mure. U bë një mur në një anë i mënjanuar nga drejtimi i Kibles, pra si trekëndësh dhe 
kulmi është në anën veriore ku nuk mund të falet njeri në atë drejtim, sepse është i mënjanuar.
    Për  të  gjitha  këto  arsye  largohen iluzionet  e  adhuruesve  të  varreve që  i  hedhin për  t’u 
argumentuar ndaj nesh.

    Transmeton Muslimi prej Xhëndëb Ibn Abdull-llah se ka thënë: “E 
kam dëgjuar të Dërguarin e All-llahut pak netë para se të vdiste duke 
thënë: “Unë jam i shfaqësuar tek All-llahu sepse nuk kam asnjë prej jush 
khalil (mik të ngushtë). Me të vërtetë All-llahu më ka bërë mua mik të  
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ngushtë ashtu siç e bëri Ibrahimin khalil (mik të ngushtë). Sikur të bëja  
prej ymetit tim një khalil (mik të ngushtë), do të bëja Ebu Bekrin. Ata që  
ishin para jush i bënin varret e Profetëve të tyre faltore, pra mos i bëni  
varret faltore se unë ju ndaloj prej kësaj.”
    
Khalil -(miku i ngushtë) është ai që arrin kulmin e dashurisë, sepse dashuria e tij është që ka 
përfshirë të gjithë trupin.
    El-huletu-miqësia e ngushtë është më e madhja e llojeve të dashurisë dhe më e larta e tyre. All-
llahu i Lartësuar me sa dimë, e ka pohuar vetëm për dy prej krijesave të Tij. Ata janë Ibrahimi 
në thënien e tij:  “All-llahu vërtetë e bëri Ibrahimin mik të ngushtë”. Këtu vëmë re padijen e 
madhe të njerëzve ku thonë: Ibrahimi është Khalilull-llah -(mik i ngushtë i All-llahut), kurse 
Muhammedi  është  Habibull-llah  (i  dashur  i  All-llahut).  Kjo  është  pakësim  në  të  drejtën  e 
Profetit, sepse ata nuk bëjnë dallim ndërmjet tij dhe ndërmjet njerëzve të tjerë,  All-llahu i do 
bamirësit  ,  durimtarët  e  të  tjerë  për  të cilët   Ai  ka  shprehur  dashurin.  Kur ata thonë për 
Profetin (paqja dhe bekimet e All-llahut qofshin për të) Habibull-llah, t’u themi: gabuat dhe ia 
pakësuat vlerën Profetit tuaj, sepse Profeti është Khalilull-llah.Nëse e përshkruani atë të dashur 
të Allahut dhe jo mik të Tij e keni zbritur nga kulmi i dashurisë.
    "Unë jam i shfaqësuar tek All-llahu sepse nuk kam asnjë prej jush mik të ngushtë. Profeti nuk 
kishte në zemrën e tij miqësi të ngushtë për ndonjërin, vetëm se për All-llahun e Lartësuar.
    “...  sikur të   bëja prej ummetit  tim një mik të  ngushtë do të  bëja Ebu Bekrin...”. Ky është 

argument i qartë se Ebu Bekri ^ është më i mirë se Aliu (All-llahu qoftë i kënaqur prej tij). 

Kjo është edhe kundërpërgjigjja për Shëjat (Rafiditë) të cilët pretendojnë se Aliu është më i mirë 
se Ebu Bekri.
    “... Mos i bëni varret faltore..”. Ky është paralajmërimi i fundit i Profetit për mosbërjen e 
varreve faltore. Kjo është e përgjithshme ku përfshihet varri i tij apo i njerëzve të tjerët .

    Dobitë e hadithit
1-Profeti është i pastër nga ajo që të ketë bërë dikë mik të ngushtë sepse zemra e tij ka qenë e 
mbushur me dashurinë e All-llahut të Lartësuar.
2-All-llahu e bëri atë mik të ngushtë ashtu sikur e bëri edhe Ibrahimin mik të ngushtë. Në të ka 
vlerësim të madh për Profetin @.

3-Vlera e Ibrahimit @, duke qen mik i ngushtë i Allahut.
4-Vlera e Ebu Bekrit si më i miri i sahabëve sepse hadithi argumenton se ai është më i dashuri i 
sahabëve tek Profeti @,
5-Sinjalizimi për mosbërjen e varrezave faltore në thënien e tij: “Mos i bëni varrezat faltore ..”, 
“Unë ju ndaloj juve prej kësaj...”
6-Nëse dikush varros një person në Xhami duhet të bëhet nxjerrja e tij.
7-Përkushtimi i Profetit @, ndaj  ymetit të tij për largimin e tyre prej shirkut dhe shkaqeve të tij, 
sepse ajo është prej mënyrave mbërritse në shirk dhe mënyrat mbërritëse janë shirk. Për këtë i 
kushtoi rëndësi Profeti @ sinjalizimit të ymetit të tij. Kjo është prej përsosjes së transmetimit 
dhe mëshirës së tij.
8-Kush e ndërton Xhaminë mbi varr, duhet të bëhet shembja e saj. Profeti @ e ka ndaluar në 
fundin e jetës së tij, dhe e ka mallkuar. Kjo është për atë që e bën. Po kështu edhe falja e namazi 
tek varri është e ndaluar, edhe nëse nuk ndërton Xhami.. Prandaj sahabët nuk ndërtuan rreth 
varrit të tij Xhami.
Çdo vend ku kryhet falja quhet Xhami,siç ka thënë Profeti @,: “Më është bërë mua toka Xhami  
(vend-falje) dhe e pastër”. [Buhariu dhe Muslimi].
    Bërja e varrezave Xhamia është në dy mënyra:
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1-Të ndërtosh mbi to Xhamia.
2-Të bësh vend-falje tek ato edhe nëse nuk ndërton Xhami.
Nëse shkojnë tek një varr dhe falen tek ai ka bërë atë vendfalje, xhami. Çdo vend që synohet 
falja e namazit,  ajo është faltore. Këtë e dëshmon ajo çfarë është bërë e njohur tek njerëzit. 
Njerëzit që kanë Xhamia në vendin e punës së tyre, nëse do të pyesësh ndonjërin prej tyre: ku 
është Xhamia? Ai do të tregojë vendin ku ata falen, edhe pse në të nuk është ndërtuar Xhami.
 Pra, vend për sexhde (mesxhiden). Ky është kuptimi i tretë: “çdo vend që falesh në të, ai është 
vend-falje (mesxhiden), përsa kohë të falesh në të. Nëse falet, i ka bërë ato Xhami, siç thuhet për 
saxhaden mbi të cilën falesh vend falje.
 Nëse do të supozojmë se një burrë shkon tek varrezat dhe falet tek varri i një ueliu siç pretendon 
ai,  i  themi:  Ti  e  ke  bërë  këtë  varr  Xhami  dhe  ti  meriton  atë  çfarë  meritojnë  jehudët  dhe 
kristianët, prej mallkimit.
    

Transmeton Ahmedi me sened të mirë prej Ibnu Mes’udit merrfuun (I 
atribohet  Profetit)  @,:  “Më  të  këqinjtë  e  njerëzve  janë  ata  që  i  kap 
momenti i Kijametit duke qenë të gjallë dhe ata të cilët i bëjnë varrezat  
Xhamia”. [Ebu Hatim në sahihun e tij].
    :
“... i kap Momenti i Kijametit...”. Pra, Dita e Kijametit. U quajt kështu sepse ajo është Katastrofë 
(fatkeqësi e madhe) e çdo gjë që është katastrofë e madhe quhet Orë, moment siç thuhet: erdhi 
çasti yt (ora jote) në çështje të mëdha që e godasin njeriun. Këtu ka një çështje e cila kërkon 
sqarim. Ka ardhur nga I dërguari @ Do të vazhdojë të mbetet një gruptë i kapur në mënyrë të  
qartë për të vërtetën nuk u bën dëm atyre ai që i kundërshton ata derisa të bëhet kiameti.".

Si të pajtojmë ndërmjet dy haditheve të parit "Më të këqinjtë e njerëzve janë ata që i  kap  
momenti i Kijametit duke qenë të gjallë..." dhe këti hadithi
Përgjigja: Për bashkimin ndërmjet tyre themi: Qëllimi me fjalën "derisa të bëhet kiameti" 
Është derisa të afrohet kiameti dhe jo ndodhja e tij, sepse ai do të ndodhë mbi më të kqinjt e 
krijesave. Allahu do të dërgoj një erë e cila do të marrë shpirtat e të gjith besimtarëve,pas 
kësaj kanë për të mbetur më të kqit e krijesave dhe mbi ta do të bjerë kiameti.
“...dhe ata të cilët i bëjnë varrezat Xhamia”. Pra ata janë prej krijesave më të këqia edhe nese nuk 
bëjnë shirk, sepse ata bënë diçka që të çon për në shirk. Rrrugët (për arritjen e diçkaje) marrin 
gjykimin  e  qëllimeve të  tyre,  edhe  nëse  ajo  është  poshtë  shkallës  së  tyre,  porse  ato  marrin 
gjykimin e tyre në kuptimin e përgjithshëm. Nëse është rrug (  shkak) për në   uaxhib, atëherë ajo   
është vaxhib, e   nëse është për në haram   ajo bëhet haram  . Njerëzit në këtë hadith ndahen në dy 
grupe: 1-Ata që i kap çasti i Kijametit duke qenë të gjallë. 2-Ata që i bëjnë varrezat xhamia. Në 
fjalën e Profetit @,: “Më të këqinjtë e njerëzve janë...”, tregohet se njerëzit ndryshojnë përbball 
të keqes. Disa janë më të këqinj se disa,ashtu siç ka dallime në të mira. All-llahu i Lartësuar 
thotë: “Ata janë në shkallë të ndryshme pranë All-llahut dhe All-llahu është Gjithvëshgues për 
çdo gjë që ata bëjnë.” [Ali Imran: 163]. Kjo është në sasi dhe në formë. Ai i cili fal dy rekate nuk 
është si ai i cili fal katër rekate. Dhe ai i cili falet me përulshmëri, ndjeshmëri me zemër prezente 
nuk është si ai i cili falet duke qenë i shkujdesur. b)Gjithashtu ndryshimi është edhe në lloje, 
p.sh: farzet janë më të mira se nafilet. Namazi është më i mirë se sadakaja sepse namazi është më 
i miri i punëve trupore. Kjo është ajo që vërtetojnë argumentet edhe që është medh’hebi i Ehli-
Sunnetit dhe Xhematit.
 C) Ndryshimi midis veprave është edhe në iman. Njeriu në veten e tij nganjëherë ndjen prej 
imanit atë që nuk e ndjen herë të tjera. Atëherë çfarë mund të thuhet për dallimin ndërmjet një 
personi dhe tjetrit? Sigurisht ndryshimi është më i madh.

Përmbledhja e mësimit. 
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Largimi  prej  shirkut  dhe  rrugëve  që  të  çojnë  në  të.  Si  dhe të  tregohet  rreptësi  ndaj  ati  që 
adhuron All-llahun tek varri i një personi të mirë.

Qëllimi i dijetarit Allahu e mëshiroftë me fjalën "…adhurmit të All-llahut..." përfshin namazin 
edhe adhurimet e tjera, hadithet me të cilat ka argumentuar janë për namazin mirëpo ai të tjërat 
sikur i ka krahasuar me të. Se ai që mendon se dhënia e sadakasë tek varri është më mirë se në 
një  vend  tjetër,  ai  është  i  ngjashëm  me  atë  që  varrin  e  ka  bërë  xhami.  Shejhu  këtu  ka 
përgjithësuar ndërsa argumenti është i posaçëm.
Çështjet:
1-Ajo çfarë ka përmendur Profeti @, për atë që ndërton Xhami dhe e adhuron All-llahun në të 
tek varri i një njeriu të mirë edhe nëse e ka të mirë nijetin e tij. 
Gjykimi është i lidhur me pamjen e tij.Kjo punë nuk ka nevojë për nijet, sepse ajo është e lidhur 
thjesht me veprimin. Nijeti ndikon në punët e mira, në saktësimin e tyre, në punët që ai nuk ka 
mundësi t’i kryejë duke përfituar shpërblimin e tyre, kurse të tjerat, të këqija, nuk kanë nevojë 
për nijet.
2-Ndalimi prej skulpturave dhe rreptësia e çështjes në të.
Kjo merret prej fjalës së Profetit @,: “E formësuan në to fotografi”. Sidomos kur këto fotografi 
janë të madhëruar nga zakoni, si: prijësit, udhëheqësit, babai, vëllai dhe xhaxhai, ose në anën e 
fesë, si: eulijatë, të mirët (të drejtët), Profetët,etj, por jo nga Sheriati .
3-Nxjerja mësim nga rëndësia e madhe që i kushtoi kësaj  çështje  Profeti @, sesi e sqaroi këtë 
fillimisht, pastaj pesë netë para vdekjes së tij, pastaj kur ishte në pragun e vdekjes nuk u mjaftua 
me atë që tha më parë. Kjo argumenton përkushtimin e Profetit për ruajtjen e anës së Teuhidit, 
sepse Teuhidi është prej çështjeve më të mëdha. Gjynahet e mëdha edhe nëse shtohen ato janë më të 
lehta se shirku. Ibnu Mes’udi ka thënë: “Të betohem në All-llahun në gënjeshtër është më e dashur 
tek unë sesa të betohem në dikë tjetër në të vërtetë.”, sepse të betuarit në dikë tjetër është një lloj 
prej shirkut, kurse betimi në All-llahun në gënjeshtër është kundërshtim i All-llahut dhe është më i 
lehtë se shirku. Shirku është çështje shumë e rrezikshme. Ne u bëjmë thirrje vëllezërve tanë qëtë 
mos vashdojnë më me shmangiet që i detyron kjo botë, ku ata janë të shkujdesur ndaj asaj që për të 
cilën  janë  krijuar  dhe  janë  të  përkushtuar  ndaj  asaj  e  cila  është  krijuar  për  ta.  Njerëzit  në 
përgjithësi i gjen të preokupuar me dynjanë, mendjet e tyre janë sunduar nga  dynjaja në çfardo lloj 
pozicjoni qofshin madje edhe në gjumë. Kjo në të vërtetë është një lloj shirku, sepse ajo bën të 
detyrueshëm shkujdesjen ndaj All-llahut të Lartësuar. Për këtë Profeti e ka quajtur një person të 
tillë, adhurues të asaj që ai dëshiron ku thotë: “Ka dështuar robi i arit. Ka dështuar robi i argjendit.  

Ka dështuar robi i basmave dhe i kadifeve.” 36

 Nëse robi do t’i afrohet All-llahut me zemrën dhe gjymtyrët e tij, do ta përfitonte atë që është 
caktuar prej dynjasë. Dynjaja është një mjet (mënyrë) dhe jo qëllim final. Ka dështuar ai që e 
bën atë qëllimin kryesor (final). Si e bën atë qëllimin kryesor kur ti nuk e di pozicionin tënd në 
të? Si e bën ti atë qëllimin kryesor ku gëzimet e saj shoqërohen me hidhërime?. Siç thotë poeti: 
“Një ditë kundra nesh e një ditë për ne. Një ditë bëhemi keq e një ditë gëzohemi.”  Profeti @, u 
dërgua për të realizuar adhurimin e All-llahut dhe për këtë ai ishte i përkushtuar në mbylljen e 
të gjitha dyerve që të çojnë në shirk. Profeti @, e tërhoqi vërejtjen prej bërjes së varreve xhamia 
tri  herë. E para gjatë gjithë jetës së tij.  E dyta pesë netë para vdekjes.  E treta në pragun e 
vdekjes.
 4-Përmendja  e  tij  në  fjalimin  e  tij  pesë  netë  para  vdekjes  është  kundërpërgjigjje  ndaj  dy 
grupeve që janë më të këqinjtë e  ithtarëve të bidatit.  Autori,  All-llahu e mëshiroftë,  flet  për 
gjendjen e Rafidive (Shijat-Shitët) , Xhehmijeve dhe gjykimin për ta, para se të përmendë emrin 
e tyre. Gjendja e tyre është se ata janë më të këqinjtë e vepruesve të bidatit. Gjykimi ndaj  tyre 
sipas disa dijetarëve, është :ata nuk  janë  prej shtadhjetë e dy grupeve.

Rafiditë-Shitët (Shijat).

36
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 Buhariu
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Er-Rafid quhet ai i cili refuzon diçka ose e largon atë. U emërtuan me këtë emër sepse ata e 
refuzuan Zejd Ibnu Ali Ibnul Husejn Ibnu Ali Ibnu Ebu Talibin kur e pyetën atë: “E çfarë thua 
për Ebu Bekrin dhe Umerin? Ai i lavdëroi ata dhe tha: Ata janë dy ministrat e gjyshit tim”. E 
refuzuan dhe e lanë atë. Pra pasi e panë hakun (të vërtetën) ikën prej saj, All-llahu na ruajt. 
Origjina e medh’hebit të tyre është prej Abdull-llah Ibnu Sebe. Ai ishte jehud i maskuar me 
Islamin për ta prishur atë ashtu siç veproi Pali me fenë e kristianëve.Bidatin e parë që shfaqi 
Ibnu Sebe ishte madhërimi i Ali Ibn Ebu Talibit, të cilit i tha: “Ti je All-llahu i vërtetë”. All-llahu 
na ruajtë! Aliu urdhëroi të hapen hendeqe, të grumbullohen dru dhe të ndizen zjarret. Pastaj  i 
dogji në zjarr. Por thuhet se Abdull-llah Ibnu Sebe u arratis s në Egjipt ku dhe përhapi bidatin e 
tij, por All-llahu e di më mirë .
 E rëndësishme është që, ai pa një çështje që nuk mund ta anashkalonte, kur pretenduan se ai 
është Zot dhe i dogji me zjarr. Më pas filloi ky grup i poshtër të shumohet, sepse simbolet e tyre 
janë  hipokrizi.  Për  këtë  ky  grup  është  më  i  rrezikshmi  ndaj  Islamit,  sepse  ata  hiqen  si 
myslimanë , ftojnë në Islam dhe zbatojnë dispozitat e tij sipërfaqësore, të dukshme
, si ndalimin e alkoolit, etj, porse ata janë krejt kundra tij në brendësi. Ata besojnë se imamët e 
tyre janë zota që  rregullojnë çështjet e gjithësisë, besojnë se ata janë më të mirë se Profetët, se 
melaiket dhe eulijatë dhe se ata janë në një gradë që nuk e arrin, as melek i afërt e as profet i 
dërguar.  Këtyre  s'mund  t’ju  pranohet  pretendimi  i  tyre  se  janë  muslimanë.  Për  këtë  arsye 
Shejkhul Islam në shumë prej librave të tij thotë: Ata janë më të dëmshmit e njerëzve ndaj 
Islamit. Ata braktisën Xhamitë dhe mirëmbajtën vendet e shpikura, tyrbet. Ata thonë: Ne nuk 
falemi me xhemat veçse pas një imami të pagabueshëm e tani nuk ka të pagabueshëm. Ata janë 
të parët që ndërtuan tyrbet mbi varrezat, siç thotë Shejkhu këtu: Ata folën rëndë ndaj pasuesve 
më të mirë të Profetit, Ebu Bekrit dhe Umerit, duke i akuzuar me Nifak (hipokrizi) dhe se ata 
vdiqën ashtu siç vdiq Ebej Ibnu Seluli e të tjerë , All-llahu na ruajtë! Si të themi ata janë prej 
myslimanëve?

Xhehmijet
Ata janë pasuesit e El Xhehm Ibnu Safuan. Bidati i parë i tij ishte mohimi në Cilësitë e All-
llahut, ku tha: “All-llahu nuk e ka bërë Ibrahimin mik të ngushtë dhe nuk i ka folur Musait me 
fjalë”. Mohoi Dashurin dhe Fjalën e Allahut. Ky bidat filloi të përhapet e të zgjerohet,duke e 
përqafuar grupe të tjera , si: muëtezilet dhe të mëvonshmit prej shijave (rafidat), sepse Rafiditë 
kanë qenë të parët në përngjasim. Për këtë kanë thënë dijetarët se i pari që është njohur me 
përngjasim ka qenë Hisham Ibnu El Hakem Rafidi (sekt shit), pastaj kaloi nga përngjasimi në 
mohim dhe filluan të mohojnë cilësitë.  El  Xhehmu Ibnu Safuani  e  mori  bidatin e tij  nga El 
Xhaedu Ibnu Derhemi. Xhaedi e mori nga Eban Ibnu Seman. Ebani e mori nga Taluti ky i fundit 
e mori  nga Lubajd Ibnu El Ëësem El jehudi,  i  cili  i  bëri magji  Profetit. Bidati  i  mohimit të 
Cilësive është me origjinë nga jehudët. Pastaj El Xhehmi ibnu Safuan u rrit në zonat e Harosanit 
ku kishte shumë sekte të krishterë, adhurues të yjeve dhe filozofë dhe mori prej tyre bidatin e tij. 
Ky bidat ishte i lidhur ngushtë me çifutët, krishterët dhe mushrikët. Më pas ai u përhap tek 
myslimanët.  Xhehmijet  janë  mohues  të  Cilësive.  Disa  prej  tyre  mohojnë  Emrat  bashkë  me 
Cilësitë.  Ka  prej  tyre  që  mohuan  të  përshkruhet  All-llahu  me  ekzistencë  ose  me 
mosekzistencë,duke thënë nuk lejohet t’i pohojmë All-llahut ndonjë Cilësi ,nuk lejohet të themi 
ekziston e as të themi nuk ekziston, sepse një gjë e tillë e përngjasuam Atë me krijesat apo me 
mosekzistencën.  Por  thonë:  Nuk është  as  ekzistues  dhe as  mosekzistues.  Këtë  nuk e  pranon 
mendja dhe është gënjeshtër e kulluar. Medh’hebi i tyre në çështjet e kaderit është Xhebrij sepse 
thonë:  Njeriu  është  i  detyruar  për  punën e  tij,  punon pa zgjedhjen  e  tij.  Nëse  falet  është  i 
detyruar, nëse vret është i detyruar e kështu me radhë. E mohuan kështu mençurinë e All-llahut 
sepse nëse punuesi do të ishte i detyruar në punën e tij nuk do të kishte mençuri në shpërblim 
dhe dënim. Me këtë ata mohuan përshkrimet e lavdërimit dhe të qortimit (poshtërimit). Nuk 
mund të lavdërosh një njeri apo ta qortosh sepse gjynahpunuesi është i detyruar ashtu si edhe 
punuesi i punëve të mira. Përgjigjja ndaj tyre është: Ju, nëse e besoni këtë ju pohoni se All-llahu 
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është  më i  padrejti  i  të  padrejtëve  sepse  si  mund  të  dënohet  gjynahpunuesi  kur  ai  është  i 
detyruar në të apo të shpërblehet punuesi i të mirave kur ai është i detyruar në të. Kjo do të 
thotë t'i  japësh atij që s'e meriton dhe t’ia ndalosh atij që e meriton, kjo është padrejtësi.  I 
përgjigjemi se kjo është e rremë sepse Sunduesi nëse është i përshkruar me cilësi të përsosura 
nuk do ta shkelë premtimin e tij.  All-llahu i Lartësuar thotë:  “Kush është besimtar dhe bën 
vepra të  mira,  ai  nuk i  frikësohet  ndonjë  padrejtësie  e  as  ndonjë  mungese (në  shpërblim)”. 
[TaHa: 112].
  Ndërsa në çështjet e imanit dhe fesë, Xhehmijet janë të medh’hebit Murxhi. Thonë: Imani është 
thjeshtë të njohurit e Krijuesit me përshkrimin e mangët në cilësitë sipas rrugës së tyre. Fjalët 
dhe veprat  nuk futen në Iman.  Imani  as  nuk shtohet  dhe as nuk pakësohet.  Prej këtyre tri 
çështjeve  vjen si  pasojë se më i  prishuri  i  njerëzve edhe më i  drejti  i  tyre janë me iman të 
njëllojtë. Madje thanë se Faraoni është besimtar me besim të plotë edhe Xhibrili është besimtar 
me besim të plotë, porse Fraoni mohoi vetëm se pretendoi se është zot me këtë ai u bë qafir. 
Medh’hebi  i  tyre  është  ndër  medhhebet  më   të  këqij,  por  më  i  keq  se  ky  medh’heb  është 
medh’hebi  Er-Rrafidi  (shijat).  Shejkhul  Islam thotë:  “I  gjithë  bidati  e  ka  origjinën  tek  Er-
Rafiditë”. Për këtë duhet që muslimani të tregohet i kujdesshëm ndaj bidatit të tyre, bidatit të 
xhehmijeve e të tjerëve. Nuk ka dyshim se bidati është shkallë-shkallë. Njeriu duhet të jetë i 
kujdesshëm prej bidatit, edhe nëse është pasuesi i menhexhit të dijetarëve të parë prej sahabeve 
e tabënëve, pasi dihet se ky umet do të ndahet në shtatëdhjet e tre grupe të gjitha do të jenë në 
zjarr me përjashtim të njërit ky është ai që I përmahet rrugës së pejgamberit dhe shokëve të tij.

Çështje e rëndësishme gjithashtu është: Vlera në Iman dhe punë të mirë është mbi vlerën me 
prejardhje, sepse nëse do ta shihnim vlerën e mirësisë në prejardhje (në gjak) do të ishte Ali Ibn 
Ebu Talibi dhe Hamza Ibnu Abdul Mutalibi (All-llahu qoftë i kënaqyr prej tyre) më me meritë 
se Ebu Bekri. Por Ebu Bekri rënditet i pari.

M 21
    Argumentet që transmetohet se teprimet në varrezat e 
njerëzve të mirë i  bëjnë ata idhuj,  të adhurohen përveç 
All-llahut.
Ky kapitull ka lidjeme kapitullin para tij se "teprimet në varrezat e njerëzve të mirë i bëjnë 
ata idhuj, të adhurohen përveç All-llahut".
çështja me ata që e teprojnë shkon në adhurimin e varreve ose të atyre që janë brenda. 
-Varrezat kanë të drejta ndaj nesh në dy aspekte: 1-Të mos e lemë mangët respektin ndaj tyre 
duke mos i nënçmuar e të ulemi mbi to, etj.
 2-Të mos e teprojmë në to e ta kalojmë kufirin.

Në sahihun e  Muslimit,  Ali  Ibn  Ebu Talibi  i  tha Ebi  El-Hejaxh El-
Esedi:   “Po të dërgoj për atë që më dërgoi mua i Dërguari i All-llahut @.   
Të mos lëshë fotografi pa prishur dhe as varr të ngritur pa rrafshuar”.
“varr të ngritur...”   është ai i cili dallohet prej të gjitha varreve të tjera. Patjetër duhet të shembet   
që të barazohet me të tjerët që të mos mendojnë për të zotin e këtij varri se ka ndonjë cilësi  të 
veçantë qoftë edhe pas një kohe të gjatë. Pra ajo është rrugë për në teprim.

Transmeton imam Maliku në librin e  tij  “Muatta” se Profeti  @,  ka 
thënë: “O All-llah! Mos e bëj varrin tim idhull të adhurohet. Është shtuar  
hidhërimi i All-llahut ndaj një populli që i bëjnë varrezat e Profetëve të  
tyre xhamija”.
 “Muatta” është një libër i njohur si një nga librat më të saktë,sepse ai ka shikuar më shumë 
saktësinë e senedit. Senedi i tij është më i lartë se senedi i Bukhariut, për afërsinë e tij prej të 
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Dërguarit të All-llahut. Sa më i afërt me të Dërguarin @, të jetë senedi aq më e madhe është 
saktësia. Në të ka hadithe, fjalë të sahabëve, fjalë dhe kërkime të vetë imamit. E kanë shpjeguar 
atë shumë prej dijetarëve. Shpjegimi më i gjerë dhe më i mirë është: “Etemdidu li Ibnu Abdul-
Berr”.
“O All-llah! Mos e bëj varrin tim idhull që të adhurohet...”  Profeti@ ka ndaluar nga kjo gjë për 
arsye se ata që kanë qenë parë nesh I bënë varret e të dërguarëve të tyre xhami dhe adhuruan 
njerëzit e mirë të tyre. Prandaj Profetit @. kërkoi Zotit që të mos e bëjë varrin e tij idhull që të 
adhurohet, sepse thirrja e tij ishte krejtësisht në Teuhid dhe kundër shirkut.
“...Është shtuar hidhërimi i All-llahut...”
“...hidhërimi  i  All-llahut...”është  cilësi  e  vërtetë  e  Allahut  $  që  nuk  i  ngjason  hidhërimit  të 
krijesave as në reagim e as në ndikim. Keqinterpretuesit thonë: “Hidhërimi i All-llahut është 
hakmarrje ndaj atij që e kundërshton.”Kurse disa të tjerë thanë është dëshira e hakmarrjes ndaj 
atij që e kundërshton Atë. Kjo është deformim i fjalës  prej pozicionit të saj sepse Profeti nuk 
thotë u hakmor Allahu, por tha “...Është shtuar  hidhërimi i All-llahut...”
Profeti  @,  di  si  të  shprehet  dhe  e  di  ndryshimin  ndërmjet  hidhërimit  të  All-llahut  dhe 
hakmarrjes. Ai është më këshilluesi i njerëzve, më i dituri për Zotin e tij. Nuk mund të sjellë ai 
një fjalë që nënkupton të kundërtën e saj, sepse do të ishte maskues . Kjo është e pamundur. 
Hidhërimi nuk është hakmarrje dhe as dëshira e hakmarrjes (el gadabu)-Hidhërimi është një 
cilësi  e  vërtetë  që  i  pohohet  All-llahut  $  sipas  asaj  që  i  përshtatet  Madhërisë  së  Tij.  Nuk i 
përngjasohet hidhërimit të krijesave as në reagim e as në ndikim. Ka shumë ndryshime ndërmjet 
hidhërimit të All-llahut $ dhe hidhërimit të krijesave: 1-Hidhërimi i krijesave është nxehja e 
gjakut të zemrës dhe një zjarr që shejtani e hedh në zemrën e birit të Ademit që ai të revoltohet, 
kurse hidhërimi i All-llahut është një Cilësi që nuk i përngjet kësaj. All-llahu i Lartësuar thotë: 
“Asgjë  nuk  i  përngjet  Atij  dhe  Ai  është  Gjithdëgjuesi  Gjithshikuesi”  [Esh-Shura:  11].  2-
Hidhërimi i njerëzve lë ndikim të pa dëshirueshëm. Njeriu nëse do të hidhërohet ndoshta vret 
personin prej  të  cilit   është  hidhëruar  e  nxehur.  Ndoshta  e  ndan gruan,  e  thyen  enën,  e  të 
tjera.Ndërsa prej  hidhërimit  të  All-llahut  dalin  vetëm ndikime të lavdëruara,  sepse Ai  është 
Hakim Më i Urti, Gjithgjykuesi. që e vendos çdo gjë në vendin e saj. Nuk mund të shkaktohet 
prej hidhërimit të Tij veçse përsosja e veprimit të duhur, i vendosur në vendin e tij. Hidhërimi i 
All-llahut nuk është si hidhërimi i krijesave as në reagim e as në ndikim. Kur e themi këtë nuk 
kemi qëllim përngjasimin me cilësit e krijesave, porse e kemi përshkruar me cilësi që tregojmë 
forcë  dhe  sundimi  e  plotë  të  Tij.  Sepse  hidhërimi  tregon  për  fuqinë  e  të  hidhëruarit  për 
hakmarrje dhe sundimi e plotësinë. Hidhërimi  në lidhje me Krijuesin është cilësi e përsosur, 
ndërsa në lidhje me krijesën është një cilësi e mangët. Komentimi i tyre me hakmarrje  e hedh 
poshtë fjala e Allahut:  “Kështu kur ata Na Zemëruan, Ne i ndëshkuam ata dhe i mbytëm të 
gjithë  bashkë.” [Ez-Zukhruf:  55].  Pra  kuptimi  “Na  Zemëruan”  (Na  Hidhëruan)  e  bëri 
hakmarrjen  jo hidhërim por nga ndikimet  e  tij.  Kjo  tregon  për  pasaktësin  e komentimit  të 
hidhërimit me hakmarrjen. Çdo njeri që deformon tekstet e Librit në cilësitë nga (vërtetësia) 
realiteti i tyre, ndryshe nga qëllimi që ka dashur All-llahu  dhe i Dërguari i Tij, patjetër do të 
bjerë në një rrëshqitje shkatërruese. Detyrë për ne është t’i dorëzohemi asaj që ka ardhur me të 
Kur’ani dhe Sunneti prej cilësive të All-llahut të Lartësuar.
“...  Ndaj  një  populli  që  i  bën  varrezat  e  Profetëve  të  tyre  xhamija.” I  bënë  xhamija  ose  me 
ndërtimin  mbi to, ose falën namaz tek ato Pasi nemazi tek varret konsiderohet se I ke bërë ato 

xhami. Pokështu ndërtimi mbi to konsiderohet bërje e tyre xhami.

Tani pyesim:
A i  është  përgjigjur All-llahu lutjes  së Profetit  @,,që të  mos e bëjë  varrin e tij  idhull  që  të 
adhurohet, apo Urtësia e Tij kishte përcaktuar diçka tjetër?
Përgjigje:
Ibnul Kajjim thotë: Iu përgjigj. Nuk përmendet se varri i tij u bë idhull, por ai u mbrojt me tre 
mure e askush nuk mund të arrijë tek ai që ta bëjë idhull, të adhurohet në vend të All-llahut. 
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Nuk është dëgjuar në histori se ai u bë idhull. Është e saktë se ka njerëz që e teprojnë në të, porse 
nuk kanë arritur që ta bëjnë varrin idhull. Ndoshta adhurojnë Profetin @,ndoshta edhe në një 
vend të largët porse vetë varri nuk është bërë idhull.
"Transmetohet  prej  Ibnu  Xheririt  me  senedin  e  tij  prej  Sufjanit,  prej  Mensurit,  prej 
Muxhahidit: “E ju,a e shihni Latin dhe Uzan? (dy idhuj të arabëve paganë)” [En-Nexhm: 19]".
Lati bën fjalë për dikë që: ushqente Haxhilerët,i cili  pasi vdiq e adhuruan, e bënë Zot përveç 
All-llahut. Të njëjtën gjë thotë edhe Ebu el Xheuzai prej Ibnu Abbasit: “Ata i tejkaluan kufijtë, 
në varrin e këtij burri bamirës që ushqente Haxhinjtë dhe u jepte të pijnë ujë, duke e adhuruar 
atë. Teprimi në varreza i shndërroi në idhuj, të adhurohen përveç All-llahut. Kjo është tërheqje 
vërejtje për teprimin në varreza. Për këtë arsye është i ndaluar zbukurimi i tyre dhe ndërtimi 
mbi to, nga frika e këtij rreziku të madh i cili i bën ato të adhurohen përveç All-llahut. Për këtë 
Profeti  urdhëronte  kur  dërgonte  delegatë  që  të  mos linin varr  të ngritur  por t'i  rrafshojnë. 
Ndoshta me kalimin e kohës do të thuhej: sikur të mos kishte një cilësi të posacme  nuk do të 
ishte ndryshe nga varret e tjera. Varrezat duhet të jenë të njëllojta, të mos ketë dallim njëri nga 
të tjerët.

Transmetohet  prej  Ibnu Abbasit  se  thotë:  “I  ka  mallkuar Profeti  @, 
vizitueset e varrezave dhe ata që i bëjnë ato xhamia dhe bëjnë ndriçim tek  
ato natën dhe ditën” [Ehlu Sunnen].
Ky hadith tregon ndalesën e vizitës  së varreve për gratë.  Madje se kjo është nga mëkatet  e 
mëdha, sepse mallkimi nuk vje vetëm se për mëkatete mëdha.Pokështu tregon për mos bërjen e 
tyre xhami dhe mos ndezjen e dritës mbi to dhe kjo është nga mëkatet e mëdha për shkak të 
mallkimit që ka mbi vepruesin e kësaj gjëje.
çeshtjet :
1 Profeti @, ka kërkuar mbrojtje prej çeshtjeve që friksohej se do të ndodhin .kjo shihet në 
thënjen e tij “O All-llah! Mos e bëj varrin tim idhull të adhurohet”.
2  Profeti @,e ka afërsuar këtë veprim me ata të cilët i shndërruan varret e profetëve të tyre 
faltore.
3 Përmendja e shtimit të hidhërimit të Allahut .
4 Njohja e formës së adhurimit të latit të idhullit më të madh ndër kurejshët .
5  Ai s’ishte gjë tjetër veçse varri i një njeriu të mirë.
6 Profeti @, mallkon ata që bëjnë ndriçime në varre. 

Mësimi  22
    Argumentet që transmetohen në mbrojtjen e Teuhidit dhe mbylljen e 
të gjitha rrugëve që të çojnë në shirk nga ana e Profetit @,..
All-llahu  i  Madhëruar  thotë: P•    َُْم َِسك ََنُْف أ ََْن ِم َُسوٌَل ََر ََكُْم َء ََجا َََقدَْ  

َحِريٌص     َعنِتّْم َما َعلَيِْه َعِزيٌز
َرِحيٌم     َرُؤوٌف بِالُْمْؤِمنِيَن �: )َعلَيْكُْم � � � � � )128  
 “Vërtetë që ju ka ardhur juve një i Dërguar (Muhammedi) nga vetë ju. 
Ai pikëllohet nëse juve ju bie ndonjë lëndim a vështirësi, është lakmues 
i rrugës së drejtë për ju. Dashamirës dhe i mëshirshëm për besimtarët”.
 “Vërtetë që ju ka ardhur juve një i Dërguar nga vetë ju...”. Thuhet se kjo u drejtohet arabëve. 
Profeti ishte prej arabëve. All-llahu i Lartësuar thotë: “Ai është i Cili çoi në mes të analfabetëve 
një  të  Dërguar  nga  vetë  mesi  i  tyre...”  [El-Xhumuah:  2].  Ekziston  mundësia  që  të  jetë  e 
përgjithshme për të gjithë ymetin, e të jetë qëllimi këtu për llojin e krijimit. Pra nuk është prej 
melaikeve e as prej xhindëve porse është prej xhinsit (llojit) tuaj siç thotë All-llahu i Lartësuar: 
“Është Ai i Cili ju ka krijuar ju nga një njeri i vetëm...” [El-Araf: 189]. Sipas interpretimit të 
parë duket  njëfarë paqartësie sepse Profeti  @,është dërguar tek të gjithë njerëzit,  arabë dhe 
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joarabë, porse kjo paqartësi bie sepse përmendja e veçantë e arabëve në këtë ajet shpjegohet me 
faktin se begatia e All-llahut mbi ta, me  Profetin @, është më e madhe prej të tjerëve ngaqë  ai 
ishte prej tyre. Ky pa dyshim ishte  një nderim i madh për ta.
 Mundësia e dytë që është më e sakta, se është për përgjithsim, sipas fjalës së Allahut: “Vërtetë 
All-llahu  derdhi  mbi  besimtarët  mirësi  të  madhe  kur  Ai  çoi  ndërmjet  tyre  një  të  Dërguar 
(Muhammedin) nga mesi i tyre...” [Ali Imran: 164]. Kur ishin për qëllim Arabët tha: “prej tyre” 
dhe jo nga mesi i tyre. All-llahu i Lartësuar thotë për Ibrahimin dhe Ismailin: “Zoti ynë! Dërgo 
ndër ta nga gjiri i tyre të dërguar” [El-Bekareh: 129]. Kështu, kur vjen nga mesi i tyre qëllimi 
është për të gjithë ymetin , kur thuhet “prej tyre” qëllimi është për arabët.
“... Ai pikëllohet nëse juve ju bie ndonjë lëndim e vështirësi”.
Për këtë arsye  ai është dërguar me lehtësim e tolerancë. Ghithmonë ka zgjedhur më të lehtën 
midis dy gjërave ,me kusht që të mos ishte gjynah. Ky ishte lehtësim që i është dhënë Profetit për 
ymetin e tij.

“... Është lakmues i rrugës së drejtë për ju, për besimtarët ai është që ndjen shumë, mëshirues. 
Dashamirës dhe i mëshirshëm për besimtarët”.. Profeti ka bashkuar këto dy cilësi.Kjo ishte prej 
begatisë së All-llahut ndaj nesh dhe ndaj Profetit që të jetë në këtë moral të madh të cituar në 
thënien e Tij: “Dhe vërtetë ti (Muhammed) je në një shkallë të lartë të karakterit (shpirtëror)” 
[El-Kalem: 4].  Ndjeshmëria në zemër është në konceptin e krijesës,  ndërsa në lidhje me All-
llahun e Lartësuar nuk  përngjet me asgjë. Mëshira e All-llahut është më e madhe se mëshira e 
krijesës dhe as nuk i afrohet, as nuk i përngjan asaj. Transmetohet në një hadith të saktë prej 
Profetit se ka thënë: “All-llahu ka njëqind mëshira. Ka  zbritur  prej tyre një mëshirë të vetme të  
mëshirohen ndërmjet tyre krijesat që nga koha kur u krijuan, e deri në Ditën e Kijametit, aq sa edhe  
kafsha e ngre këmbën prej të voglit të  saj nga frika se mos e (dëmtojë) shkelë atë” [Buhariu]. Kush 
mund ta llogarisë këtë mëshirë që gjendet në krijesat që nga koha e krijimit e deri në Ditën e 
Kijametit ? Dhe kush mund ta përcaktojë në formë? Askush nuk mundet përveç All-llahut të 
Lartësuar i Cili i krijoi ata. Kjo është një mëshirë e vetme,ndërsa kur të vijë Dita e Kijametit i 
mëshiron krijesat me 99 mëshira duke iu bashkangjitur edhe mëshira e parë. A i arfohet kjo 
mëshirë, mëshirës së krijesës?! Ajo është cilësi që përmban bamirësi për të mëshiruarin. Mëshira 
e Krijuesit nuk është e krijuar sepse ajo është prej cilësive të Tij, kurse mëshira e krijesës është e 
krijuar. 
“...Dashamirës dhe i mëshirshëm për besimtarët”.Pra, Profeti @, me jobesimtarët nuk është i butë 
as i mëshirshëm, por i ashpër ndaj tyre ashtu siç e ka përshkruar All-llahu i Lartësuar atë dhe 
shokët e tij: “Muhammedi është i Dërguri i All-llahut dhe ata që janë me të janë të ashpër ndaj 
mohuesve (të All-llahut) dhe të mëshirshëm ndërmjet tyre.” [El-Fet’h: 29].

Transmetohet prej Ebu Hurejrës se ka thënë: Ka thënë Profeti 
@,: “Mos i bëni shtëpiat tuaja varreza dhe mos e bëni varrin tim 
(vend feste) ku bëhen vizita të  caktuara (në kohë të caktuara), 
dërgoni salavat mbi mua sepse salavati juaj më arrin mua kudo  
që të jeni”.
 “Mos i bëni shtëpitë tuaja varreza...”
Në shpjegimin e kësaj fjalie ka mospajtim midis dijetarëve. Dikush thotë: mos i bëni ato varreza, 
pra mos varrosni në të, e kjo nuk ka dyshim se kjo është ajo që kuptohet nga shprehja  ,   porse 
Profeti  është varrosur në shtëpinë e tij.  Përgjigjja është: Varrimi në shtëpinë e tij ishte  prej 
gjërave të posaçme të tij. Profeti u varros në shtëpinë e tij për dy arsye: 1-Transmetohet prej 
Ebu Bekrit se e ka dëgjuar të Dërguarin e All-llahut të thotë: “çdo Profet kur vdes varroset aty 
ku i merret shpirti”. Këtë hadith e kanë dobësuar disa dijetarë.
2-Transmeton Aishja: “Ai u frikësua se mos bëhej (shndërrohej) xhami”. Disa dijetarë thonë: 
Qëllimi në fjalën e Profetit: “Mos i bëni shtëpitë tuaja varreza...” është që të mos bëhen ato si 
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varrezat.  Pra  varrezat  janë ato (vende)  që nuk falemi  në to.  E përforcon këtë  koment edhe 
hadithi: “Bëni një pjesë të namazit tuaj në shtëpitë tuaja e mos i bëni ato varreza”. Kjo argumenton 
se qëllimi është mos e lini namazin në to. Por që të dy kuptimet janë të sakta. Nuk lejohet që 
njeriu të varroset në shtëpinë e tij por varroset me muslimanët. Ky është zakoni i pasuar që nga 
koha e Profetit @, e deri më sot. Nëse do të varroset dikush në shtëpinë e tij, ndoshta mundet të 
bëhet një mjet që të çon për në shirk e ndoshta madhërohet ky vend.Ghithashtu humb lutjet e 
muslimanëve për falje për të vdekurit e muslimanëve në vizitën e tyre tek varrezat. Nëse kjo 
shtëpi  shembet  mund  të  ndërtojnë  diçka  mbi  të.  Hadithi  argumenton  për  më  të  mirën. 
Muslimani duhet të falë namaz në shtëpinë e tij, ku futen të gjitha namazet vullnetare. Argument 
është fjala e Profetit: “Namazi më i mirë i njeriut është në shtëpinë e tij, përveç farzeve” [Buhariu]. 
Përveç atyre që ka ligjëruar Sheriati në Xhami si: Namazi i eklipsit, namazi i natës në Ramazan 
(teravitë) qoftë kjo edhe nëse je në Xhaminë e Profetit, sepse Profeti e tha këtë duke qenë  në 
Xhaminë e tij.
“... Mos e bëni varrin tim (vend feste) për vizitë të caktuar (në kohë të caktuar)...”. Njeriu nëse e 
bën zakon një punë si: kur mbushet viti pregatit një ushqim dhe fton njerëzit, quhet festë sepse 
ajo kthehet e përsëritet. Festë është edhe të bëhet zakon diçka dhe të kthehesh tek ajo siç bëjnë 
disa nga injorantët në muajin Rexheb, atë që quhet dhe vizita e Rexhebit: shkojnë prej Meke në 
Medine dhe vizitojnë,  siç  pretendojnë,  varrin e Profetit  @. Cila është për qëllim në fjalën e 
Profetit @, puna që përsëritet me përsëritjen e vitit, apo frekuentimi i vendit? Ajo që vihet në 
dukje është e dyta, pra mos e bëni vend frekuentimi varrin e tij  e t’u bëhet zakon kjo qoftë në 
lidhje me vitin, muajin apo javën, sepse Profeti @, ka ndaluar prej saj. Ai vizitohet veçse me 
sebeb, si: kur personi vjen nga udhëtimi, shkon tek varri i tij dhe e viziton atë, ose e viziton për të 
kujtuar ahiretin si në varrezat e tjera. 
Ajo që bëjnë disa njerëz në Medine që sa herë falin mëngjesin shkojnë tek varri i Profetit për t’i 
dhënë selam dhe u bëhet zakon kjo çdo mëngjes. Mendojnë se kjo është si vizita gjatë jetës së tij, 
kjo është prej injorancës së tyre. A nuk e dinë ata se nëse i japin selam në çdo vend  i arrin atij.
“...  Dërgoni  salavate  mbi  mua...”. Ky  është  urdhër,  pra  thoni:  All-llahumme  sal-li  ala 
Muhammedin. All-llahu e  ka urdhëruar në thënien e tij: “All-llahu dërgon Salat (  Lavdërimin  )e   
Tij mbi Profetin   (tek melaiket)   edhe melekët e Tij gjithashtu   (i luten All-llahut për bekimin dhe   
faljet  e  Tij  ).  O ju që keni  besuar!  Dërgoni  Salat    (luteni  All-llahun që ta bekojë  )  mbi të dhe   
përshëndeteni atë me nderim me përshëndetjen Islame (  Es-selamu alejkum  ).”   [El-Ahzab: 56].  
Vlera e Salavatit mbi Profetin @ është e njohur. Kush dërgon salavat mbi Profetin e përmend 
All-llahu për të mirë 10-herë. Salati i All-llahut mbi një njeri është përmendja e Tij e mirë tek të 
zgjedhurit e Tij(tek melaiket) siç ka thënë Ebu Alije dhe e kanë pasuar edhe disa prej dijetarëve. 
Kush dërgon salavat një herë mbi Profetin e përmend për të mirë All-llahu tek të zgjedhurit e 
Tij 10-herë, e kjo është një begati e madhe.
“... sepse Selami juaj më arrin mua kudo që të jeni”.
Kur vjen ndonjë tekst si ky, themi se ai është prej çështjeve të fshehta dhe është vaxhib të thuhet 
se: mënyra është e panjohur, nuk e dimë se në çfarë mënyre ia përcjellin,  porse transmetohet 
prej Profetit: “All-llahu ka disa melaike që shëtisin në tokë. Ata ia përcjellin Profetit selamin e  
ymtit të tij.” [Nesaiu].
Transmetohet prej Ali Ibn Husejn: “Ai ka parë një burrë që shkonte tek një e çarë që ishte tek 
varri i Profetit futej në të dhe bënte dua. E ndaloi atë dhe i tha: A t’u tregoj ju një hadith që e 
kam dëgjuar prej  babait  tim e  ai  prej  gjyshit  e  ai  prej  Profetit  dhe u përmendi  hadithin e 
mësipërm: “Mos e bëni varrin tim vend feste, as shtëpitë tuaja varreza, dërgoni salavat mbi mua 
sepse përshëndetja juaj më përcillet mua kudo që të jeni.” [Bukhariu].
Dobitë e hadithit:
1-Ndalimi i tij nga vizita e varrit të tij, në formë të veçantë. Kjo merret prej thënies së tij: “...mos 
e bëni varrin tim vend feste...”.  
Thënia e tij: “... vend feste...” është forma veçantë. Vizita e varrit të Profetit është më e mira punë 
në llojin e saj e cila përmban  përshëndetjen e tij me selam duke ditur se e drejta ndaj tij është 
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më parsore se ndaj çdokujt tjetër. Ndërsa në drejtim të përkujtimit të ahiretit, nuk ka ndryshim 
varri i tij nga varri i dikujt tjetër.
2-Arsyetim se salati i një njeriu dhe selami i tij i përcillet atij edhe nëse është larg. 
Nuk është e nevojshme të jesh  afër, sepse Profeti @, ka ndaluar që të bëhet varri i tij vend feste. 
Arsyeja e saj është se salati i arrin atij kudo që të jetë njeriu e nuk është  kusht që të vijë tek 
varri i tij. Për këtë ne i dërgojmë salavate dhe përshëndetje atij në çdo vend e ato i përcillen. Për 
këtë ka thënë Alij Ibnu Husejn: Ti dhe ai që është në Indonezi jeni njëlloj.
çështjet: 
1 Profeti @, e largon ymetin e tij me anë të kësaj mbrojtje në kulmin e largimit.
2 Allahu $ përmend në kuran se Profeti  @  është lakmues i  rrugës së drejtë, dashamirës dhe i 
mëshirshëm për ne .
3 Ndalimi i vizitës së varrit të tij në në formë të veçantë ,edhe pse vizita e tij është prej punëve më të 
mira.
4 Profeti @,ndalon shumimin e vizitës së varrit të tij dhe nxit për shtimin e nemazeve nafile në 
shtëpi.
5 Në varreza nuk falet nemaz.
6 Salati dhe selami i shkon atij kudo që të jetë njeriu ,s’është e nevojshme të vijmë  te varri i tij. 
Ne i dërgojmë salat (bëjmë dua për të ) dhe e përshëndesim në çdo vend që të jemi e atij i arrijnë 
që të dyja.
7 Profeti @ , edhe pse është në jetën e bezethit ( varrit) i paraqiten atij punët e umetit të tij në 
çështjen e salatit dhe selamit.

Mesimi 23
Argumentet që transmetohet se disa prej këtij ymeti që do 
të adhurojnë idhujt.
Shkaku që dijetari Allahu e mëshiroftë ka sjellë këtë kapitull është 
hedhja poshtë argumentit të atyre që thonë se shirku nuk ndodh në 
këtë ymet. Kështu ata mohuan të adhuruarit e varreve dhe eulijave të 
jetë shirk, sepse ky umet është i mbrojtur nga shirku sipas fjalës së 
të Dërguarit @: Vërtet shejtani është bërë pesimist për tu adhuruar 
në gadishullin arab por në mbjelljen grindjeve ndërmjet tyre. 
Pëgjigja:  I  Dërguari  @,  lajmëroi  për  pesimizmin  e  shejtanit  kur 
shejtani pa hapjen e madhe të islamit dhe futjen e njerëzve në fe 
grupe-grupe,  porse  realiteti  sështë  e  domosdoshme të  ndodhë siç 
mendoi. Madje realiteti qe e kundërta e kësaj.
I  Dërguari  lajmëroi  për  atë seç mendoi  shejtani  se njerëzit  pasi  u 
futën në fe. Shejtani nuk mund t’i bënte të binin në shirk. Pra kjo nuk 
do të thotë se çështja do të ndodhë siç mendonte shejtani dhe siç 
lajmëroi i dërguari@, për të. 
All-llahu  i  Lartësuar  thotë:      ًَ ََِصيبا َن ََوَا أَُوتَُ َََن َِّذي اَل ََى َِلَ إ َََر ََ ت ََْم َ ََل  أ

َوَن      َُ َََُقوَل ََوي َُغوِت ََواَلطََّا ََِجبِْت َْ َََِال ب َوَن نُ َِم ََْؤ َُ ي َاِب َْكََِتَ اَََل  ِمَن
       ََ ًَ َسبَِيلَ ََواَ َُ َََمن آَ ََِذيَن َّ اََل ِمَن َََْهدَى َأ ََِ ََهُؤلََءَ َُروَاَ ََف كَ ََِذيَن ََلّ َِ  ل

: َاََء( 50اَلَنس  
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 “A nuk i sheh ata të cilëve u është dhënë pjesë nga libri! Ata besojnë në 
Xhibt dhe Tagut dhe u thonë jobesimtarëve se ata janë më të udhëzuar 
dhe në rrugë më të drejtë sesa ata që kanë besuar.” [En-Nisa: 51].
 “...  atyre  të  cilëve  u është  dhënë pjesë  nga libri...”.  Nga Libri  i  Zbritur.  Qëllimi  është  për 
Teuratin dhe Inxhilin.
“... u është dhënë pjesë nga libri...”. Nuk iu dha i gjithë libri për shkak të kundërshtimeve të tyre 
u bënë pa fat në dhënien e tij plotësisht. Përmendet për këtë si shembull Kab Ibnul Eshref. Kur 
shkoi në Mekë u mblodhën rreth tij mushrikët dhe e pyetën: Çfarë thua për këtë burrë, (pra 
Profetin @), i cili po i injoron llogjikat tona dhe beson se ai është në rrugë  më të mirë se ne”. Ai 
iu përgjigj atyre: Ju jeni më të mirë se Muhammedi. Për këtë theksohet në fundin e ajetit: “... 
dhe u thonë jobesimtarëve se ata janë më të udhëzuarit dhe në rrugë më të drejtë sesa ata që 
kanë besuar”. 
“... u është dhënë pjesë nga libri...”. Nuk thotë u është dhënë libri sepse atyre u është dhënë pjesë 
prej tij . Ata nuk kanë pasur dije të plotë për çka është në këtë libër.
“... Ata besojnë në Xhibte dhe Tagut...”. Pra i besojnë, i pohojnë dhe nuk i mohojnë. Nëse do t’i 
pohojë njeriu këta idhuj themi ai është i përshkruar me tejkalimin e kufirit.
“El-Xhibtu”-thuhet se është magjia. Po ashtu thuhet se është put. Më e sakta është se ai është 
term i përgjithshëm për çdo put, magji, fall, e të tjera.
“Et-Tagut”- është çdo tejkalim i kufirit të robit në  a  të që adhuruaron, pason dhe i binde  t  . Të 
adhuruarit padrejtsisht jan idhujt. Të ndjekurit janë dijtarët e të humburve. Ndërsa  atyre që u 
binden janë  prijësit. Bindja në ndalimin e asaj që  e ka lejuar All-llahu ose lejimin e asaj që Ai e 
ka ndaluar konsiderohet prej adhurimit të tyre. Qëllimi është për atë që është i kënaqur me të. 
Thuhet: ai është tagut duke e marrë në aspektin e atij që e adhurojn, i binden dhe e ndjekin atë 
sepse ai e ka kaluar kufirin (që i vendosi All-llahu). 
Përshtatshmëria e ajetit në këtë kapitull vjen vetëm pas përmendjes së hadithit: “Do t’i pasoni  
rrugët  e  atyre të  cilët  ishin para jush...”.  Përderisa ata të cilët  u ishte dhënë pjesë prej librit 
besojnë në xhibtin dhe tagutin edhe prej këtij ymeti do të ketë prej atyre që do t’i ndjekin rrugët 
e  tyre  që  ishin  përpara.  Do  të  besojnë  në  xhibtin  dhe  në  tagutin.  Kështu  ajeti  i  përshtatet 
plotësisht temës.
All-llahu i Madhëruar thotë: “Thuaj (o Muhammed) popujve të Librave të parë: A t’ju njoftoj 
për një gjë! A ka më të keqe se ajo duke pasur parasysh shpërblimin nga ana e All-llahut. Ata 
(çifutët) të cilët morën mbi vete Mallkimin e All-llahut dhe Zemërimin e Tij, ata (disa) prej të 
cilëve Ai i shndërroi në majmunë dhe në derra, ata të cilët adhuruan tagutin (perëndi e zot të 
paqenë); të këtillët janë në shkallën më të keqe (në Ditën e Ringjalljes në Zjarr të Xhehennemit) 
dhe tepër larg nga rruga e drejtë (në jetën e kësaj bote).” [El-Maideh: 60].
Ky ajet i drejtohet Profetit @, si kundërpërgjigje ndaj këtyre jehudëve, të cilët e morën fenë 
Islame si tallje dhe lojë.
“... ata të cilët morën mbi vete Mallkimin e All-llahut dhe Zemërimin e Tij...”
Ata u mallkuan siç e tregon All-llahu në ajet:  “Ata nga Bijtë e Israilit të cilët nuk besuan, u 
mallkuan nga goja e Dautit dhe Isait, birit të Merjemes.” [El-Maideh: 78]. U bënë majmunë në 
thënien e Tij: “Bëhuni ju majmunë të përbuzur dhe të flakur.” [El-Bekareh: 65].
U zemërua All-llahu ndaj  tyre:  “Jo  (në  rrugën) e  atyre që  e  merituan Zemërimin tënd mbi 
vete...” [El-Fatihah: 7].
Thënia e All-llahut  të  Madhëruar:  “...  pastaj ata që fituan mbi çështjet  e  tyre thanë: Me të 
vërtetë që ne do të ndërtojmë një vend adhurimi mbi ta.” [El-Kehf: 21].
 Ky ajet  flet  për  ndodhinë e  Banorëve  të  Shpellës.  Ndodhia  e  tyre  është  e  çuditshme,  siç  e 
përshkruan All-llahu i Lartësuar: “A mendon se bujtësit e shpellës dhe Mbishkrimi (njoftimi për 
ta ose emrat e tyre) ishin nga shenjat Tona të mrekullueshme.” [El-Kehf: 9]. Ata ishin disa djem 
që i besuan All-llahut, porse ishin në vendet e shirkut. U larguan prej tyre për tek All-llahu i 
Lartësuar. All-llahu i Madhëruar ua lehtësoi futjen në shpellë, fjetën në të një gjumë të gjatë për 
treqind e nëntë vjet.  Duke fjetur, nuk kishin nevojë as për ushqim as për pije. Prej Urtësisë së 
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All-llahut ishte se All-llahu i kthente ata nga e djathta dhe nga e majta që të mos mbeste gjaku në 
njërën prej anëve. Pasi dolën, dërguan njërin prej tyre në qytet për të blerë ushqim. Kur nxori 
lekët, ata kishin ndryshuar. Më në fund, banorët e qytetit e mësuan çështjen e tyre dhe thanë: 
patjetër do të ndërtojmë mbi varret e tyre një vend adhurimi.
“... pastaj ata që fituan mbi çështjen e tyre...”. Pra prijësit në atë kohë thanë: do të ndërtojmë 
mbi ta një vend adhurimi.
Ndërtimi i xhamive (vend-adhurimeve) mbi varreza është prej mënyrave që të çojnë në shirk, siç 
e përmendëm më parë.

Ç'na mëson ajeti i parë:
1-Është e çuditshme, t’i jepet njeriut pjesë prej Librit pastaj të besojë në Xhibtin dhe Taghutin.
2-Dija ndoshta edhe nuk e mbron të zotin e saj prej gjynahut sepse atyre që u është dhënë Libri 
besuan në kufrin. Ai i cili beson në kufrin, beson edhe në çfarë është më e vogël si gjynahet.
3-Domosdoshmëria e mohimit të xhibtit dhe tagutit sepse All-llahu e përshkruan besimin në ato 
si shenjë çuditje dhe poshtërimi. Nuk lejohet pohimi i tyre.
4-Shkaku për të cilin dijetari ka përmendur këto argumente është: Se prej këtij ummeti do të 
ketë që besojnë në  xhibtin dhe tagutin.
* Çfarë na mëson ajeti i dytë:
1-Të përdoret ndaj  kundërshtarit ai argument të cilin nuk mund ta kundërshtoj.. Çifutët e dinin 
se janë një popull që All-llahu është i Zemëruar ndaj tyre, i ka mallkuar ata dhe ka bërë disa 
prej tyre majmunë dhe derra. Ata e pohojnë këtë e tallen me muslimanët u themi atyre: cilët 
mund të tallen ,ata të cilët i përfshijnë këto dënime,apo për ata që nuk  janë prekur prej tyre? 
Përgjigja është: Për ata që i përfshinë këto dënime.
2-Ndryshimi i njerëzve në pozitë tek All-llahu:  “... për një gjë akoma më të keqe se ajo, duke 
pasur parasysh shpërblimin nga ana e All-llahut...”. Nuk ka dyshim se njerëzit ndryshojnë në 
shtimin e besimit dhe  pakësimin e tij  dhe  shpërblimin që vjen si rezultat i tij. 
3-Gjendja e shmtuar  e çifutëve ,në të cilën ishin katandisur , çka u solli këto dënime: mallkimi, 
zemërimi, shndërrimi dhe adhurimi i  tagutëve.
4-Pohimi i veprimeve të zgjedhura të All-llahut. Ai vepron çfarë të dojë, Ai thotë: “... morën mbi 
vete Mallkimin e All-llahut...”. Mallkimi është prej cilësive vepruese.
5-Pohimi i Zemërimit të All-llahut.
6-Pohimi i Pushtetit të plotë të All-llahut, që përfitohet nga fjala e Tij: “... ata (disa) prej të cilëve 
i shndërroi në majmuna dhe në derra...” A është qëllimi për majmunët dhe derrat që ekzistojnë 
sot? Jo sipas asaj që Muslimi transmeton në sahihun e tij se Profeti @ ka thënë: “Çdo populli të  
shndërruar, nuk i mbetet pasardhës”.
7-Dënimi  është  sipas  llojit  të  punës.  Ata  të  cilët  u  shndërruan  në  majmuna  (e  majmunët  i 
përngjasojnë më shumë njerëzve) bënë një veprim që dukej i lejuar, pose ai ështe haram. Atyre 
iu bë e ndaluar peshkimi në ditën e shtunë si sprovim nga All-llahu. Kur vinte dita e shtunë 
mbushej deti me peshk sa që dukej në sipërfaqjen e ujit. Ditët e tjera fshihej e nuk vinte asgjë. 
Pasi kaluan disa kohë, filluan të përdornin hile. Shkonin e vendosnin rrjetat ditën e xhuma dhe i 
linin peshqit që të futen në të ditën e shtunë. Kur vinte dita e djelë i merrnin ato. Një hile që në 
pamje të jashtme dukej e lejuar, porse në të vërtetë ishte një rënie plotësisht në gjynah. Për këtë 
arsye u shndërruan në një kafshë që i përngjan njeriut.
8-Jehudët filluan të adhurojnë tagutët:  “... ata të cilët adhuruan tagutin ...”. Nuk ka dyshim se 
ata  edhe  sot  vazhdojnë  ta  adhurojnë  atë.  Ata  adhuruan  shejtanin,  iu  bindën  atij  dhe 
kundërshtuan All-llahun dhe të Dërguarin e tij. Mallkimi dhe Zemërimi i All-llahut ka qenë për 
të gjithë jehudët, kurse shndërrimi në derra dhe majmunë ka qenë për disa prej tyre.
* Çfarë na mëson ajeti i tretë:
1- Ky ajet përmban ndodhinë e çuditshme të banorëve të shpellës ashtu siç përmban edhe një 
argument bindës për fuqinë e madhe të All-llahut dhe Urtësinë e Tij.
2-Prej shkaqeve të ndërtimit të xhamive mbi varreza është teprimi me të vdekurit.
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Sepse ata që fitan mbi çështjen e tyre ndërtuan xhaminë mbi ta, duke qenë se ata u bënë njerëz 
të rrespektuar dhe të nderuar tek ata, prandaj i kaluan kufit në ta. 
3- Teprimi në varret edhe pse mund të jetë i pakët ndoshta të çon në diçka më të madhe se kjo, 
prandaj i Dërguari @, kur e dërgoi Aliun Allahu qoftë i kënaqur prej tij i tha: Mos le varr të 
ngritur pa e rrafshuar.
Transmetohet prej Ebu Seidit se Profeti ka thënë: “Do të pasoni rrugët e atyre që ishin para jush 
“Përbri (përball) tyre si pendët në dy anët e shigjetës së harkut”  .    Aq sa, sikur të futeshin në vrimën 
e hardhucës, do të futeshit. I thanë: O i Dërguari i All-llahut: jehudët dhe kristianët? Ai u përgjigj:  
E kush tjetër!” [Buhariu dhe Muslimi].
Fjala  e  Profetit:  “Do  të  pasoni...” ,  vjen  me  tre  përforcime.  Hadithi  është  në  formë  të 
përgjithshme, porse nuk kushtëzon që ky ymet të pasojë popujt e mëparshëm në të gjitha rrugët 
e tyre, por disa i ndjekin në një gjë, disa të tjerë në një gjë tjetër. Ndërkohë nuk përcakton daljen 
e këtij ymeti prej Islamit. Është e njohur se prej rrugëve të atyre që kanë qenë para nesh, ka që 
nuk të nxjerrin krejtësisht prej feje, si: ngrënia e kamatës, hasedi, padrejtësitë në hakun e tjetrit, 
gënjeshtra por ka dhe që të nxjerrin prej fefe si: adhurimi i idhujve. Prej këtyre rrugëve, që janë 
të  shumta,  disa  janë  padrejtësi  në  hakun e  Krijuesit  e  disa  janë  në  hakun e  krjesës.  Do të 
paraqesim disa prej tyre: a) adhurimi i varrezave dhe i njerëzve të mirë. Kjo ka qenë tek popujt 
e mëparshëm dhe gjendet edhe në këtë ymet. b) Teprimi në njerëzit e mirë gjendet tek ata, po 
ashtu gjendet edhe tek ky ymet.
Duaja drejtuar dikujt tjetër apo diçkaje tjetër përveç All-llahut. Edhe kjo gjendet tek ky ymet. 
Përshkrimi i All-llahut me mangësi e të meta. Jehudët thanë: “Dora e All-llahut është e lidhur (e 
shtrënguar)”  [El-Maideh: 64].  Po ashtu thanë:  “Vërtetë All-llahu është i  varfër e ne jemi  të 
pasur.” [Ali Imran: 181]. Thanë: “All-llahu u lodh prej krijimit të qiejve dhe tokës”. Por ka prej 
këtij ymeti që thonë këtë ose edhe më të këqia se kjo. Ka që thonë: “Ai nuk ka dorë”. Prej tyre 
ka që thonë: “Nuk mund Ai të bëjë ç’të dojë”; “nuk qëndron mbi Arsh”; “nuk zbret në qiellin e 
dynjasë”; “nuk flet”. Gjithashtu ka në këtë ymet që thonë: “Ai nuk është as brenda universit ,as 
jashtë tij e as i lidhur me të dhe as i ndarë nga ai”. Thonë: “Nuk lejohet bërja me shenj (  me dorë)   
nga Ai, nuk vepron, nuk hidërohet dhe nuk kënaqet, nuk do”, ky është medh’hebi i Esharijve.
Ngrënia e të palejuarave. Kjo gjendej tek popujt e mëparshëm por gjendet edhe në këtë ymet. 
Ngrënia e kamatës, të lejuarit e asaj që e ka ndaluar All-llahu, zbatimi i dënimeve mbi të dobëtit 
dhe moszbatimi ndaj atyre të shtresave të larta. Prej tyre është edhe deformimi i fjalës së All-
llahut nga pozicioni i saj në shprehje dhe në kuptim. 
Jehudët, kur iu tha: “hyni tek porta duke rënë në sexhdeh (apo të përkuleni me nënshtrim) dhe 
thoni: falna ne”. Por ata nuk e dëgjuan,  u futën mbrapsht (me shpinë) dhe thanë hintatun (emri 
i një bime) dhe nuk thanë hitatun që është kërkim falje. Edhe në këtë ymet gjenden që e bëjnë 
një  gjë  të  tillë:  deformuan  fjalën  "El-Isteua"  në  El-Isteula.  All-llahu  i  Lartësuar  thotë:  “I 
Gjithmëshirshmi  (u  ngrit  lartë  dhe  qëndroi)  mbi  Arsh.” [TaHa:  5].  Ata  thanë:  “I 
Gjithmëshirshmi  Isteula  (e  mbizotëroi)  Arshin”.  Ibnul  Kajim thotë:  Lami  (shkronja  lamë  e 
alfabetit arab) në fjalën Isteula është e shtuar, e shtuan deformuesit siç shtuan jehudët nun-in 
(shkronja nun) në fjalën “Hitatun” kur thanë “hintatun”.
Gjendeshin tek popujt e mëparshëm prej atyre që i bënë priftërinjtë dhe murgjit e tyre zotra 
përveç All-llahut, po ashtu gjenden në këtë ymet prej atyre që e kundërshtojnë fjalën e Profetit 
kur bie në kundërshtim me fjalën e shejkhut të tij.
Nëse do të vështrosh fjalën e të Dërguarit @, shikon se ajo është në përputhje me realitetin “Do 
të pasoni rrugët e atyre që ishin para jush”. A është fjala e Profetit, për rënien në këtë rrugë,si 
tërheqje vërejtje për të treguar se këto janë të ndaluara a po për ta pohuar atë? 
Përgjigja: Nuk ka dyshim se ajo është për ndalimin në të pasuarit e këtyre rrugëve. Nuk mund të 
thotë askush se unë do të bëj hased, do të ha kamatën dhe do t’u bëj padrejtësi njerëzve sepse 
Profeti e tha këtë. Kush e thotë këtë, ne i themi: Ka tërhequr vërejtje për ndalimin e tyre.Kush 
pretendon të kundërtën përgënjeshtohet nga fundi i hadithit kur sahabët  pyetën: "jehudët dhe 
kristianët"?  E  ai  u  përgjigj:  “E kush  tjetër”.  Profeti  ka  lajmëruar  për  disa  gjëra  që  do  të 
ndodhin, por megjithëkëtë ato janë të ndaluara me ajete Kur’anore. Ka lajmëruar se burri do të 
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respektojë gruan e tij dhe nuk do t’i bëjë bamirësi nënës së vet. Ka lajmëruar se njeriu do të 
kundërshtojë babain e tij dhe do të afrojë shokun e tij. Këto nuk janë të lejuara me tekst nga 
Kur’ani, por qëllimi është informimi për mosrënien në këto  ndalime.
Kishte prej popujve të mëparshëm që u thoshin atyre që besuan: Këta janë të humburit. Edhe në 
këtë ymet ka që u thonë:  këta janë të prapambetur.  Gjynahet  e  kanë origjinën në popujt  e 
mëparshëm siç u përmend por atij që i jep sukses All-llahu për t'u udhëzuar, udhëzohet.
Kurse  shkaku i  përmendjes së hadithit  në  këtë  kapitull  është se,  kur në popujt  e  mëparshë 
egzistoi adhurimi i idhujve do të ketë në këtë ymet prej atyre që do të adhurojnë idhujt. 
“...Përbri (paralel, përball) tyre si pendët në dy anët e shigjetës së harkut...”  .   Ato duhet të jenë të 
barabarta ose për ndryshe  gjuajtja do të jetë me problem.
“... aq sa sikur të futeshin në vrimën e hardhucës do të futeshit...” Kjo fjalë është përforcim prej 
Profetit për pasimin e jobesimtarit. Vrima e hardhurcës është prej më të voglave vrima, e nëse 
do të futeshin në  vrimën e luanit  më së pari  do të ishim futur .  Profeti  e  ka thënë këtë si 
shembull të teprimit në të pasuar.
“...  thanë:-Jehudët  dhe  kristianët...”.  Jehudët  janë  pasuesit  e  Musait.  U  quajtën  Jehudë  nga 
Jehudha  prej  nipërve  të  Is’hakut.  Ose  ata  u  kthyen  me  pendim  prej  adhurimit  të  viçit.  –
Kristianët  janë pasuesit  e  Isait.  U quajtën kështu për shkak të vendit  të  quajtur ENASIRE. 
Thuhet prej ndihmës siç thotë All-llahu I Lartësuar: “Kush janë ndihmuesit e mi tek All-llahu”
“... Ai u përgjigj: E kush tjetër!” Sahabëve kur u foli Profeti me këtë fjalë  sikur ndodhi në veten e 
tyre diçka e panjohur. Pasi e pyetën, e pohoi Profeti se ata janë jehudët dhe kristianët.

Dobitë e hadithit.
1-Ky hadith nga ana e dijetarit është përmendur për të treguar se një pjesë e këtij ymeti do të 
adhurojnë idhujt .Ky adhurim ka qënë prej rrugëve të atyre që ishin para nesh dhe ne do t’i 
pasojmë ata.
2-Ndalimi i të pasuarit të atyre që ishin para nesh në kundërshtim të All-llahut.
3-Duhet të njihet ato gjëra që i kanë punuar ata që kanë qenë para nesh për të cilat ne e ke mi 
detyrë të ruhemi prej tyre. Falenderimi i takon Allahut se shumica e tyre gjenden në Kur’an dhe 
sunnet.
4-Rëndësia e kësaj  çështje tek sahabët në thënien e tyre: “jehudët dhe kristianët...”. të pyeturit 
është për nga rëndësia madhërimi. Pra është shumë e rëndë të pasojmë  rrugët e atyre që ishin 
para nesh pasi na erdhi  udhëzimi me Profetin @ .
5-Sa më shumë të zgjatet koha ndërmjet njeriut dhe Shpalljes aq më  më larg do të jetë nga e 
vërteta, sepse ai lajmëroi për të ardhmen dhe jo për kohën prezente. Shihet se prej cilësive të 
atyre para nesh ishte se kur zgjaste koha (kalonte një kohë nga Shpallja) ngurtësoheshin zemrat 
e tyre. All-llahu i Madhëruar thotë: “A nuk ka ardhur koha për zemrat e atyre që besojnë (All-
llahun dhe të Dërguarin) të ndikohen nga Mesazhi Përkujtues i All-llahut (nga Kur’ani) dhe nga 
ajo që është Shpallur nga e Vërteta që të mos bëhen si ata që iu dhanë librat e parë (si çifutët dhe 
kristianët) më përpara, për të cilët kaloi shumë kohë, ndërsa zemrat e tyre u forcuan  (u bënë 
gur) dhe shumica e tyre qenë fasikunë (të pabindur duke kaluar çdo kufi)” [El-Hadid: 16].
 Nëse kalimi i gjatë i kohës ka qenë shkak për ata të cilët ishin para nesh për ngurtësimin e 
zemrës do të jetë edhe tek ne. Dëshmon për këtë ajo që transmeton Buhariu prej hadithit të 
Enesit se ka thënë: E kam dëgjuar të Dëguarin e All-llahut të thotë: “Nuk vjen mbi njerëzit një  
kohë veçse ajo që vjen pas saj është më e keqe derisa të takoni Zotin tuaj”. Kush vështron gjendjet 
e këtij ymeti e sheh çështjen të tillë, porse duhet të dimë ndryshimin ndërmjet të përgjithshmes 
dhe individëve. Hadithi i Enesit është hadith i saktë me sened, sepse gjendeshin në pasuesit e 
tabënëve prej atyre që ishin më të mirë se tabënët. Mos i humbisni shpresat e të thoni se nuk ka 
mundësi të gjendet në kohën tonë kjo sikur ishte më parë, sepse ne themi: ky hadith ka për 
qëllim të përgjithshmen. Nëse doni të sqarohet çështja, shikoni tek gjinia mashkullore (burrat) 
dhe tek gjinia femërore (gratë). Cili prej këtyre të dyve është më i mirë? 
.  All-llahu  i  Lartësuar  thotë:  “Burrat  kanë  një  shkallë  më  tepër  (përgjegjësi)  mbi  to” [El-
Bekareh:  228].  Por gjendet  tek gratë nga ato që  janë më të mira se shumë burra.  Duhet  të 
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njohim ndryshimin midis të përgjithshmes dhe individëve. Nëse do të shohim të gjithë shekujt të 
mbledhur gjejmë se ajo që vjen pas çdo shekulli është më e keqe se e para, jo në shikimin e 
individëve as të një vendi prej një vendi. Ndodh që ymeti në disa anë të ngrihet prej mirë në më 
mirë. Pra, me gjallërimin e dijetarëve, me anë të të cilëve All-llahu mund të sjellë mirësi dhe të 
ndryshojë gjendjen e tyre . Përsa i përket sahabëve, askush nuk mund të barazohet me ta  në 
vlerën e suhbes (të qënurit e tyre shokë të pejgamberit@). Për këtë arsye ne sollëm shembullin 
me pasuesit  e  tabënëve dhe tabi-tabënëve. Aq sa edhe individë të veçantë prej tabënëve nuk 
mund të barazohen me ta (sahabët), sado që të ketë arritur prej vlerës ata sepse ata nuk e kanë 
arritur shoqërimin e Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem).

Transmeton Muslimi prej Theubanit se Profeti @, ka thënë: “All-llahu 
e mblodhi (e afroi) për mua tokën dhe pashë lindjet dhe perëndimet e saj.  
Ummetit tim do t’i arrijë sundimi i tij aq sa u mblodh (u afrua) për mua 
prej saj. M’u dhanë mua dy thesaret: I kuqi dhe i bardhi. Unë i kërkova  
Zotit  për  ymetin  tim  që  të  mos  e  shkatërrojë atë  me  thatësirë  duke  e  
përfshirë të gjithë. Të mos sundojë mbi ta një armik jo prej tyre e zhveshë 
mburojat e tyre e t’i sundojë. Zoti im më tha: “O Muhammed! Unë kam 
vendosur për një çështje, që nuk kthehet mbrapsht. Unë të premtoj për  
ymetin tënd që të mos i asgjesoj me thatësirë që t’i  përfshijë të gjithë dhe  
të mos lejoj të sundojë mbi ta një armik jo prej tyre  t’u zhveshë mburojat  
(t'i  sundojë),  edhe sikur të  mblidhen kundër tyre  prej  të  gjitha anëve,  
derisa disa prej tyre të vrasin disa të tjerë dhe të robërojnë njëri-tjetrin  
[Muslimi].
 “All-llahu e mblodhi (e afroi) për mua tokën dhe pashë lindjet dhe perëndimet e saj. Pra. Vendet e 
lindjes dhe perëndimit.
“...Ymetit tim do t’i arrijë sundimi i tij aq sa u mblodh (u afrua) për mua prej saj...”. A është qëllimi 
për ymetin që i është përgjigjur apo për  ymetin që i është bërë thirrje?
Ymeti Ixhabe dhe ymeti Edaue.
Qëllimi është për ymetin Ixhabe (që është i  përgjigjur)  që  i  ka besuar Profetit.  Do të arrijë 
sundimin  e  këtij  ymeti   aq  sa  u  mblodh  (u  afrua)  për  Profetin  @,.Ky  premtim  është 
përmbushur. Sundimi i këtij ymeti u shtri prej lindjes deri në  perëndim, në territore shumë të 
gjera porse nga veriu dhe jugu shumë më pak. Ymeti Islam arriti në  lindje deri në Sind e Indi e 
pas tyre dhe në perëndim deri pas oqeanit dhe kjo e vërteton shikimin e Profetit @.
“... M’u dhanë mua dy thesaret: I kuqi dhe i bardhi...”.
Dy thesaret janë: Floriri dhe Argjendi. Thesaret e Kisraut dhe Kajserit. Floriri ishte tek Kajseri, 
kurse argjendi ishte tek Kisrau. Çdonjëri prej atyre kishte edhe florij edhe argjend por shumica 
e thesarit të Kajserit ishte flori ndërsa shumica e thesarit të Kisraut argjend.
“... M’u dhanë mua...”.
I është dhënë në jetën e tij apo pas vdekjes së tij? I është dhënë pas vdekjes ymetit të tij dhe ajo 
që i është dhënë ymetit është sikur i është dhënë atij. Sepse shtrirja e sundimit të ymetit nuk 
është se ai është popull arab, sikur thonë disa injorantë, por për faktin se ai është ymet Islam dhe 
është marrë sipas asaj që ka qenë Profet @.
“Unë i kërkova Zotit tim për ummetin tim që të mos e shkatërrojë atë me thatësirë e t’ i përfshijë të  
gjithë...”.
“Me thatësirë...” me mosrënia e shirave e cila shkatërron dhe shfaros. Profeti thotë: “O All-llah 
bëj mbi ta vite thatësirë si vitet e Jusufit.” [Buhhariu].
“... të mos sundojë mbi ta një armik jo prej tyre e të zhveshë mburojat e tyre (t'i sundojë)”. Pra të 
mos i sundojë ata një armik prej armiqve të muslimanëve, jo prej tyre, pra prej kufarëve.
“... Unë kur vendos për një çështje ajo nuk kthehet mbrapsht...”.
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1-Caktimi i ligjëruar (Caktimi i Sheriatit). Ndoshta refuzohet, All-llahu e do atë, por kijesat nuk 
e pranojnë atë caktim 
2-Caktimi  i  krijimit (egzistencës).  Nuk kthehet  mbrapsht  dhe patjetër realizohet.  Që të dyja 
caktimet janë caktime me drejtësi. I ka bashkuar ato fjala e All-llahut. “Dhe All-llahu gjykon me 
drejtësi e me të vërtetën...” [Gafir: 20].
Shembulli  i  caktimit  të  sheriatit  (ligjëruar)  është  thënia  e  Tij:  “Ndërsa  Zoti  yt  ka 
porositur(urdhëruar) që të mos adhurosh askënd e asgjë veç Atij...” [Isra: 23]. Sepse sikur të 
ishte e krijimit(e egzistencës) të gjithë njerëzit do të adhuronin vetëm All-llahun. Shembull për 
caktimin krijimit(e egzistencës) është thënia e Tij: “Dhe Ne shkruam (i paralajmëruam) për Bijtë 
e Israilit në libër (Teurat) se vërtetë që ju (Beni Israilët) do të bëni dy herë padrejtësi në tokë dhe 
se do të bëheni tiranë dhe tepër kryelartë e të vrazhdë.” [Isra: 4]. Sepse All-llahu nuk cakton 
ligjërisht padrejtësinë, prishjen porse Ai cakton Krijimin (egzistencën) e saj edhe nëse Ai e urren 
atë. All-llahu nuk e do fesadin, as prishësit, por e ka caktuar për një mençuri të madhë ashtu siç i 
ka ndarë krijesat e Tij në besimtarë dhe në kafira, pasi prej saj rrjedh dobi e madhe.
Qëllimi me përcaktimin në këtë hadith është i krijimit askush nuk mundet ta kthejë mbrapsh atë 
sado  kufër  e  mëkate  të  ketë.  Caktimi  i  Allahut  do  të  zbatohet  qoftë  edhe  mbi  njeriun  më 
arrogant dhe mendjemadh u zbatua mbi Firaunin e mbyti në ujë me të cilin ai mburrej,  po 
kështu është zbatuar mbi  Tagutët (ata që i kanë kaluar kufit) prej njerëzve i ka shkatërruar 
Allahu.
“... Unë kur vendos për një çështje, ajo nuk kthehet mbrapsht...”.
Në këtë ka përsosmëri të Sundimit të All-llahut $ dhe pushtetit të Tij. Nuk ka ndonjë sundues 
përveç All-llahut që të mos kthejë asgjë nga ajo që ka  vendos më parë. Dije se caktimi i All-
llahut është si Vullneti i Tij i shoqëruar me Mençuri. çdo çështje që cakton Ai përmban mençuri 
po kështu atë që Ai nuk e ka dëshiruar ajo nuk përmban urtësi, për këtë argumenton fjala e 
Allahut: “Por ju nuk mund të dëshironi, veçse po deshi Allahu. Vërtet që Allahu është kurdoherë 
i Gjithëditur, më i Urti Gjithëgjykues”. Me këtë ajet u sqarua se Ai nuk dëshiron diçka vetëm se 
me dije dhe urtësi jo thjesh nga dëshira. Ndryshe nga ata që mohojnë urtësin e Allahut prej 
xhehmijeve dhe të tjerë. 
Qëllimi me fjalën e tij  “...  Unë kur vendos për një çështje, ajo nuk kthehet mbrapsht...”.  Është 
sqarim për gjërat që kërkoi Profeti dhe nuk iu dhan ,sepse All-llahu e kishte caktuar me dijen 
dhe urtësin e Tij atë. Nuk mund të kthehet mbrapsht (të ndryshojë) ajo që ka caktuar All-llahu 
$
Përcaktimi ndoshta është i lidhur me duanë. Madje çdo përcaktim, ose më i shumti është me 
shkaqe. Futja në xhenet nuk mund të realizohet vetëm se me shkaqet që të fusin në të. Ajo është 
e lidhur me punën e mirë. Po kështu arritjen e asaj që kërkohet. Ndoshta Allahu na e ka ndaluar 
derisa ne të kërkojmë prej Tij. Porse ka gjëra që egzistenca e tyre nuk përmban urtësi. Atëherë 
lutësi shpërblehet me diçka që është më e plot, ose i vonohet dhe i rezervohet tek Allahu $, ose i 
shmanget një e keqe që është më e madhe. Nëse janë plotësuar kushtet e duasë themi të sigurtë se 
ajo është rezervuar për të.
“... Unë të premtova ty për ummetin tënd që të mos i asgjësoj ata me thatësirë që t’i përfshijë të  
gjithë...”, kjo është e para, e dyta:  “...dhe të mo lejoj të  sundojë mbi ta një armik, jo prej tyre, e të  
zxhveshë mburojat e tyre edhe sikur të mblidhen kundër tyre prej të gjitha anëve, derisa disa prej  
tyre të vrasin të tjerët dhe të robërojnë njëri-tjetrin”. Kjo përgjigjje është e kufizuar me thënien e 
tij: “...  Derisa disa prej tyre të vrasin të tjerët dhe të robërojnë njëri-tjetrin”. Nëse bie kjo mbi ta, 
atëherë i sundon ata një armik jo prej tyre dhe zhvesh mburojat e tyre. Përgjigjja e All-llahut 
për  Profetin  e  Tij  në  fjalinë  e  parë  është  pa  përjashtim,  kurse  në  fjalinë  e  dytë  është  me 
përjashtim: “... derisa të jenë disa...”. 
Prej begatisë së All-llahut është se ky ummet nuk do të asgjësohet kurrë me thatësirë që t’i 
përfshijë të gjithë. Kushdo që kapet për rrugën e Profetit @, ai nuk shkatërrohet. Edhe nëse 
dëmtohen disa në një anë me thatësirë, nuk do të shkatërrohen të tjerët.
Mirëpo nëse disa fillojnë të vrasin disa të tjerë dhe robërojnë njëri-tjetrin, atëherë do t’i sundojë 
ata një armik jo prej tyre.Kjo ka ndodhur. Ymeti Islam kur ishte ymet i vetëm, ndihmues në të 
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vërtetën kundër të rremes, ishte me autoritet, por pasi u përçanë dhe filluan disa prej tyre të 
vrasin të tjerët dhe të robërojnë njëri-tjetrin, All-llahu bëri të sundojë mbi ta një armik jo prej 
tyre. Sundimi më i rëndë që është parë ka qenë prej tartarëve ku sunduan mbi muslimanët me 
një sundim të pashoq. Ata vranë në Bagdat më shumë se 500-dijetarë në një ditë të vetme. Kjo 
është shumë e rëndë. Vranë Khalifen. I bënë librat Islame urë mbi lumë duke i  shkelur me 
këmbët e tyre. Grave shtatzëna ua çanin barkun, ua nxirrnin foshnjet e gjalla që lëviznin para 
tyre dhe i vrisnin, e nëna  ishte e gjallë e shikonte, pastaj vdiste. Hadithi është argument për 
ndalimin e luftës ndërmjet muslimanëve, vrasjen e njëri-tjetrit dhe robërimin e njëri-tjetrit. Dhe 
se është detyrë të jenë një ymet i vetëm, me autoritet midis njerëzve e t’iu frikësohen  popujt.

El-Berkani transmeton në Sahihun e tij dhe shton:  “Unë i frikësohem 
ymetit  tim prijësve të humbur“ .Edhe nëse bie mbi ta shpata nuk ngrihet  
deri Ditën e Kijametit. Nuk do të bëhet Kijameti derisa të takohet një fis  
prej  ymetit  tim  me  mushrikët  dhe  derisa  grupe  prej  ymetit  tim  të  
adhurojnë idhujt. Do të jenë prej ymetit tim 30-gënjeshtarë. Çdonjëri prej  
tyre do të pretendojë se është Profet. Vula e Profetëve jam unë. Nuk ka  
Profet pas meje. Do të vazhdojë një grup prej ummetit tim në të vërtetën,  
të ndihmuar,nuk do t’u bëjë dëm atyre ata që nuk i ndihmojnë, as ata që i  
kundërshtojnë derisa të vijë Urdhëri i All-llahut të Madhëruar.”. “Ebu Daudi 

e transmeton këtë shtesë: ... “E nëse bie mbi ta shpata nuk ngrihet...”
Sqaron Profeti se, ai nuk frikësohet prej ummetit të tij vetëm se prijësave  të humbur. Prijësit 
mund të jenë prijës në të mira dhe në të këqia. Ka thënë të vërtetën Profeti sepse fatkeqsia më e 
madhe  dhe  më  e  frikshme  për  ummetin  janë  prijësit  e  humbur  si:  krerët  e  Xhehmijeve, 
Muëtezileve, e tjerë veç tyre  për shkak të  cilve u përça ummeti .
“... Prijësit  e humbur...”. Ata të cilët i drejtojnë njerëzit me Sheriat dhe ata të cilët i sundojnë 
njerëzit me forcë e sundim. Përfshihen prijësit, pushtetarët e prishur dhe dijetarët e humbur. 
Imam Ahmedi ka thënë: “Sikur të kisha një lutje që do të më përgjigjej do ta bëja për prijësin 
sepse përmirësimi i tyre është përmirësim i ummetit”. 
Kjo është prej mrekullive të Profetit. Kjo e vërtetë ndodhi kur ra shpata në këtë ummet nuk u 
ngrit dhe vazhdoi ndërmjet tyre lufta që nga koha kur u vra Khalifi i Tretë, Uthmani .
“... Nuk bëhet Kijameti derisa të takohet një fis prej ummetit tim me mushrikët...”. Pra të shkojë ky 
fis  dhe  të  përzihet  me  ta  ose  të  bashkohet  në  gjykim.  “Dhe  derisa  fise  prej  ummetit  tim  të  
adhurojnë idhujt...”
Kjo ka ndodhur në çdo anë muslimanët  adhurojnë varret,  i  madhështojnë banorët  e  tyre,  u 
kërkojnë atyre plotsimin e  nevojave të tyre, mbështeten tek ata. Nuk është kusht të jenë fise të 
caktuara por disa prej këtij fisi, disa prej tjetrit.
“... Do të jenë prej ummetit tim 30-gënjeshtarë”. Profeti i ka numëruar me numër dhe çdonjëri 
prej tyre do të pretendojë se është Profet, se i ka zbritur shpallja.Ata janë gënjeshtarë sepse 
Profeti jonë Muhammedi (paqja dhe bekimet e All-llahut qofshin mbi të) është vula e Profetëve 
dhe nuk ka Profet pas tij. Kush pretendon, ai është gënjeshtar, kafir dhe lejohet të vritet dhe t’i 
merret pasuria. Po kështu ai që i beson në këtë edhe ky është qafir, lejohet të vritet dhe t’i merret 
pasuria,  ky  nuk  është  musliman  dhe  as  anëtar  i  ymetit  të  Muhamedit  @.  Po  kështu  ai  që 
pretendon se është më i mirë se Muhamedi @, se ai e merr shpalljen drejt për së drejti nga 
Allahu,  ndërsa  Muhamedi  e  merrte  nëpërmjet  melekut,  ky  është  gënjeshtar,  qafir  lejohet  të 
vritet dhe t,i merret pasuria. “... Do të vazhdojë një grup prej ymetit tim në të vërtetë të ndihmuar.  
Nuk do t’u bëjnë dëm atyre ata që nuk i ndihmojnë dhe as ata që i kundërshtojnë derisa të vijë  
urdhëri i All-llahut të Madhëruar”.
Kjo është prej begatisë së All-llahut të Lartësuar që pasi përmendi se një fis prej ummetit do të 
bashkohet  me  mushrikët  dhe  grupe  prej  ummetit  do  të  adhurojnë  idhujt  dhe  disa  do  të 
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pretendojnë Profetësinë. Këtu ka prishje të dy dëshmive. Dëshmisë se: “Nuk ka të adhuruar 
tjetër me të drejtë përveç All-llahut” nëpërmjet shirkut  dhe se “Muhammedi është rob dhe i 
Dërguar i All-llahut” nëpërmjet  pretendimit të Profetësisë, dhe këto dy dëshmi janë  baza e 
Teuhidit. Pasi përmendi këta, nuk i la njerëzit të humbin shpresë, tha: 
“... Do të vazhdojë një grup prej ummetit tim në të vërtetë të ndihmuar...”; 
“...Nuk do u bëjnë dëm ata që nuk i ndihmojnë ata...”.
Pra, e lënë ndihmën e tyre dhe nuk përputhet me ta, nuk ecën në atë që ecin ata. Në këtë hadith 
ka argument se do të ketë prej atyre që do t’i braktisin ata porse nuk do t’i dëmtojnë ata sepse 
çështjet janë në dorë të All-llahut. Profeti @ tha: “... Dije se sikur i gjithë ummeti të mblidhet për  
të dëmtuar në diçka nuk mund të dëmtonë vetëm se në diçka që e ka shkruar Allahu mbi ty...”. Po 
ashtu ata, nuk  dëmtohen prej atyr të cilët i kundërshtojnë ata sepse ata janë të ndihmuar me 
ndihmën e All-llahut. Nëse All-llahu, e ndihmon dikë, nuk mundet askush ta poshtërojë atë.
“... derisa të vijë Urdhëri i All-llahut.”
Ky është caktim i krijimit, e kjo është në prag të Kijametit. Kur të vijë Urdhëri i All-llahut e të 
marrë çdo shpirt besimtar dhe të mos mbesin mbi tokë veçsekrijesat më të prishura që do t'i 
përfshij Kijameti.
Dëshmon  për  çështjen  në  fjalë,  fjala  e  tij:  “...derisa  të  takohet  një  fis  prej  ymetit  tim  me 
mushrikët dhe derisa grupe prej ymetit tim të adhurojnë idhujt...” 
Ndërsa fjala e tij  “... Do të vazhdojë një grup prej ummetit tim në të vërtetë të ndihmuar...”;  Në 
hadith nuk është përcaktuar për këtë grup ndonjë vend i posaçëm atëherë përfshihen të gjitha 
vendet, Meka, Medina, Iraku e të tjerë.
E rëndësishme është se ky grup sado që të jenë në vende të ndryshme ata janë një, të ndihmuar 
në të vërtetën nuk i dëmton ata ai që nuk i ndihmon.
Disa nga selefët  i  kanë lodhur dhe munduar vetet e tyre duke arrit në përfundim se grupi i 
shpëtuar janë ehlul hadith, a është kjo gjë e saktë?
Përgjigja: kjo nuk është e  saktë,  porse nuk mund të ketë  të  vërtet  vetëm se me ndjekjen e 
hadithit. Mirëpo nëse është për qëllim me ehlul hadithin të përkufizuarit me këtë emër për shkak 
tënjohjes dhe trasmetimit të tij prej të cilëve kanë marrë fukahat dhe dijetarët e tefsirit e të tjerë 
si puna e tyre. Kjo nuk është e saktë, sepse edhe dijetarët e tefsirit dhe fukahat të cilët kërkimet e 
tyre i bazojnë në argument, këta në realitet janë prej ehlul hadithit. Pra nuk posaçërohen vetëm 
ata që merren me hadithin si fushë e veçantë sepse dijet e sheriatit janë: tefsiri, hadithi, fikhu e të 
tjera. 
çështjet :
1 Fjala e çifutëve për kufarët e mekës të cilin e njihnin  kufrin e tyre ,thonin se janë në rrugë më 
të mirë se besimtarët. Kjo thënje është kufër dhe dalje prej Islamit  ,të thuash për kufarët se janë 
në rrugë më të mirë se muslimanët ,për arsye se ai madhëron kufrin mbi imanin.
2 Profetit @ lajmëron,për kthimin e adhurimit të idhujve.
3 Më e çuditshme është dalja e aryre që pretendojnë profetësinë si muthtari, edhe pse shprehin 
dëshmin e besimit (shehadetin), dhe se ata do të jenë prej këtij ymeti,besojnë se Profeti @, është 
dërguar me të vërtetën ,kurani është i libri i zbritur nga Zoti dhe se Muhamedi është vula e 
profetëve , e megjithë këtë besojn në atë që e kundërshton të qartën.Në fundin e periudhës së 
sehabeve u paraqit muthtari dhe e pasuan atë një numër i madh. 
4   Përgëzimi se e vërteta nuk ka për t’u zhdukur krejtësisht siç u zhduk tek ata që kanë qënë më 
parë ,porse do të qëndrojë në të një grup prej këtij ymeti që do të jenë të ndihmuar  deri në ditën 
e kijametit.
5  Mrekulli  e  madhe është  edhe pse  ata  janë pak nuk do t’u  bëjnë dëm atyre  ata që  nuk i 
ndihmojnë dhe as ata që i kundërshtojnë.
6 Ai kusht do të vazhdojë  derisa të vijë momenti i Kijametit.
7 Në këtë mësim shihen shum mrekulli të  mëdha:Profeti @,lajmëron se All-llahu e mblodhi (e 
afroi) për të  tokën dhe pa lindjet dhe perëndimet e saj dhe ndodhi ashtu siç lajmëroi. Profeti 
@,lajmëron se i  iu dhanë dy thesaret.  Profeti  @,lajmëron për përgjigjjen e  lutjes  së  tij  për 
ymetin e tij në dy gjëra dhe për mos përgjigjjen në të tretën . Profeti @,lajmëron për rënjen e 
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shpatës (për vrasjet që do të ndodhin) dhe pasitë bjerë nuk ngrihet . Profeti @,lajmëron se disa 
prej tyre do të vrasin të tjerët dhe të robërojnë njëri-tjetrin dhe se i friksohet çështjes së ymetit të 
tij prijësve të humbur. Profeti @,lajmëron
Se do të paraqiten ata që pretendojnë profetsinë në këtë ymet. Profeti @,lajmëron për 
ekzistencen e qëndresës së grupit të ndihmuar. Tëgjitha këto ndodhën ashtu siç ka 
lajmëruar Profeti @.

Mesazh drejtuar atyre që u kanë rënë fatkeqësi dhe pikëllime

Me të vërtet falënderimi i takon Allahut! Atij i kërkojmë 
ndihmë. Atij i kërkojmë të na i fali gjynahet dhe Atij i 
kërkojmë të na mbroj nga të kqiat e vetveteve tona dhe të kqiat 
e punëve tona. Atë që udhëzon Allahu në rrugën e drejtë nuk 
ka kush e humb dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. 
Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç 
Allahut i Vetëm është Ai pa shokë dhe se Muhamedi është robi 
dhe i Dërguari i Tij paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi 
të, familjen dhe mbi shokët e tij.
Allahu (subhanehu ue teala) ka përcaktuar përmasat e krijesave 
dhe afatet e tyre, i ka ruajtur gjurmët dhe punët e tyre. Ka 
ndarë ndërmjet tyre jetën dhe pasurin e tyre. Ka krijuar jetën 
dhe vdekjen për ti sprovuar se cili prej tyre do të jetë më pun 
miri. Besimin në përcaktimin e bëri kusht nga kushtet e 
besimit. Nuk ka ndonjë lëvizje apo qetësi vetëmse me dëshirën 
e Allahut dhe vullnetin e Tij. Po kështu nuk ka ndonjë qënie në 
gjithësi vetëm se ajo është me caktimin e Allahut dhe Ai e ka 
bërë të egzistoj. Ndërsa dynjaja është e mbushur me fatkeqësiu 
dhe turbullira e prirur për vështirësi, tmerre, kriza dhe sprova. 
Ato janë si i nxehti dhe i ftohti që robi pa tjetër do ti përjetoj 
ato "Dhe sigurisht që Ne do t’ju provojmë ju me gjëra të 
tilla si frikë, uri, humbje të pasurisë, të jetës, të frutave, por 
përgëzimet janë për të duruarit". El-Bekare. 155. Me anë të 
sprovave dallahet ai që thotë të vërtetën prej gënjeshtarit. "A 
mendojnë njerëzit se do të lihen të thonë: “Ne besojmë” – 
pa u vënë në sprovë?!". El-Ankebut. 2. Nefsi nuk pastrohet 
vetëm se me provim. Belat shfaqin burrat. Ibën Xheuzi thotë: 
Ai që dëshiron të jetë vaxhdimisht i pa prekur nga belat, ai nuk 
e ka njohur obligimin dhe as nuk e ka përceptuar dorëzimin. Pa 
tjetër çdo person do të përjetoj dhimbje njësoj si të ketë besuar 
ose të ketë mohuar. Jeta është e ndërtuar me vështirësi dhe në 
hasjen rreziqeve, prandaj askush të mos shpresoj të shpëtoj nga 
provat e dhimbjet. Njeriu gjatë jetës kalon nga ndryshimi i 
begatis në pritjen e sprovave. Ademit (alejhi selam) i bënë 
sexhde melaiket, megjithatë pas një farë kohe ai doli nga 
xheneti. Belat nuk janë tjetër vetëm se e kundërta e qëllimeve 
në kundërshtim me dëshirat dhe pengimin e kënaqësive. 
Patjetër çdo kush do të pijë idhëtin e tij, porse njerëzit në lidhje 
me këtë janë kush më shum e kush më pak. Besimtari 
sprovohet  që të pastrohet (edukohet) e jo të ndëshkohet. Fitne 
(mashtrim, kandisje që të joshin) në lirësi dhe sprova në 
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vështirësi. "…Ne i provuam ata edhe me të mirën edhe me 
të keqen, me qëllim që ata të mund të ktheheshin (në bindje 
ndaj Allahut)". El-Araf. 168. E urryera ndoshta sjell të 
dashurën, ndërsa e dëshiruara ndoshta sjell të urryerën. Nuk ka 
siguri që ty të vijë dëmi nga ana e gjësë së gëzueshme. Prandaj 
mos u bëj pesimist që e mira të vijë nga ana e të dëmshmes 
Allahu thotë: "E, ndodh që ju mund të mos e pëlqeni një gjë 
që është në të vërtetë e mirë për ju dhe të pëlqeni një gjë 
tjetër që është e keqe për ju. Allahu e di, por ju nuk e dini". 
El- Bekare. 216. Prandaj pregatite veten tënde për fatkeqësit 
para se të ndodhin që të jet e lehtë rënia e tyre dhe mos u 
shqetëso me atë që të ka goditur. Belat e kanë afatin të kufizuar 
tek Allahu prandaj mos folë shprehje që përmbajnë zemërim, 
se ndoshta një shprehje që nxjerr gjuha e shkatërron njeriun. 
Besimtari i mençur bëhet i qëndrueshëmnë fatkeqësit, nuk i 
ndryshon zemra dhe gjuha e tij nuk nxjerr ankesa. Lehtësoja 
fatkeqësit vetes tënde me premtimin e shpërblimit dhe 
lehtësimin e çështjes me qëllim që sprova të kaloj pa ankesë. 
Të llogjikshmit vaxhdojnë të shfaqin qëndresë (durim) në rastet 
e fatkeqësis edhe gëzimin e armiqëve sepse fatkeqësia kur i 
shfaqet armikut ai gëzohet dhe kënaqet me të. Ndërsa fshehja e 
fatkeqësive dhe dhimbjeve është nga natyra e fisnikëve. 
Durimtari e largon belanë dhe sa e shpejtë është largimi i saj, 
maksimumi i saj është durim pak dit. Nuk janë shkatërruar të 
shkatërruarit vetëm se për shkak të mbarimit të durimit. 
Durimtarët shpërblehen me më të mirin shpërblim. "…Dhe Ne 
do t’i shpërblejmë ata që qenë të duruar e të vendosur 
sipas më të mirës së veprave të tyre që kanë punuar". En-
Nahël. 96. Shpërblimi i tyre është i dyfishtë. "…Këta do të 
shpërblehen dyfish më tepër, sepse ata janë të duruar…". 
El-Kasas. 54. Madje shpërblimi i tyre është i shumfishuar pa 
llogari dhe Allahu është me ta. Fitorja dhe lehtësimi janë të 
lidhura me durimin e tyre. O ti i sprovuar Zoti të ka privuar 
vetëm për të dhënë të ka sprovuar me fatkeqësi vetëm për të 
shëruardhe nuk të ka provuar vetëm se për të lartësuar. 
Sprovon me anë të mirave dhe begaton me anë të belave. 
Prandaj mos e humb kohën duke u shqetësuar për rrezikun të 
cilin Allahu ta ka garantuar, përderisa jeta vazhdon rrizku do të 
vij Allahu thotë: "Nuk ka krijesë të gjallë në tokë që të mos 
e ketë furnizimin e përshtatur nga Allahu…". Hud. 6. Nëse 
Ai me Urtësin e Tij ta mbyll një rrugë prej rrugëve të Tij të hap 
ty nga mëshira e Tijnjë rrugë më të dobishme se belaja, ngre 
gradën e të mirëve dhe u jep atyre shpërblim të madh. Sad ibë 
ebi Vekas ka thotë: thash: O i Dërguar i Allahut cilët njerëz 
goditen më shumë me bela? Tha: profetët, pastaj njerëzit e 
mirë, pastaj ata që vinë pas tyre pastaj ata që vin pas tyre. 
Personi sprovohet sipas fesë së tij, nëse është i fortë në fe i 
shtohet belaja (sprovohet më shumë) nëse është i dobët në fe i 
lehtësohet. Vazhdon belaja me besimtarin derisa të ecë në tokë 
pa asnjë mëkat. Buhariu. Rruga e belave është kalim i vështirë 
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vështirë. Është lodhur në të Ademi, është hedhur në zjarr 
Ibrahimi, u shtri për tu therur Ismaili, u hodh në barkun e 
peshkut Junusi, vuajti sëmundjen Ejubi, u shit me një çmim të 
lirë Jusufi u hodh në pus me gënjeshtër dhe u fut në burg me pa 
drejtësi. Po kështu Profeti jonë Muhamedi (sal-lAllahu alejhi 
ue sel-lem) ka trajtuar (përjetuar) lloje të ndryshme belash. 
Ndërsa ti je duke ecur në rrugën e të dërguarve. Dynjaja nuk i 
është lumturuar askujt edhe pse ka arritur në të atë që ka mund 
të arrisë. Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) thotë: "atij që 
Allahu i do të mirën e godit me bela". Buhariu. Disa dijetarë 
kanë thënë: "Atë që Allahu e ka krijuar për xhenet vazhdojnë ti 
vin të urryerat". Bela e vërtet është belaja në fe, ndërsa belat 
tjera janë shëndet, ngritje grade dhe fshirje të mëkateve. Kurse 
i goditur me bela është ai që privohet nga sevapi. Prandaj mos 
u dëshpëro për atë që të ka kaluar nga dynjaja se fatkeqësit e 
saj janë aksidente, lajmet e saj janë brenga të fshehtat e saj janë 
pikëllime. Njerëzit në të ndëshkohen sipas angazhimit të tyre 
me të. Kënaqësia në të është ajo për të cilin duhet të 
hidhërohesh. Dhimbjet e saj vin nga lezetet e saj. Ebu Derda 
thotë: "Nga gjërat që tregojnë pavlefshmërin e dynjasë tek 
Allahu është se Ai nuk kundërshtohet vetëm se në të dhe nuk 
arrihet ajo që është tek Ai vetëm se me lënien e saj". 
Angazhohu me atë që është më e dobishme për ty nga arritja e 
asaj që të ka kaluar (ikur) si largimi i mangësis ose kërkimi 
ndjesë për gabimet ose qëndrimi në portën e Zotit të botërave 
dhe ki parasysh largimin e shpejtë të belasë tënde të lehtësohet. 
Sikur të mos ishte përballja me vështirësin nuk do të 
shpresohej ora e rehatisë. Largohu asaj që është në dorën e 
njerëzve të jesh më i pasuri i tyre. Mos u bëj pesimist e të 
zhgënjehesh. Kyjtoi mirësit e Allahut mbi ty. Shmange 
hidhërimin duke u kënaqur me atë që është caktuar Nata me 
gjatësin e saj edhe nëse arrin fundin e saj, agimi ka (sjell) 
hapjen. Fundi i vuajtjes është fillimi largimit të keqes. Koha 
nuk qëndron në një gjendje, përkundrazi pas çdo çështje vjen 
çështje tjetër. Nuk ka ndonjë vështirësi vetëm se do lehtësohet. 
Mos u bëj pesimis edhe nëse të ngushtojnë brengat, sepse një 
vështirësi nuk mund dy lehtësira. Lute Allahun të shpejtoj drejt 
teje me largimin e të keqes. Nuk ka dikush që ka pirë gotën e 
durimit duke qënë i mbështetur në Allahun vetëm se do ti vijë 
atij rrugdalja.
Jakubi (alejhi selam) humbi djalin derisa kaloi një kohë të gjatë 
nuk u bë pesimist (e humbi shpresën) nga largimi i të keqes. 
Edhe kur iu mor djali tjetër i tij nuk pre shpresa nga Njëshi i 
Vetmi. Madje tha: shpresoj se Allahu do mi kthej të gjithë. Zoti 
jonë është i vetmi që meriton falënderimin dhe tek Ai drejtohet 
ankimi. Prandaj shpreso vetëm prej Tij largimin e të keqes dhe 
shmangien e belasë. Nëse të mblidhen fatkeqësit dhe të 
mbyllen rrugët, kur nata të përzihet me errësirën e saj dhe t'i 
lëshoj perdet e errësirës drejtoje fytyrën tënde nga qielli, ngreji 
duart e lutjes (përuljes) dhe thirri Bujarit që të largoj 
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shqetësimin tënde të lehtësoj çështjen tënde. Kur njeriu lutet 
duke patur shpresë të madhe se do ti pranohet lutja dhe është 
plotësisht i përkushtuar me zemër i pranohet lutja. "A nuk 
është Ai (më i mirë se zotat tuaj) i Cili i përgjigjet të 
pikëlluarit kur ai i drejtohet Atij dhe i Cili e largon të 
keqen…". En-Nemël. 62. Mbështetu tek i Plotfuqishmi (për të 
bërë gjithçka) me zemër të nënshtruar dhe të përulurta hap ty 
portën. Fudejl ibë Ijadi ka thënë: "Sikur të mos mbaje shpresë 
tek krijesat duke mos dashur asgjë prej tyre, do të japë ty i 
Dashuri jot çdo gjë që dëshiron". Ibrahimi (alejhi selam) e la 
Haxherin dhe djalin e tij Ismailin në një luginë në të cilën nuk 
kishte as bimë e as ujë, ndërsa ai u bë profet që urdhëronte 
familjen e tij për faljen e namazit dhe dhënien e zekatit. Po 
kështu Junusi nuk humbi kur qe i xhveshur në shkretëtirë. Ai 
që çështjen e tij ia dorëzon Allahut arrin atë që dëshiron. 
Thuaje shpesh duanë e Dhenunit (Junusit) “La ilahe il-la Ente 
(Nuk ka të adhuruar tjetër të merituar përveç Teje, O Allah); i 
Lavdishëm dhe i Lartësuar je Ti përmbi çdo të keqe që të 
mveshin Ty. Vërtet që kam qenë prej të gabuarve”. 
Dijetarët thonë: "nuk ka ndonjë që është në ankth dhe e lut me 
të Allahun, vetëm se Allahu ja largon ankthin e tij. Ibën Kajimi 
thotë: E ka provuar ai që thotë shtat herë: O Zot mua më ka 
goditur fatkeqësia e Ti je më mëshirusi i mëshiruesve, vetëm se 
Allahu ia largon atij të keqen. Vare shpresën tek Allahu dhe 
dorëzoja çështjen të Gjithmëshirshmit, kërkoj Atijqë të largoj 
të keqen, këputi lidhjet me krijesat (lidhjet e mbështetjes dhe 
shpresës tek ata) dhe kërko kohët e përgjigjes së lutjes, si në 
sexhde ose në fundin e natës. Të mos të duket e gjatë koha e 
belasë dhe të mos mërzitesh nga lutja e shumtë, se ti je 
sprovuar me bela, adhurues i Allahu me durim dhe lutje. Mos u 
bëj i pa shpresë nga mëshira e Allahut edhe nëse zgjat belaja se 
largimi i të keqes është i afërt. Lute hapësin e portave se Ai 
është Bujar. Nëse nga Allahu të godet ndonjë fatkeqësi, atëherë 
askush përveç Tij nuk mund të shpëtoj. Ai është vepruesi i çka 
të dëshiroj. Zekeria arriti në një moshë të thyer, pastaj ju dha 
atij një djalë që ka qenë nga më të nderuarit e njerëzve dhe 
profetët e tyre. Po kështu Ibrahimi (alejhi selam) u përgëzua 
me djalë ndërsa gruaja e tij thoshte për gjendjen e saj; a mos 
vallë, kështu plakë do të lind unë, ndërkohë që edhe burri im 
është plak. Nëse të vonohet rrizku bëj shum tobe, nëse nuk 
shikon efektet e përgjigjes atëherë kontrollo çështjen tënde se 
ndoshta tobja jote nuk ka qenë e sinqertë, prandaj saktësoje atë 
pastaj drejtohu lutjes se nuk ka dhënës më madhështor dhe me 
dorë lëshuar se Dhuruesi i Madh. Pastaj kërko të varfërit se 
sadakaja largon dhe shmang belanë. Nëse belaja largohet 
atëherë falënderoje shum Allahun dhe dije se pëlqimi dhe 
vetkënaqësia me shpëtimin nga të kqiat është nga sprovat më të 
mëdhase ndëshkimi ndoshta vonon, ndërsa i mençur është ai që 
merr parasysh përfundimin dhe është gjithnjë i bindur në 
caktimin e Allahut krijimin dhe rregullimin e çështjeve nga Ai. 
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Bëj durim nga sprova dhe gjykimi i Tij, dorëzohu vendimit të 
Tij se koha nuk qëndron në një gjendje. I lumtur është ai që 
vazhdimisht është i devotshëm, pasi ajo nëse është i 
vetmjaftueshëm e hijeshon, nëse ka nevoj  e pasuron dhe nëse 
sprovohet e zbukuron. Prandaj përmbahu devotshmërisënë të 
gjitha gjendiet, se në ngushticë ke për të parë lirësi, në 
sëmundje shëndet dhe në fukarallik pasuri. Ajo që është 
përcaktuar nuk mund të shmanget, ndërsa ajo që nuk është 
përcaktuar nuk mund të arrihet Allahu (subhanehu ue teala) 
thotë: "…Thuaj: Kurrë nuk do të na ndodhë gjë neve, 
përveçse çfarë Allahu ka përcaktuar për ne. Ai është Meula 
(Zot, Ndihmës e Mbrojtës) për ne. Dhe tek Allahu le të 
mbështeten plotësisht besimtarët". Et-Teube. 51. Kënaqësia 
dhe mbështetja e rrethojnë të përcaktuarën. Ndërsa Allahu 
është i Vetmi në zgjedhje dhe drejtimin e çështjeve. Drejtimi i 
çështjeve nga ana e Tij është më i mirë se drejtimi i çështjeve 
nga robi për veten e tij. Ai është më i mëshirshëm për robin e 
Tij sesa ai vetë për veten e tij. Daud ibën Sulejmani (Allahu e 
mëshiroftë) thotë: "Tre janë gjërat që tregojnë për 
devotshmërin e besimtarit; mbështetja e mirë në lidhje me atë 
që nuk e ke arritur, kënaqësia e mirë në lidhje me atë që e ke 
arritur dhe sabri i mirë në lidhje me atë që të ka humbur". Kush 
kënaqet me zgjedhjen e Allahut ja ka qëlluar caktimit, kështu 
ai është i lavdëruar, i falenderuar dhe i mëshiruar ose në të 
kundërt ndodh ajo që është caktuar ndërsa ai është i qortuar i 
pamëshiruar e megjithatë ai nuk ka për të shpëtuar nga ajo që 
është përcaktuar. U është thënë disa njerëzve të urtë: çështë 
pasuria? Kanë thënë: "Dëshira e pakët dhe kënaqësia me atë që 
të mjafton". Shurejhi ka thënë: "Nuk goditet robi me ndonjë të 
keqe vetëm se ajo ka tri mirësi: ajo nuk është në fe, ajo nuk 
është më e madhe sesa është, ajo pa tjetër do të ishte dhe ajo 
është.
E lus Allahun të lëroj ngushtësin tënde, ta largoj pikëllimin 
tënd, ta ngjisë thyerjen tënde, ta kompesoj me diçka më të mirë 
se ajo që të nodhi dhe të ngrej me anë të saj gradën në dynja 
dhe ahiret.
Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, familjen dhe mbi 
shokët e tij.

 

Mësimi 29
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Argumentet mbi mësimin e dijes së yjeve (astrologjia, 
horoskopi) ose besimi në ndikimin e tyre

Dija e yjeve (astrologjia, horoskopi) ose besimi në ndikimin e 
tyre: 
Dija e yjeve (astrologjia) është dy llojesh: 
1- Besimi në ndikimin e tyre.
2- Dija e lëvizjes, drejtimit.
I pari: Besimi në ndikimin e tyre, ndahet në tre llojesh:
A- Të besoj se këto yje ndikojnë veprojnë, që do të thotë se 
këto krijojnë ndodhit dhe të kqiat ky është shirk i madh, sepse 
ai që pretendon se me Allahun ka krijues tjetër, ky është 
mushrik që ka rënë në shirkun e madh. Ky ka bërë këtë krijesë 
të nënshtruar, krijues që nënshron. 
B- Ti bëjë ata shkak, me të cilin pretendon dijen e fshehtë, 
duke argumentuar me lëvizjet, kalimet dhe ndryshimet e tyre, 
se do të ndodhë kështu e kështu, sepse filan yll u bë kështu apo 
ashtu. P. sh. Të thotë se jeta e këti njeriu do të jetë e lumtur, 
sepse ka lindur në filan yll, ndërsa jeta e këti njeriu do të jëtë 
fatëkeqe, sepse ka lindur në filan yll. Ky person dijen e yjeve 
(astrologjin) e ka bërë mjet për pretendimin e dijes së fshehtë. 
Ndërsa pretendimi i dijes së fshehtë, është kufër që të nxjerr 
nga feja, sepse Allahu thotë: "Thuaj: Askush në qiell dhe në 
tokë nuk e di Gajbin (të fshehtën, të pa njohurën) veç 
Allahut…". En-Neml. 60. Ky është nga llojet më të fuqishme 
të kufizimit (në gjuhën arabe) sepse është me mohim dhe 
pohim. Pra ai që pretendon dijen e fshehtë ka përgënjeshtruar 
Kur'anin.
C- Ta besojë atë si shkak për ndodhit e mira dhe të kqia, që do 
të thotë se kur ndodh diçka ja atribuon yllit, mirëpo nuk ja 
atribuon atyre asgjë vetëm se pasi ajo të ketë ndodhur. Ky 
është shirk i vogël.
Nëse thuhet: këtë e kundërshton trasmetimi që ka ardhur nga i 
Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) në fjalën e tij lidhur 
me eklipsin: "Vërtet dielli dhe hëna janë dy shenja nga shenjat  
e Allahut, Allahu frikëson me to robt e Tij". Kuptimi i kësaj 
është se ato janë shenja paralajmërimi.
Përgjigja është në dy aspekte: 
- Aspekti i parë: nuk pranohet se eklipsi ka ndikim në ndodhit 
dhe ndëshkimet si thatësirë, viti pa frute dhe luftërat. Për këtë 
arsye i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) tha: "Ato të  
dyja nuk eklipsohen për shkak të vdekës së ndonjërit dhe as të 
jetës së tij". As në atë që ka kaluar as në të ardhmen, porse 
Allahu frikëson me anë të tyre robt ndoshta do të kthehen. Ky 
është interpretimi më i afërt.
- Aspeki i dytë: nëse ne do ta pranojmë se ato të dyja kanë 
ndikim, pasi argumenti tregon për këtë, atë që tregon 
argumenti është detyrë ta thuash, porse kjo është e posaçme për 
këtë.
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Mirëpo aspekti i parë është më afër (të saktës); ne nuk 
pranojmë se ato dyja kanë ndikim në këtë, sepse hadithi nuk ka 
këtë domethënie. Hadithi dikton (përmend) friksimin, ndërsa 
frikësuesi është Allahu (subhanehu ue teala). Frikësimi (gjëja 
prej të cilës realizohet frika) është ndëshkimi i Tij. E nuk ka 
ndikim eklipsi në këtë. Ai është vetëm shenjë.

I dyti: Dija e lëvizjes, drejtimit: 
Kjo ndahet në dy llojesh:
Lloji i parë: Të argumentosh me levizjen, drejtimin e tyre për 
dobit e fesë, kjo gjë është e kërkuar. Nëse të ndihmojnë për 
dobi fetare që janë detyrë atëherë mësimi i tyre është detyrë. 
Siç është rasti kur do të orjentohet me anë të tyre për drejtimin 
e kibles. Filan yll del kur ka kaluar një e treta e natës, filan yll 
del kur ka kaluar një e katërta e natës. Në këtë dije ka dobi të 
madhe.
Lloji i dytë: Të argumentosh me levizjen, drejtimin e tyre për 
dobit e dynjasë, kjo ska asgjë të keqe dhe kjo është dy llojesh: 
1- Të argumentosh me to për anët. Siç është njohja se ylli polar 
bie në veriut, ndërsa Tropiku i Bricjapit, ndodhet pranë tij, 
vërtitet rreth tij nga veriu, e kështu me rradhë. Kjo është e 
lejuar, Allahu thotë: "(Po kështu) edhe me shenja treguese në 
tokë (për ditën) dhe me yjet (për natën) që ata (njerëzit) 
orjentohen". En-Nahl. 16.
2- Të argumentosh me to, për stinët e quajtur ndryshe dija e 
pozicioneve të hënës (orbitat). Disa nga selefët e kanë urryer, 
ndërsa të tjerët e kanë lejuar. Ata që e kanë urryer, kanë thënë; 
se egziston frika kur thuhet se ka dalë fulan yll është koha e 
dimrit, se disa njerëz të thjeshtë besojnë se është ai që sjell të 
ftohtin, ose të nxehtët, ose erërat. E sakta është që kjo dije nuk 
është e urryer, siç do të spjegohet më pas insha Allahu. 

 Buhariu në Sahihun e tij thotë: All-llahu i ka krijuar këto yje 
për tre arsye: si zbukurim për qiellin, gjuajtje (goditje) për 
shejtanët dhe si shenja për t’u orientuar me anën e tyre. Kush i 
komenton me diçka tjetër ka gabuar dhe ka humbur pjesën e tij 
dhe e ka obliguar veten me diçka që nuk ka dije.

"All-llahu i ka krijuar këto yje për tre arsye…". Që do të thotë 
se i ka krijuar për tre urtësi.
Këto të treja janë:
E para: "si zbukurim për qiellin...” All-llahu (subhanehu ue 
teala) thotë: “Dhe vërtetë që Ne e kemi zbukuruar qiellin më 
të afërt me drita dhe Ne i kemi bërë drita të tilla gjuajtëse 
për të larguar shejtanët”. Mulk. 5.
Njeriu nëse sheh qiellin e pastër, në një natë pa hënë dhe pa 
ndriçim prozhektorësh, sheh se yjet kanë një bukuri të madhe 
që e di vetëm se All-llahu. Si të ishte një pyll i zbukuruar me 
argjend të shndriçëm. Një yll ndriçues i madh anon nga ngjyra 
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e kuqe, tjetri anon nga e kaltra, dikush me ndriçim më të lehtë, 
tjetri i mesëm, kjo është diçka e dukshme.
A të themi se kuptimi i drejtpërdrejt i ajetit është; se yjet janë 
të ngjitura në qiellin. Apo të themi se një gjë e tillë nuk është e 
domosdoshme?
Përgjigja: Nuk është e domosdoshme prej kësaj që yjet të jenë 
të ngjitura në qiellin. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: 
"Allahu është Ai, i Cili krijoi natën dhe ditën, Diellin dhe 
Hënën; e të gjitha këto lundrojnë në gjithësi (orbitë).". El-
Enbija. 33. Që do të thotë se vërtiten, çdonjëra ka orbitën e saj. 
Unë kam parë me syt e mi se Hëna eklipsoj një yll prej yjeve, 
pra e mbuloj atë. Ai ishte prej yjeve të mëdha të ndritshme. Ai 
afrohej rreth saj në fund të muajit. Në afërsi të agimit e mbuloi 
atë, derisa ne nuk e shikonim atë fare. Kjo ka ndodhur para dy 
vjetësh në fund të Ramazanit (shejhu ka për qëllim dy vjet para 
se të shpjegonte këtë temë të librit).
Atëherë ata janë orbita të ndryshme (të diferencuar) në lartësi 
dhe ultësi, e nuk do të thotë që ata të jenë të ngjitur në qiell.
Nëse thuhet: kush është përgjigja ndaj fjalës së Allahut 
(subhanehu ue teala): "…Ne e kemi zbukuruar qiellin më të 
afërt…". Ne themi se nuk do të thotë që zbukurimi i diçkaje 
me diçka të jetë e ngjitur për të. çmendon sikur një person që 
banon në një kështjell (pallat) të vendos rrotull saj llambadar 
elelektrike të mëdha e të bukura, dhe jo të ngjitura për muret e 
saj. Ai që vështron nga larg këtë kështjellë (pallat) shikon se 
ato janë zbukurim për të edhe pse nuk janë të ngjitura për të.

E dyta: “...gjuajtje për shejtanët...”. Pra si gjuajtje për të larguar 
shejtanët prej xhindëve. S'bëhet fjalë për shejtanët nga njerëzit, 
sepse ata  nuk mund të arrijnë (në qiell), kurse shejtanët prej 
xhindëve e arrijnë. Ata janë më të fuqishëm se shejtanët prej 
njerëzve. Ata kanë forcë të madhe depërtuese. All-llahu thotë 
për punën e tyre që tregon për forcën e tyre: “Edhe shejtanët 
nga xhindet (duke përfshirë) çdo lloj ndërtuesi dhe zhytësi.” 
Pra që i nënshtruam për Sulejmanin “Si dhe të tjerë të lidhur 
në pranga”. Sad. 37-38. Gjithashtu Ai thotë: “Një ifrit (më i 
fuqishmi) nga xhindët tha: Unë do të ta sjell atë ty para se 
të ngrihesh prej vendit (të këshillit ku je). Dhe vërtetë që 
jam i fortë dhe i besueshëm për një shërbim të tillë”. Neml 
39. Pra prej Sebeje deri në Sham. Ai ishte një fron i madh i 
mbretëreshës së Sebejit. Kjo tregon për forcën, shpejtësinë dhe 
depërtimin e tyre. All-llahu i Lartësuar thotë: “Dhe vërtetë që 
ne uleshim atje në vende për të dëgjuar (për të vjedhur 
ndonjë fjalë) por kushdo që dëgjon tani do të gjejë një zjarr 
të fshehtë që i rri në pritë”. Xhinn.  9.

E treta: “... shenja për t’u orientuar me anën e tyre...” 
Argument për këtë është Fjala e All-llahut të Lartësuar: “Dhe 
Ai ka ngulitur në tokë male që qëndrojnë fort, se 
përndryshe ajo do të dridhej bashkë me ju. (Ai bëri) edhe 

96



lumenj, edhe rrugë që të mund të drejtoheni në të. (Po 
kështu) edhe me shenja treguese në tokë (për ditën), dhe me 
yjet (për natën) që ata (njerëzit) drejtohen”. En-Nahl. 15-16. 
Allahu (subhanehu ue teala) ka përmendur dy lloj shenjash me 
të cilat arrihet drejtimi:
1- Të tokës, përfshin çdo gjë që Allahu e ka bërë shenjë në 
tokë, si: malet, lumenjtë, rrugët, luginat e të ngjashme.
2- Të horizontit të përmendura në fjalën e Tij (subhanehu ue 
teala): “dhe me yjet (për natën) që ata (njerëzit) drejtohen”. 
Fjala "en-nnexhm" (yll) në ajet përfshin çdo njërin me të cilin 
orjentohesh. E nuk posaçërohet në një yll të caktuar, sepse çdo 
popull ka një rrugë (formë, mënyrë) orientimi me këto yje për 
anët, qofshin anet e Kibles, ose vendi, nga toka ose deti. Kjo 
është prej begatisë së All-llahut që bëri shenja të larta që si 
mbulon asgjë. Ato janë yjet. Natën ti nuk shikon as malin, as 
luginën, as rërën e kjo është prej asaj që ka nënshtruar All-
llahu. All-llahu ka thënë: “Ai  nënshtroi për ju çdo gjë që 
ndodhet  në qiej e në tokë; Gjithçka është prej Tij...”. 
Xhathijeh. 13.

Katadeja e urren të mësuarit e shkallëzimit (pozicioneve, 
orbitave) të hënës.
Një gjë të tillë nuk e lejon Ibnu Ujejne. Mendimin e tyre e ka 
përmendur Harbi.
Ndërsa Ahmedi dhe Is’haku e kanë lejuar mësimin e 
pozicjoneve.

"Katadeja e urren të mësuarit e shkallëzimit (pozicioneve, 
orbitave) të hënës". Që do të thotë: "kerrahetu tehrim" (është 
harram). Duke u bazuar në faktin se "urrejtja" në fjalën e të 
parëve në të shumtën ka për qëllim ndalimin (harramin). 
Ndërsa fjala e tij: "…të mësuarit e shkallëzimit (pozicioneve, 
orbitave) të hënës". Përmban dy çështje: 
1- Njohjen  e pozicioneve të hënës të çdo nate. Çdo natë ka një 
pozicion derisa plotëson 28, ndërsa 29 dhe 30 zakonisht nuk 
duket. 
2- Qëllimi me të është të mësuarit e pozicioneve të yjeve. Pra, 
del iks yll në iks ditë. Këto yje Allahu (subhanehu ue teala) i ka 
bërë kohë për stinët, sepse ato janë 28 yje, ku 14 janë jugor dhe 
14 verior. Nëse dielli shkon në pozicionin e veriut bëhet 
nxehtë. Nëse shkon nga jugu fillon të ftohtët. Prandaj nga 
shenjat e afrimit të ftohtit është dalja e  yllit Canopus     i cili 
është nga yjet jugorë. 

"Një gjë të tillë nuk e lejon Ibnu Ujejne". Ai është Sufjan ibë 
Ujejne. Ky është pajtuar me mendimin e Katades në urrejtjen e 
kësaj gjëje.
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"Mendimin e tyre e ka përmendur Harbi". Harbi ka qenë nga 
nxënësit e Ahmedit. Ai ka përmendur shum çështje prej tij. 

"…dhe Is’haku…". Ai është Is'hak ibë Rrahauejhi.

E sakta është se nuk ka gjë në mësimin e pozicioneve të hënës, 
sepse në të nuk ka shirk, vetëm nëse mësohet për t’u mveshur 
(atribuar)  atyre  zbritjen  e shiut, motin e ftohtë, duke i 
menduar se janë ato që i sjellin këto gjëra. Kjo është një lloj 
shirku. Por nëse ato mësohen për të dalluar me anë të tyre 
kohët, a është Pranvera apo Vjeshta, apo Dimri, nuk ka ndonjë 
problem.

Prej Ebu Musa transmetohet se ka thënë: I Dërguari i All-llahut 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Tre (grupe) nuk 
futen në Xhennet: pijaneci (ai që është i dhënë pas pijeve 
alkolike), ai që i ndërpret lidhjet farefisnore dhe ai që i beson 
magjisë37”. Ahmedi, Ibnu Hibbani në sahihun e tij. 
 
“...në Xhennet...”. Ai është vendi të cilin All-llahu (subhanehu 
ue teala) e ka përgatitur për të afërmit e Tij të devotshëm. 
Është quajtur kështu për shkak të shumicës së pemëve, të cilat 
do të mbulojnë ata që do të hyjnë në të.

“...pijaneci (ai që është i dhënë pas pijeve alkolike)...” Ai i cili 
pi shumë pije alkoolike. Në lidhje me alkolin Profeti (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) e ka përcaktuar atë në fjalën e tij: “Çdo 
pije dehëse (alkolike) është khamër”. Kuptimi i fjalës të deh, 
do të thotë të mbulon mendjen, dhe jo çdo gjë që të mbulon 
(largon) mendjen është alkoohol; p. sh: narkoza të mbulon 
(largon) mendjen porse nuk është pije alkoolike. Po kështu kur 
pi yndyrë dhe i bie të fikët. Kjo nuk është alkool. Atëherë pije 
alkoolike është ajo që ta mbulon (largon) mendjen në formën e 
shijimit dhe të kënaqësis. Pijaneci e ndjen veten se është në një 
gradë të lartë dhe në kulmin e kënaqësis. Kush e bën të lejuar 
atë, ai është kafir, vetëm nëse është në zonë të thellë ose është i 
ri sapo ka pranuar Islamin dhe nuk e di gjykimin e Sheriatit për 

37

3

 Dmth; ai që u beson astrologëve, të cilët pretendojnë se dinë të fshehtën. Ata mendojnë se 
përmes yjeve, lëvizjeve, pozicioneve, dhe ndryshimeve të tyre, mësojnë atë që do të ndodhë 
në të ardhmen. Pretendimi i dijes së fshehtë është kufër që të nxirr nga feja, sepse të fshehtën 
nuk e din askush tjetër përveç Allahut. “Thuaj: Askush në qiej dhe në tokë nuk e din të fshehtën 
përveç Allahut”. [En Neml;65]. Edhe ai që i beson astrologut bën kufër dhe del nga feja. 
Astrologjia është një lloj magjie, siç kuptohet edhe nga një hadithë tjetër i Pejgamberit <. 
Kështuqë ai që beson astrologjisë, i ka besuar magjisë. Gjithashtu këtu përfshihet edhe ai që 
beson se magjia vepron dhe ndikon pa lejen e Allahut. “Por, ata nuk mund të dëmtonin 
ndokënd përveçse me lejen e Allahut”. [El Bekaretu;102]. Ndërsa ai që beson se magjia reale 
mund të ndikojë me lejen Allahut, si p.sh; për ndarjen e burrit nga gruaja dhe anasjelltas, për 
sëmundjen e ndonjërit e tjerë, ky nuk përfshihet në paralajmërimin e përmendur në këtë 
hadithë, sepse vërtetë, ka prej magjisë që është reale dhe ka ndikim me lejen e Allahut, siç 
kuptohet nga ajeti i mësipërm.      
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të. Ky mësohet dhe nuk bëhet qafir thjesht për mohimin nga 
ana e tij, qënien e saj harram.

“...ai që i ndërpret lidhjet farefisnore...” Të afërmit janë ata 
për të cilët All-llahu i Lartësuar thotë: “Por farefisi i gjakut 
është më i afërt me njëri-tjetrin...”. Enfalë. 75. E nuk është 
siç mendojnë njerëzit e thjeshtë se fare-fis janë të afërmit e dy 
bashkëshortëve, sepse ky emërtim (pra me farefis për të afërmit 
e bashkëshortëve) është jo fetar. Emërtimi fetarë për të afërmit 
e bashkëshortëve është të quhen kunetë. Kuptimi, i ndërprerjes 
së lidhjeve farefisnore, është që mos të mbajë lidhje me ta. 
Mbajtja e lidhjeve ka ardhur e pa kufizuar në Kur’an dhe 
Sunnet. All-llahu i Lartësuar thotë: “Ata që mbajnë lidhjet 
që ka urdhëruar All-llahu të mbahen...”. [Er-Rrad: 21] prej 
tyre janë edhe lidhjet farefisnore. Ndërsa ajo gjë që vjen e pa 
kufizuar, në këtë rast ndiqet tradita. Ruajtja e këtyre lidhjeve në 
kohën e urisë dhe varfërisë, është: t’i ushqejë, të shikojë 
gjendjen e tyre, duke u siguruar veshje dhe ushqim 
vazhdimisht. Ndërsa në kohë pasurie një gjë e tillë nuk është 
detyrë. 
Gjithashtu të afërmit ndahen: në të afërt dhe të largët. Më i 
afërti i tyre meriton më shumë se ç’meriton më i largëti. Po 
kështu të afërmit ndahen dy llojesh në një aspekt tjetër. Një 
pjesë e të afërmve mendojnë se kanë të drejta për veten e tyre 
që pa tjetër duhet ti përmbushësh, do që ta mbash lidhjen me të 
vazhdimisht. Dhe për një pjesë tjetër përcaktohen gjendjet, 
ashtuqë gjërat të vendosen në vendin e duhur. Për këtë ka 
rregull (gjykim) dhe për atë tjetrën ka rregull (gjykim). 
Përsa i përket ndërprerjes së lidhjeve (pra që konsiderohet se i 
ka shkëputur lidhjet) çështja kthehet tek tradita. Vetëm se këtu 
ka një përjashtim, kjo është rasti kur tradita është mos ruajtja e 
lidhjeve në formë absolute. Si rasti kur jetojnë në një vend që 
janë prishur (shkëputur) hallkat e lidhjeve të fisit, siç është bërë 
traditë një gjë tillë në kohën e soçme në perëndim. Atëherë nuk 
punohet sipas traditës. Porse themi patjetër duhet të ruhen 
lidhjet. Nëse atje është tradit që ruhen lidhjet ne e pasojmë atë 
(traditën). Nëse atje nuk ka lidhje, atëherë nuk mund ta 
mohojmë këtë detyrë fetare për të cilën na ka urdhëruar Allahu 
dhe i Dërguari i Tij (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem).

Ruajtja e këtyre lidhjeve nuk do të thotë të mbash lidhje vetëm 
me atë që ruan lidhjen me ty, sepse kjo është kompesim 
(shpërblin në menyrë të barabartë) dhe nuk është ruajtje 
lidhjesh, sepse njeriu ruan lidhjen me më të largëtin njeri, kur 
ai mban lidhje me të. Porse ruajtës i lidhjeve farefisnore është 
ai për të cilin ka thënë Profeti ç: “...rrespektuesi i përkryer i  
lidhjes farefisnore është ai, i cili nëse farefisi i tij nuk jep a nuk 
viziton, ai u jep, u bën mirë dhe i viziton”. [Buhariu]. Ky është 
ai që do shpërblimin e All-llahut dhe botën tjetër.
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Ruajtja e lidhjeve me të afërmit a është e drejt e Allahut apo 
është e drejt e njerëzve?
Mesa duket ajo është e drejt e njerëzve, ndërsa e drejt e Allahut 
është duke u nisur nga aspekti se Allahu ka urdhëruar për të. 

“...dhe ai që i beson magjisë”. Kjo është edhe pjesa e hadithit 
që dëshmon për temën në fjalë. Aspekti i përfshirjes së saj në 
këtë, është për faktin se astrologjia është një lloj magjie. Kush i 
beson asaj vetëm se ka besuar në një lloj magjie. Ndërsa ne më 
parë kemi përmendur: "Kush mëson një degë prej dijes së 
yjeve (astrologjis) ai ka mësuar një dije prej dijeve të magjisë.  
Sa më shumë të shtojë aq më shumë e shton”.
Ai që beson nëmagjinë, ai beson atë që lajmërojnë astrologët 
(të cilët pretendojnë se dinë të fshehtën nëpërmjet yjeve, 
lëvizjeve, pozicioneve, orbitave dhe ndryshimit të tyre, për 
gjërat që do të ndodhin në të ardhmen, horoskopin). Nëse 
astologu thotë se do të ndodhë kjo dhe kjo, e ai beson. Ai nuk 
futet në Xhennet, për arsye se beson se dikush tjetër përveç 
All-llahut e njeh dijen e fshehtë.
All-llahu i Lartësuar thotë: “Thuaj: askush në qiej dhe në 
tokë nuk e di Gajbin (të fshehtën, të panjohurën) veç All-
llahut...”. [Neml: 65].
Nëse thuhet pse magjia në këtë rast nuk është e përgjithshme 
pra të përfshijë astrologjin dhe të tjera veç astrologjis? 
Përgjigja: Se kërcënimi këtu (për mos futje në Xhennet) e 
përfshin atë që beson në atë që lajmëron magjistari nga dija e të 
fshehtës. Ndërsa ai që beson se magjia ka ndikim. Këtë nuk e 
kap ky kërcënim, sepse nuk ka dyshim që magjia ka ndikim. 
Ndikimi i saj është imagjinar (përfytyrim). Siç ishte rasti me 
magjistarët e Firaunit ata magjepsën syt e njerëzve, derisa i 
bënë që litarët dhe shkopinjt ti shihnin sikur janë gjarpërinj që 
lëvizin, edhe pse kjo nuk ishte realitet. Magjistari ndoshta i bën 
magji ndonjë personi dhe e bën atë të dojë një person ose të 
urrejë një tjetër. Ajo është ndikuese. All-llahu i Lartësuar thotë: 
“Dhe nga ata dy njerëzit mësuan atë që shkaktonte ndarjen 
e burrit nga bashkëshortja e tij...”. [Bekareh: 102]. Të 
besuarit në ndikimin e magjisë në këtë formë, nuk futet në 
kërcënim, sepse ajo është në një çështje reale. Nëse beson se 
magjia ndikon në kthimin e diçkaje si ta bëjë dërrasën flori, 
nuk ka dyshim se kjo futet në kërcënim, sepse këtë nuk mundet 
ta bëjë askush përveç All-llahut Azze ue Xhel-le. 

Ndërsa përsa i përket fjalës në hadith: “Tre (grupe) nuk futen 
në Xhennet…". A është për qëllim kufizimi (pra vetëm këta 
nuk do të futen në xhen'net), ndërsa të tjerët do të futen në 
Xhen'net?
Përgjigja: është jo, sepse ka edhe të tjerë veç këtyre që nuk do 
të futen në Xhen'net. Ky hadith nuk tregon për kufizim.
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A janë këto tre grupe jobesimtarë, sepse kush nuk futet në 
Xhennet është jobesimtar? Dijetarët kanë mendime të 
ndryshme për këtë hadith dhe hadithe të tjera që përmbajnë 
kërcënim. Thëniet e tyre vijojnë si më poshtë:
1- Mendimi i parë: Është medh’hebi i mu’tezilëve dhe 
hauarixhëve të cilët marrin vetëm tekstin e kërcënimit dhe e 
shohin këtë gjynah dalje nga imani. Porse hauarixhët thonë: ai 
është kafir, kurse mu’tezilët thonë: ai është në një pozitë 
ndërmjet dy pozitave (në një vend midis dy vendeve). Të dy 
grupet bashkohen në një mendim se ata do të jenë të 
përhershëm në zjarr. Ata këtë hadith dhe të ngjashëm me të, e 
lënë (marrin) sipas kuptimit të drejtpërdrejt të tij, e nuk 
shikojnë hadithet e tjera që tregojnë se kush ka në zemrën e tij 
iman, edhe nëse është i pakët, patjetër do të futet në Xhennet.
2- Mendimi i dytë: Ky kërcënim është për ata që e bënë të 
lejuar këtë veprim, duke u bazuar në  argumentet  e shumta që 
tregojnë se kush ka në zemrën e tij iman, edhe nëse është i 
pakët, ai patjetër do të futet në Xhennet. Ky mendim nuk është 
i saktë, sepse kush e bën të lejuar ai është jobesimtar edhe nëse 
nuk e vepron atë. P. sh; ai që lejon ndërprerjen e lidhjeve 
farefisnore, ose pirjen e alkoolit. Ai është qafir edhe nëse nuk i 
ndërpret lidhjet farefisnore dhe nuk pi alkool.
3- Mendimi i tretë: Ky është prej llojeve të haditheve 
kërcënuese që lihet ashtu sikur është, pa u thelluar në kuptimin 
e tij, porse thuhet kështu ka thënë All-llahu i Lartësuar, i 
Dërguari i Tij dhe heshtim si p.sh: Thënia e All-llahut të 
Lartësuar: “Dhe kushdo që vret besimtarin qëllimisht 
shpërblimi i tij është Xhehennemi për të banuar atje dhe 
Zemërimi e Mallkimi i All-llahut është mbi të dhe për të 
është përgatitur ndëshkimi i madh”. [En Nisa 93]. Ky ajet 
është prej teksteve kërcënuese besojmë në të, e nuk i futemi 
kuptimit të tij dhe kundërshtimit që ky ka me argumentet tjera, 
por themi kështu ka thënë All-llahu (subhanehu ue teala). All-
llahu e di më mirë se çfarë ka për qëllim. Ky është medh’hebi i 
shumë prej selefëve si Malikut etj. Ky është edhe më i plotë në 
ndalim.
4- Mendimi i katërt. Ky është ndalim i pakufizuar. Mohimi i 
pakufizuar që interpretohet në të kufizuar. Atëherë thuhet: nuk 
futen në Xhennet direkt pa u paraprirë ndëshkim, porse ata 
futen në Xhenet duke u paraprin dënimi sipas gjynaheve të 
tyre, pastaj kthimi i tyre do të jetë në Xhennet. Kjo për arsye se 
argumentet e Sheriatit vërtetojnë njëra tjetrën dhe përputhen 
me njëra-tjetrën. Kjo është më pranë rregullave  dhe më e 
qartë, në mënyrë që të mos mbetet kuptimi i argumenteve i 
panjohur. Atëherë argumentet i kufizon me njëra tjetrën.
Po kështu egziston edhe një mundësi tjetër, se ai që është në 
këtë gjendje meriton që jeta ti mbyllet me të keqe e të vdesë 
qafir. Atëherë ky kërcënim është marrë në aspektin e gjendjes 
në të cilën përfundon ai. Kështu në këtë çështje nuk mbetet 
asgjë e pa qartë. Sepse ai që vdes qafir nuk ka për tu futur në 
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xhenet. Ai përherë do të jetë në zjarr. Ndoshta këtë e përforcon 
edhe fjala e të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): 
"Njeriu vazhdon të jetë në gjerësi (pra vazhdon në lirësi punët 
e mira) në fen e tij përderisa nuk ka derdhur gjak të ndaluar 
(kur ka bërë vrasje ngushtohet, ose ato nuk e mbrojnë me këtë 
mëkat)". Atëherë kjo është edhe mendimi i pestë.

 
Çështjet:

1 Urtësia në krijimin e yjeve. Ato janë tri:
-  Ata janë zbukurim për qiellin.
- Ggjuajtje (goditje) për shejtanët.
- Dhe si shenja për t’u orientuar me anën e tyre.
Ndoshta ka edhe urtësi të tjera të cilat ne nuk i dimë.
2 Kundërpërgjigjja ndaj atyre që pretendojnë të kundërtën. 
Sipas fjalës (mendimit) të Katades: "Kush i komenton me 
diçka tjetër ka gabuar dhe ka humbur pjesën e tij dhe e ka 
obliguar veten me diçka që nuk ka dije". Qëllimi i Katades në 
fjalën e tij: "…me diçka tjetër…". Është për atë që pretendojnë 
astrologët prej argumentimit me anë të gjendjeve të orbitave 
(ndryshimit të pozicioneve), për ndodhit e tokës. Ndërsa ajo që 
mund të jetë në to (yjet) prej çështjet konkrete (praktike) veç 
këtyre trejave që u përmendën më lart, ai që i interpreton atë 
nuk ka rënë në humbje.
3 Përmendja e mendimeve të ndryshme në mësimin e 
shkallëzimit (pozicioneve) të hënës. Kjo u përmend më parë.
4 Kërcënimi me ndërshkim ndaj atij që i beson diçkaje prej 
magjisë, edhe nëse e di se ajo është e kotë (pa vlerë). Kush i 
beson diçkaje prej astrologjisë ose diçkaje tjetër prej magjisë, 
me gjuhën e tij edhe nëse me zemër beson se është e kotë, mbi 
të bie ky kërcënim, si e beson ndërkohë ai e di se ajo është e 
kotë dhe pa (vlerë), sepse ai bën që të mashtrohen njerzit me të, 
me mësimin e saj dhe ushtrimin e saj.

Mësimi 30

Argumentet që kanë ardhur për kërkimi i shiut me anën e 
yjeve

Kërkimi i shiut me anën e yjeve ndahet në dy lloje:
Lloji i parë: Është shirk i madh dhe ka dy forma. 
- E para: Të lusësh yjet për shi: "O iks yll më lësho shi, ose na 
shpëto", e të tjera. Kjo është shirk i madh, sepse ai lut dikënd 
tjetër përveç Allahut. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Dhe 
kushdo që lut (ose adhuron) në vend të Allahut çdo ilah (zot, 
të adhuruar) tjetër për të cilin nuk ka asnjë provë, atëherë 
llogaria e tij është vetëm te Zoti i tij. Vërtet që Kafirët 
(mohuesit e Njësisë së Allahut) nuk do të kanë kurrë 
sukses". El-Muëminun. 117. Po fjala e Allahu (subhanehu ue 
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teala): "Dhe vërtet që xhamitë janë për Allahun, kështu që 
mos lutni asnjë tjetër bashkë me Allahun". El-Xhind. 18. Po 
fjala e Allahu (subhanehu ue teala): "Dhe mos lut tjetër 
përveç Allahut, çfarëdo qoftë, që kurrë nuk do të të sjell ty 
përfitim dhe as nuk do të të dëmtojë, por në rast se vepron 
kështu, atëherë patjetër që do të jesh prej Dhalimunëve 
(mohuesve, keqbërësve)”. Junus.106. 
E të tjera prej ajeteve që tregojnë për ndalimin e lutjes së dikujt 
tjetër veç Allahut, dhe se ajo është prej shirkut të madh.
- E dyta: Të ia përshkruajë rënien e shiut këtyre yjeve. Pra të 
besojë se vetë yjet e lëshojnë shiun me veten e tyre, pa Allahu 
(subhanehu ue teala), edhe  nëse nuk i lut ato, ky është shirk i 
madh në rrububije, kurse i pari ishte në adhurim, sepse duaja 
është adhurim, ajo gjithashtu përfshin shirkun në rrububije, 
sepse ai nuk i lut ata vetëm se beson se ata, veprojnë dhe i 
kryejnë nevojat. 
Lloji i dytë: Shirk i vogël. Ajo është që t’i bëj këto yje shkak, 
ndërkoh që beson se Allahu është Krijuesi dhe Vepruesi. Çdo 
njeri që bën një shkak që Allahu nuk e ka bërë të tillë, as me 
shpallje, as me përcaktim të Tij (pra as të përcaktuar nga 
Allahu se ka ndikim), ai ka rënë në  shirkun e vogël. 

Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Dhe në vend (të 
falenderimit të Allahut) për rriskun (mirësitë e furnizimit) që 
Ai ju jep përkundrazi ju e mohoni Atë". Uakia; 82.

"Dhe në vend (të falenderimit të Allahut) për rriskun 
(mirësitë e furnizimit)…". Që do të thotë: përgënjeshtroni se ai 
është prej Allahut, duke qenë se ia atriboni atë dikuj tjetër veç 
Tij.

"…për rriskun që Ai ju jep …". Rrisku është dhënia. Qëllimi 
me të këtu është diçka më e përgjithshme sesa shiu. Atëherë ai 
përfshinë dy kuptime:
E para: Qëllimi me të është furnizimi (dhënia) i dijes, sepse 
Allahu ka thënë: "Kështu pra Unë betohem për perëndimin 
e yjeve! Dhe vërtet që është një betim i madh, veç sikur ta 
dinit, se ky është një Kur'an i nderuar. Në një libër të 
ruajtur mirë. Të cilin askush nuk mund ta prekë veçse të 
pastrit dhe të dlirët (melekët). Shpallje nga Zoti i botëve. A 
është fjalë e tillë (ky Kur'an) saqë ju të mohoni, dhe në vend 
të falenderimit të Allahut, për rriskun që Ai ju jep, 
përkundrazi ju e mohoni atë". Uakia; 75-83. Pra ju u 
frikësoheni atyre dhe u bëni lajka atyre, dhe në vend të 
falënderimit për atë që Allahu u ka furnizuar juve prej dijes e 
shpalljes. Ju e përgënjeshtroni atë. Kjo është ajo që duket nga 
konteksi i ajetit.

103



E dyta: Qëllimi me rriskun është shiu, për këtë është 
transmetuar edhe një hadith nga Profetit (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem) por ai është i dobët.
Vetëmse ka ardhur trasmetim i saktë nga Ibnu Abasit në 
komentimin e ajetit se qëllimi me rriskun është shiu, ndërsa 
përgënjeshtrimi është t'ia përshkruash yjeve. 
Sipas këtij transmetimi, shkakun për të cilin autori e ka 
përmendur ajetin është në përshtatje të plotë me temë.
Në një rregull në tefsir thuhet: Kur ajeti përmban dy kuptime 
njëherazi dhe jo kontradiktore, i mbron që të dy ato. Nëse njëri 
bie ndesh me tjetrin kërkohet më i sakti. Kuptimi i ajetit është: 
se Allahu i qorton ata të cilët e kthejnë falenderimin e rriskut 
në përgënjështrim, mendjemadhësi dhe largim, sepse 
falenderimi i rriskut arrihet me besim, pranim dhe me bindje 
ndaj Allahut, Dhuruesit të rriskut. Po kështu natyra e pastër e 
krijimit nuk pranon që të mohohet ai që furnizon. Natyra e 
pastër e krijimit, mendja dhe sheriati, çdonjëra prej tyre të çon 
në atë që të falenderohet Ai që të jep mirësi, cilido qoftë 
kuptimi: furnizimi i shiut me të cilin mundësohet, jeta e tokës 
apo zbritja e kuranit me të cilin mundësohet jeta e zemrave. 
Pasi ky është nga më të mëdhat furnizime. Atëherë si i 
përshtatet njeriut ta presë këtë mirësi me përgënjeshtrim?!.
Dije se  përgënjeshtrimi është dy llojesh:
1- Përgënjeshtrimi me anë të gjuhës, duke thënë: kjo është 
gënjeshtër, ose shiu është prej yllit, e të ngjashme me këtë.
2- Përgënjeshtrimi me anë të gjendjes, duke madhëruar yjet 
dhe duke besuar se ata janë shkak. Prandaj Umer ibnu Abdul 
Azizi në këshillimin që po mbante përpara njerëzve një ditë u 
tha: "O ju njerëz nëse me siguri besoni (atë që jeni lajmëruar 
dhe nuk punoni) jeni budallenj dhe nëse e përgënjeshtroni, jeni 
të shkatërruar". Kjo është e saktë. Ai që beson dhe nuk punon 
është pa mend. Ndërsa përgënjeshtruesi është i shkatërruar. 
Çdo njeri që vepron gjynahe i themi: Tani je ndërmjet dy 
çështjeve: ose beson në atë që i rënditet (prej ndëshkimit) këtij 
gjunahu, ose je përgënjeshtrues. Nëse beson, je pa mend, e si 
nuk frikësohesh e të përqëndrohesh!? Nëse nuk beson, e keqja 
është më e madhe, je jo besimtar dhe i shkatërruar.

Prej Ebi Malik El-Esharij transmetohet se Profeti (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: "Katër gjëra në umetin tim 
janë prej çështjeve të kohës së injorancës që nuk i lënë ato: 
mburrja me nderet (famat, lavdit), sharja në prejardhjen 
(origjinën e prejardhjes së njeriut, ose të afërmit e tij), kërkimi 
i shiut me anën e yjeve dhe vajtimi me ngritje zëri mbi të  
vdekurin (duke përmendur të mirat e tij). Po kështu ka thënë: 
"En-Naiahatu, (njehatorja, vajtorja që di tia numuroj mirë 
veprat dhe ngjarjet e të vdekurit) nëse nuk pendohet para 
vdekjes së saj, Ditën e Kijametit ngrihet (prej varrit) me veshje 
prej zifti dhe mbulesë prej zgjebeje".  Muslimi.
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"Katër gjëra në umetin tim…". Nga fjala e Profetit (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem): "Katër" nuk përfitohet kufizim, sepse 
ka edhe gjëra të tjera që i shoqërojnë këto në domethënie. 
Porse i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) e ka thënë 
këtë në aspektin e kufizimit të dijeve dhe grumbullimit të tyre 
me ndarje dhe numur, sepse kjo e përafron kuptimin dhe e 
përforcon të mësuarit përmendësh.
Ndërsa me fjalën "…umetin tim…". Është për qëllim umeti që i 
është përgjigjur thirrjes së tij (muslimanët).

"…janë prej çështjeve të kohës së injorancës…". Atribimi i 
këtyre gjërave, injorancës, qëllimi me këtë është për qortim 
dhe largim. Pasi çdo njeri që i thuhet se veprimi jot është 
veprim i injorantëve. Nuk ka dyshim se do të zemërohet, sepse 
askush nuk kënaqet që të përshkruhet me injorancë ose veprimi 
i tij është veprim injorance.
Qëllimi i këti atribimi (injorancës) këtu është për dy aspekte:
1- Për largim, (për tu larguar nga këto çështje). 
2- Sqarim se të gjitha këto çështje janë injorancë dhe 
budallallëk për njeriun. Dhe se nuk meritojnë të tregohet 
kujdesje për to. Ai që u kushton rëndësi këtyre është injorant. 
Qëllimi me injorancën këtu është përpara shpalljes, sepse ata 
ishin në injorancë dhe humbje të madhe. Derisa arabët ishin më 
të paditurit e krijesave të Allahut, për këtë quheshin umijinë 
(analfabetë). Umij (analfabet) është ai që nuk di as të lexoj dhe 
as të shkruaj, duke iu atribuar nënës (që në gjuhën arabe quhet 
"um"), pra sikur nëna e tij e ka lindur tani. Porse kur u dërgua 
Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem), Allahu (subhanehu ue 
teala), thotë: "Vërtetë Allahu derdhi mbi besimtarët mirësi 
të madhe kur Ai çoi ndërmjet tyre një të Dërguar 
(Muhamedin) nga mesi i tyre, duke ju lexuar atyre vargjet e 
Tij (Kur'anin) duke i pastruar ata dhe duke u këshilluar 
atyre Librin (Kur'anin) dhe hikmetin (urtësinë dhe sunetin e 
Pejgamberit) edhe pse para kësaj ata kanë qënë në gabim 
(humbje) të qartë". Ali Imran: 164. Kjo ishte një begati e 
madhe që në mesin e tyre dërgoi Profetin (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem) për këto çështje të larta:
1. U lexon atyre vargjet e Allahut.
2. I pastron ata nga morali i keq, adhurimi  i padrejtë  dhe i bën 
ata të përparojnë.
3. Ua mëson atyre librin.
4. Ua mëson atyre hikmetin (urtësinë, dhe sun'etin e 
pejgamberit)
Katër dobi të mëdha, sikur të peshohet njëra prej këtyre me 
botën do ta mundte në peshore për atë që njeh vlerën e saj. 
Pastaj e sqaron gjendjen e mëparshme "…edhe pse para kësaj 
ju ishit në gabim (humbje) të qartë". Që do të thotë se ata më 
parë kanë qenë në një humbje të qartë.
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Atëherë qëllimi me injorancën është për atë që ka qenë para 
dërgimit të Profetit ç, sepse njerëzit në atë kohë kanë qenë në 
një injorancë të madhe. Injoranca e tyre ishte e tërësishme, në 
të drejtën e Allahut dhe në të drejtat e robërve të Tij. Prej 
injorancës së tyre ishte se ata vendosnin idhujt dhe i adhuronin 
ata përveç Allahut. Dikush prej tyre vriste vajzën e tij që të 
mos turpërohej me të. Vriste fëmijët e tij, meshkuj apo femra 
nga frika e varfërisë.
 
"…që nuk i lënë ato…". Qëllimi është: nuk i lënë çdonjërën 
prej tyre në aspektin e të gjithave në të gjithë, pra që të punohet 
çdonjëra prej tyre tek një grup, e dyta tek grupi tjetër, e treta 
tek një tjetrër, e katërta tek një grup tjetër. Ndoshta këto gjëra 
mund të grumbullohen ne një fis. Mundet që disa fise të mos 
kenë asgjë prej tyre. Mirëpo tek ymeti në përgjithësi pa tjetër 
do të ekzistojë diçka prej tyre, sepse për këtë ka lajmëruar 
Besniku i Besushmi (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem). Qëllimi 
me këtë lajm është largimi prej tyre. Se i dërguari ndoshta 
lajmëron për diçka se do të ndodhë, e qëllimi i tij nuk është që 
të punohet me to. Siç ka thënë i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem): "Do të ecni në rrugën e atyre që ishin para 
jush…". Buhariu. Që dotë thotë ruajuni. Po kështu i Dërguari ç 
ka lajmëruar: "…Vërtet gruaja (që mbahej në thark, në kosh) 
ka për të dalë nga San'aja për në Hadramout, nuk ka për t'iu 
frikësuar askujt veç Allahut…". Buhariu. Që do të thotë se 
është pa mahrem (të afërm të saj). Ky është një lajm për një 
çështje që do ndodhi, jo pohim të tij nga ana e sheriatit (fesë).

"…mburrja me nderet (si paraardhësit e tij, famat, lavdit)…". 
Që do të thotë se mburret për shkak të ndonjë nderi apozite që 
ai ka. 
Nder, pozit është ajo gjë që njeriu e konsideron si nder (qoftë 
në praardhësit e tij, pozit, famë, lavdi). P. sh si qënja e tij prej 
Beni Hashimëve dhe mburret me të, ose prej prindërve ose 
gjyshërve që janë të njohur për trimëri, e mburret  me këtë. Kjo 
është prej çështjeve të injorancës, sepse mburrja e vërtetë është 
me devotshmëri tek Allahu (subhanehu ue teala), e cila e 
ndalon njeriun prej të treguarit lartësi dhe madhështi. I 
devotshëm i vërtetë është ai që sa herë i shtohen begatitë e 
Allahut mbi të i shtohet thjeshtësia për të vërtetën dhe krijesat. 
Nëse mburrja me nderet (famat, lavdit) është prej çështjeve të 
injorancës, Atëherë nuk lejohet për ne që ta veprojmë atë. Për 
këtë Allahu (subhanehu ue teala) u ka thënë grave të Profetit 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "dhe mos i zbuloni stolitë 
tuaja, ashtu siç zbuloheshin në kohën e Xhahilisë (periudha 
e injorancës para Islamit)…". El-Ahzab. 33. Dije se çdo gjë që 
i mvishet injorancës është e urryer dhe e ndaluar.
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"…sharja në origjinën e njeriut…". Pra ta shash atë në 
prejardhjen e tij e cila është origjina e njeriut dhe të afërmit e 
tij si ti thotë: biri i lëkurë regjësit…. etj.

"…kërkimi ishiut me anën e yjeve…". Ja atribon zbritjen e shiut 
yjeve duke besuar se vepruesi është Allahu (subhanehu ue 
teala). Nëse beson se ato që e krijojnë shiun janë yjet, retë, ose 
i lut ato përveç Allahut për zbritjen e shiut, kjo është shirk i 
madh që të nxjerr krejtësisht nga feja.

"…dhe vajtimi (me ngritje zëri mbi të vdekurin duke 
përmendur të mirat e tij)". Kjo është e katërta. "En-En-Niahatu 
(vajtimi), është ngritja e zërit me vajtim mbi të vdekurin, 
qëllimisht, në formë kuje (me klithmë). 
En-Niahatu (vajtimi), është prej çështjeve të injorancës, 
patjetër do të egzistoj edhe në këktë umet. Ajo është prej 
çështjeve të injorancës:
Ose nga injoranca e cila është e kundërta e dijes, ose nga 
idiotësia (trashësia) që është e kundërta e urtësis. Ajo (En-
Nijahatu) është e tillë për disa arsye:
1. Ajo nuk shton  vajtuesit veçse pikëllim dhe dhimbje. 
2. Ajo është hidhërim prej caktimit dhe paracaktimit të Allahut 
dhe kundërshtim ndaj Tij.
3. Ajo nxit hidhërimet e të tjerëve.
Është përmendur nga ibën Akil (Allahu e Mëshiroftë) – i cili 
është nga dijetarët tonë hanbeli – se ai ka dalë duke përcjellur 
xhenazen e djalit të tij Akilit i cili ishte më i madhi i fëmijëve 
të tij, ka qenë nxënës dije. Ndërkohë që ishin në varreza klithi 
një burrë duke thënë: "I thanë: “O sunduesi i lartë i vendit! 
Në të vërtetë ai e ka babanë shumë plak, andaj merr 
ndonjërin prej nesh në vend të tij. Ne po të shohim ty prej 
Muhsinunëve (atyre që bëjnë mirë)”. Jusuf. 78. Ibën Akili 
(Allahu e Mëshiroftë) i tha atij: Kur'ani ka zbritur për të 
qetësuar mërzitjet jo për ti nxitur ato.
 
4. Me gjith këto të këqia, nuk e kthen caktimin dhe as nuk 
largon të keqen që zbriti.
En-Niahatu (vajtimi) përfshin burrin dhe gruan. Porse në më të 
shumtën kjo ndodh nga grat, prandaj ka thënë: "En-Naihatu, 
njehatorja (vajtorja që di tia numuroj mirë veprat dhe ngjarjet e 
të vdekurit) nëse nuk pendohet para vdekjes së saj…". Që do të 
thotë se nëse ajo pendohet para vdekjes Allahu ja pranon 
pendimin. Prej hadithit shihet se këtë gjunah nuk e fshin vetëm 
se pendimi. Punët e mira nuk e fshijnë këtë sepse ai është prej 
gjunaheve të mëdha. Gjunahet e mëdha nuk fshihen me punë të 
mira. Ato i fshin vetëmse  pendimi"

"…Ditën e Kijametit ngrihet me veshje prej zifti dhe mbulesë 
prej zgjebeje". Pra ngrihet prej varrit të saj me këtë lloj dënimi. 
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Zgjebja është sëmundje e njohur, ajo është në lëkurë i shkakton 
njeriut pagjumësi. Ndoshta e ngordh kafshën. Kuptimi është se 
e gjithë lëkura e saj do të jetë e zgjebosur si mbulesa trupit të 
saj. Kur i bashkohet asaj edhe zifti belaja bëhet edhe më e 
madhe, sepse te lëkura e zgjebosur ndikon çdo gjëje që e prek, 
çmund të thuhet kur kjo (që e ka prekur) është zift?!
Mençuria në këtë lloj dënimi është për arsye se ajo kur nuk e 
mbuloi fatkeqësinë me durim, mbulohet me këtë mbulesë, 
veshje prej zifti dhe mbulesë prej zgjebeje. Dënimi është prej 
llojit te veprës.

Dobitë e hadithit:

1. Përforcimi i shpalljes së Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem), sepse lajmëroi për këto çështje dhe ato ndodhën, siç ka 
lajmëruar.
2.Largimi prej këtyre katër çështjeve që përmenden në hadith: 
mburrja me nderet (si origjina e tij, famat, lavdit), sharja në 
prejardhjen (origjinën e prejardhjes së njeriut, ose të afërmit e 
tij), kërkimi i shiut me anën e yjeve dhe vajtimi me ngritje zëri 
mbi të vdekurin (duke përmendur të mirat e tij).
3. En-Nijahatu (vajtimi) është prej gjynaheve të mëdha për 
shkak të kërcënimit që ka ardhur në lidhje më të për në ahiret. 
Çdo gjynah që ka kërcënim në botën tjetër është prej gjunaheve 
të mëdha.
4. Gjunahet e mëdha nuk shlyhen me punët e mira, sipas fjalës 
së tij (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "…nëse nuk pendohet  
para vdekjes së saj…".
5. Prej kushteve të teubes është që të pendohesh përpara 
vdekjes. Kjo sipas fjalës së tij (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): 
"…nëse nuk pendohet para vdekjes së saj…". Po kështu sipas 
fjalës së Allahut (subhanehu ue teala): "Dhe pa asnjë përfitim 
është pendimi i atyre të cilët vazhdojnë të bëjnë vepra të 
këqia derisa t’u vijë përballë vdekja dhe pastaj thonë: 
“Tash pendohem”. En-Nisa. 18.  
6. Shirku i vogël nuk të nxjerr nga feja. Ka prej dijetarëve që 
thonë: ai është në dëshirën e Allahut, nëse do e dënon dhe nëse 
do e fal. Kurse disa të tjerë thonë: ai nuk futet nën dëshirën e 
Allahut. Ai patjetër ka dënim. Në këtë mendim anon dhe 
shejhu islam Ibn Tejmijje për shkak të përgjithësimit të fjalës 
së Allahut: "Sigurisht që Allahu nuk e fal (gjynahun e ) të 
vënit shok Atij". En-Nisa. 116. Ka thënë se shirkun nuk e fal 
Allahu edhe nese është i vogël. Me këtë njohim rrezikshmërin 
e madhe të keqes së shirkut. Ibën Mesudi ka thënë të betohem 
në Allahun në gënjeshtër është më e dashur tek unë sesa të 
betohem jo në Të në të vërtet. 
Sepse betimi jo në Allahun është shirk, kurse të betuarit në 
Allahun gënjeshtër është prej mëkateve të mëdha. E keqja e 
shirkut është më e madhe se e keqja e mëkatit.
7. Pohimi i shpërblimit dhe i ringjalljes.

108



8. Shpërblimi është sipas llojit të punës.

Trasmetohet po prej atyre të dyve (pra Buhariut dhe Muslimit), 
Prej Zejd Ibnu Khalid se ka thënë: Profeti (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem) na fali neve namazin e mëngjesit në Hudejbije, 
ndërkohë që natën kishte rënë një shi i lehtë. Pasi mbaroi u 
kthye nga njerëzit dhe tha: “A e dini çfarë tha Zoti juaj”. Të 
pranishmit u përgjigjen: Allahu dhe i Dërguari i Tij e dinë. 
Tha: (ka thënë): Disa nga robërit e Mi kanë aguar besimtarë 
në Mua dhe jo besimtarë. Kush tha: Na zbriti shiu me mirësinë 
e Allahut dhe mëshirën e Tij ai është besimtar në Mua dhe 
jobesmtar në yjet. Ndërsa kush tha: Na zbriti shiu me anën e 
këtij ylli apo atij, ai është jobesimtar në Mua dhe besimtar në 
yjet". Buhariu dhe Muslimi. 

"Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) na fali neve namazin 
e mëngjesit në Hudejbije…". Hudejbije është emri i një pusi 
me të cilin është emërtuar vendi. Gjthashtu është thënë origjina 
e saj është një pemë që quhet Hadba që quhet Hudejbije. 
Shumica mendojnë se ajo është emri i pusit. Ky vend është afër 
Mekës. Një pjes e saj është e lejuar pjesa tjetër është e shenjtë. 
I Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka zbritur në të në 
vitin e gjashtë të hixhretit, kur shkoj të bëj Umren, e penguan 
atë mushrikët nga shtëpia e shenjtë. Ata nuk ishin miqt e tij 
miqt e tij janë vetëm të devotshmit.

“A e dini çfarë tha Zoti juaj”. Me pyetësorin këtu është për 
qëllim tërheqja e vëmendjes dhe motivimi, për çka do tu thuhet 
atyre. Se për ndryshe i Dërguar ç e dinte se ata nuk e dinin se 
çka thënë Allahu (subhanehu ue teala), sepse shpallja nuk 
zbriste tek ata.
Ndërsa me fjalën: "…Zoti juaj”. Është për qëllim rrububija e 
pasaçme, sepse rrububija e Allahut për besimtarët është e 
posaçme ashtu siç është ubudija (adhurimi, bindja) e tyre ndaj 
Tij e posaçme, porse e posaçmja nuk bie ndesh me të 
përgjithshmen, sepse e përgjithshmja përfshin këtë dhe atë. 
Ndërsa e posaçmja është e posaçme për besimtarin.

"Allahu dhe i Dërguari i Tij e dinë". Në këtë ka një paqartësi, 
kjo është se këtu ka bashkuar ndërmjet Allahut dhe të 
Dërguarit të Tij me lidhëzën "dhe" ("uau" në arabisht) 
megjithse Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) kur një burr 
i tha atij: "çka dëshiruar Allahut dhe ti, i tha: a më bëre të  
barabart me Allahun". Ahmed, Buhariu në El-Edeb el-Mufred. 
Thuhet se në këtë rast është çështje sheriati (fetare). E tek i 
Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka zbritur shpallje. 
Ndërsa në ndalimin e tij ndaj atij që tha: çka dëshiruar Allahut 
dhe ti, sepse kjo është çështje konije (krijimi, universi), ndërsa 
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i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) nuk ka të bëj në 
çështje konije (krijimi, universi).
Ndërsa qëllimi me fjalën e tyre: "Allahu dhe i Dërguari i Tij e 
dinë" është lënia e dijes tek Allahu dhe i Dërguari (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) dhe se ata nuk dinë.

"…Kush tha: Na zbriti shiu me mirësinë e Allahut dhe 
mëshirën e Tij…". E thotë këtë me gjuhë dhe me zemër. Ndërsa 
mirësia është dhënie dhe shtesë. Kurse mëshira është cilësi nga 
cilësit e Allahut, me anë të cilës është begatimi dhe bamirësia 
tek krijesat.

"…besimtar në Mua dhe jobesmtar në yjet…". Sepse ai 
shkakun e zbritjes së shiut ja atriboj Allahut dhe nuk ja atriboj 
yllit, po kështu ai nuk mendon se ai (ylli) ka ndikim në zbritjen 
e tij, porse ai ka zbritur me mirësin e Allahut.

"…Ndërsa kush tha: Na zbriti shiu me anën (për shkak) te këtij  
ylli apo atij, ai është jobesimtar në Mua dhe besimtar në yjet". 
Ai është jobesimtar në Allahun për arsye se mohoi mirësin e 
Allahut dhe ja atriboj atë një shkaku që Allahu nuk e ka bërë 
shkak, kështu u lidh me këtë shkak dhe harroi mirësin e 
Allahut. Ky lloj kufri nuk të nxjerr nga feja, sepse qëllimi me 
atribimin e shiut, yllit është në aspektin e qënies së tij vetëm 
shkak, jo se ylli është vepruesi, sepse ka thënë: "…Na zbriti  
shiu me anën (për shkak) te këtij ylli…"  dhe nuk ka thënë që 
na e zbriti ky yll, se po ta thoshte këtë, do të ishte atribimi i 
shiut yllit, se ai e ka krijuar. Me anë të këti spjegimi mësohet 
gabimi i atyre që thonë se qëllimi me fjalën: "…Na zbriti shiu 
me anën (për shkak) te këtij ylli…". Atribimi i shiut yllit, është 
atribim krijimi (pra krijimi i shiut i atribohet yllit). Se nëse kjo 
do të ishte për qëllim, do të thoshte: na e zbriti shiun fulan yll, 
e nuk do të thoshte se na zbriti shiu me të. Atëherë u mësua se 
qëllimi është për atë që pohon se Ai që krijon shiun dhe e zbret 
atë është Allahu (subhanehu ue teala), porse ylli është shkak. 
Ai është qafir, sipas kësaj që u tha, është në aspektin e kufrit të 
vogël i cili nuk të nxjerr nga feja.
Ata ia atribonin shiun yllit, thonin: nëse bie filan yll vjen shiu, 
nëse del fulan vjen shiu. Pra ata nuk ia atribojnë atë (shiun) tek 
ky (yll), atribim kohe, porse atribim shkaku.
çështja e atribimit të shiut yllit është tre lljesh:
1- Se është ai që e sjell. Në këtë rast është shirk i madh.
2- Se ai është vetëm shkak. Në këtë rast është shirk i vogël.
3- Se ka zbritur në kohën e tij. Kjo është e lejuar, sepse ka për 
qëllim kohën (pra shiu na zbriti në kohën e tij). 

Po prej atyre të dyve prej hadithit të Ibnu Abasit me kuptimin e 
tij: "Disa prej tyre thonë: Doli e vërtetë ajo e këtij ylli apo e 
atij. Allahu zbriti këto ajete: "Kështu pra Unë betohem për 

110



perëndimin e yjeve! Dhe vërtet që është një betim i madh, 
veç sikur ta dinit, se ky është një Kur'an i nderuar. Në një 
libër të ruajtur mirë. Të cilin askush nuk mund ta prekë 
veçse të pastrit dhe të dlirët (melekët). Shpallje nga Zoti i 
botëve. A ndaj këti ligjërimi (Kur'ani) ju jeni të luhatshëm 
(të pa vendosur), dhe në vend të falenderimit të Allahut, për 
rriskun që Ai ju jep, përkundrazi ju e mohoni atë". Uakia; 
75-83.

"Po prej atyre të dyve". Mesa duket kjo është kalim lapsi, se 
për ndryshe, hadithi është vetëm në sahihun e Muslimit dhe jo 
në dy librat e sakta të hadithit.
Kuptimi i hadithit është se kur zbriti shiu disa ja atribuan 
mëshirës së Allahut, ndërsa disa të tjerë thanë doli e vërtetë ajo 
e këtij ylli apo e atij. Sikur ishte ylli ai që e zbriti shiun ose për 
shkak të tij zbriti. Kjo gjë nuk lejohet. Kjo është ajo që Allahu 
ua ka ndaluar robëve të Tij. Kjo është shirk i vogël. Edhe sikur 
të thotë me lejen e Allahut, kjo nuk lejohet, sepse të gjitha 
shkaqet janë prej Allahut, ndërsa yllin Allahu nuk e ka bërë 
shkak.
 
"Kështu pra Unë betohem për perëndimin e yjeve…". Nëse 
thuhet kush është dobia e betimit të Allahut (subhanehu ue 
teala) duke qenë se Ai thotë të vërtetën pa u betuar, sepse 
betimi kur është për njerëz që besojnë në Të dhe e besonë si të 
vërtet fjalën e Tij, nuk ka nevoj për betim. Nëse është për 
njerëz që nuk besojnë në Të, atëherë nuk ka dobi prej tij. 
Allahu (subhanehu ue teala): thotë: "Edhe sikur t’u sillni 
ithtarëve të Librave të Parë (jehudive dhe të krishterëve) 
gjithë Ajetet (provat, treguesit, Shpalljet) ata nuk do të 
ndiqnin Kiblen tuaj…". El-Bekareh. 145. 
Përgjigja: dobia është në disa aspekte:
E para: kjo është mënyrë arabe për sigurin e gjërave me betim, 
edhe nëse është e njohur tek të gjithë, ose është e pa njohur tek 
ai që i drejtohesh, ndërsa Kur'ani ka zbritur në gjuhën arabe të 
qartë.
E dyta: besimtari shton sigurin prej tij, e nuk ka ndonjë 
pengesë nga shtimi i përforcuesve të cilët shtojnë sigurin e 
robit. Allahu (subhanehu ue teala) thotë për Ibrahimin (alejhi 
selam): “Zoti im! Më shfaq mua se si Ti i ngjall të vdekurit. 
Allahu iu përgjigj: A nuk beson? Ibrahimi i tha: Po, besoj, 
por dua të më qetësohet zemra (e të kem besim të fortë)”. El-
Bekareh. 260.
E treta: Allahu betohet në gjëra madhështore që tregojnë për 
fuqin, madhështin dhe dijen e plotë të Tij (subhanehu ue teala). 
Sikur Ai në këtë gjë, me të cilën është betuar, paraqit (ngre) 
argumente për saktësin e asaj për të cilën është betuar, 
nëpërmjet madhështisë të asaj me të cilën është betuar.
E katërta: Lavdërim për gjendjen e gjësë me të cilën është 
betuar, sepse ai nuk betohet vetëm se në diçka madhështore. 
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Këto dy aspekte nuk kthehen tek besimi i lajmit, porse tek 
përmendja e ajeteve (shenjave, krijesave) me të cilat është 
betuar, është lavdërimi i Tij me anë të tyre dhe përkujtim për 
madhështin e tyre.
E pesta: dhënia rëndësi e gjësë për të cilin është betuar dhe se 
ajo meriton ti kushtohet kujdes dhe përqëndrim.
Allahu (subhanehu ue teala) në fjalën e Tij: "Kështu pra Unë 
betohem për perëndimin e yjeve…". Flet për veten e Tij me 
përemrin vetor të numurit njënjës, sepse tregon për qënien e Tij 
Një dhe për teuhidin (njëshmërin). Ai (subhanehu ue teala) 
është Një pa ortak. Po kështu flet për Veten e Tij me përemrin 
e numurit shumës, sepse kjo tregon për Madhështin e Tij, siç 
vjen në fjalën e Tij: "Vërtet Ne, jemi Ne që e kemi zbritur 
Përkujtimin (Kur’anin) dhe padyshim që Ne do të jemi 
Gjithëruajtës të tij". El-Hixher. 9. Po kështu fjala e Tij: 
"Nuk ka dyshim se Ne u japim jetë të vdekurve dhe Ne 
shënojmë atë që ata dërgojnë para tyre, edhe gjurmët e 
tyre, edhe gjithçka që Ne kemi shënuar në llogari (si 
dëshmi) në Librin e Qartë". Jasin. 12. E nuk flet për veten e 
tij me çiftin, sepse çifti është i kufizuar në dyshsin.  
Allahu (subhanehu ue teala) është betuar në yjet të cilat 
argumentojnë për fuqin e plotë në sistemin e përkryer të tyre 
dhe lidhjen e gjësë së betuar (vendet e perëndimit të yjeve) me 
gjënë për të cilin është betuar, dhe ai është Kur'ani i cili u ruajt 
me anë të yjeve gjuajtës. Qielli kur zbriti kurani ishte i 
mbushur me roje të fortë (të rreptë) dhe me shkëndija (zjarri që 
djeg).
Është thënë: Se është për qëllim afati i zbritjes së kuranit, për 
këtë dëshmon fjala e tyre "Ka zbritur kurani munexhemen (me 
pjesë)". Po kështu fjala e fukahave për borxhin e "el-mukatib" 
(robit të liruar me kontratë, pra ai është robi që lirohet 
përkundrejt një shumë të hollash të cilat ai i paguan me këste të 
afatizuar) është detyrë që të jetë e afatizuar me dy këste e më 
shum. Atëherë Allahu është bëtuar në kohët e zbritjes së 
Kur'anit. Ndërsa ne më parë kemi përmendur një rregull të 
dobishëm ku thuhet: Kur ka dy kuptime që nuk janë 
kontradiktore, ajeti interpretohet se i përmban çdonjërën prej 
tyre, ose për ndryshe kërkohet saktësimi i njërës mbi tjetrën.

"…Dhe vërtet që është një betim i madh, veç sikur ta 
dinit…". Këtë betim Allahu e ka përforcuar madhështin e tij 
me pjesëzat përforcuse "in'ne" dhe "lam" të gjuhës arabe si 
lavdërim dhe madhërim për gjënë për të cilën është betuar. 
Ndërsa fjala e Tij: "…veç sikur ta dinit…". Është përforcues 
i tretë, pra sikur Ai thotë: se duhe që ta dini këtë çështje dhe 
mos të jeni të paditur në lidhje me të, se ai është më i madh 
sesa të jetë i pa ditur. Ai ka nevoj për dije dhe vëmendje. Sikur 
ta dinit ashtu siç meriton të dihet, do ta njihnit madhështin e tij, 
prandaj kini mendjen. 
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[Ibën Kethiri ka thënë: Allahu (subhanehu ue teala) thotë: se ky 
betim për të cilin jam betuar është betim i madh, sikur ta dinit 
do ta madhëronit atë për të cilin është bërë betimi.
"…se ky është një Kur'an i nderuar…"   Ky është ai për të   
cilin është betuar. Ai është shpallja e Allahut dhe fjala e Tij. Jo 
siç thonin kufarët: se ai është magji, fall ose poezi, porse ai 
është kuran i nderuar. Që dotë thotë Madhështor me mirësi të 
madhe, sepse ai është fjal e Allahut. Kurani i nderuar është i 
lavdëruar për udhëzimin, qartësin, dijen dhe urtësin që ka në të. 
Prandaj selefët e kanë komentuar "I nderuar" me mirësit. 
(marrë shkurtimisht nga tejsirul Azizi el Hamid)]

"…se ky është një Kur'an i nderuar…". Fjala Kur'an ka dy 
domethënie e para: është se ai ka grumbulluar kuptimet që 
kanë përfshirë librat e mëparshëm prej të mirave dhe dobive. 
Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Dhe Ne të kemi zbritur 
ty (O Muhammed) Librin (Kur’anin) me të vërtetën, duke 
vërtetuar Librat e Parë që patën ardhur para tij dhe 
Muhajminun   (i besueshëm në shkallën më të lartë dhe   
dëshmues) për ta (Librat e Parë)". El-Maideh. 48. Ndërsa e 
dyta: është me kuptimin i grumbulluar, sepse ai është i 
grumbulluar i shkruar. 
Ndërsa fjala: "kerim" (i nderuar). Përdoret për dhënien e 
shumtë. Kjo është përsosmëri në dhënie që kalon tek të tjerët. 
Po kështu përdoret për diçka të këndshme (të bukur) e të mirë, 
e tillë është fjala e të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem): "ruaju nga marrja e më të mirës së pasuris së tyre". 
Buhari. Pra atij që është më i këndshmi më i vlefshmi. Kjo 
është përsosmëri në qënien (vetveten e tij). Këto dy 
domethënie gjenden në Kur'an. Nuk ka më të mirë se Kur'ani 
në qënien e (vetveten e tij). Allahu (subhanehu ue teala) thotë: 
"Dhe Fjala e Zotit tënd është plotësuar me vërtetësi dhe 
drejtësi…". El-Enam. 115. 
Kur'ani u jep ithtarëve të tij mirësi ahireti, dynjaje, trupore, të 
trupit dhe të zemrës. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: 
"Kështu pra, mos iu bind mosbesimtarëve, por përpiqu 
ndaj tyre (duke i thirrur në fe) me zellin e përkushtimin më 
të lartë me anë të tij (Kur’anit)". El-Furrkan. 52. Ai është 
armë për atë që është i kapur me të, porse duhet që të kapemi 
për të me fjalë, vepër dhe besim, duhet që patjetër ta vërtetoj 
besimi punën. I Dërguari ç ka thënë: "Vërtet që në trup është 
një copë mishi, kur ajo rregullohet rregullohet i gjith trupi, e  
nëse prishet prishet i gjith trupi, vërtet ajo është zemra". 
Buhariu. Ndërsa në një ajet tjetër e ka përshkruar se është 
"Mexhid" (i lavdishëm). Mexhdi (lavdia) është cilësi e 
madhështis, krenaris dhe fuqisë. Kur'ani ka bashkuar ndërmjet 
dy çështjeve: Në të ka fuqi të madhe, po kështu mirësi të 
mëdha për atë që kapet për të.
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"…Në një libër të ruajtur mirë…". Komentatorët e Kur'anit 
janë kundërshtuar për librin, në dy mendime: 
1- Se ai është el-Leuhi  el-Mahfudh në të cilin Allahu ka 
shkruar çdo gjë. 
2- Tek ky mendim ka anuar ibën Kajimi se ai është shkrimet 
(fletushkat) që gjendet në dorën e melaikeve që përmenden në 
fjalën e Allahut (subhanehu ue teala): "(Ai është) në shkrime 
(fletushka) të mbajtura lart në nderim. I lartësuar i pastër. 
Në duart e (melekëve) udhëtuesve (mes Allahut dhe 
njerëzve)". Abese. 11-15. predominon ajo se qëllimi është për 
shkrimet (fletushkat) të cilat janë në dorë të melaikeve, sepse 
fjala e Allahut: "…Të cilin askush nuk mund ta prekë veçse 
të pastrit dhe të dlirët …". Pra melaiket. krahasohet 
(përqaset) me fjalën e Tij: "Në duart e (melekëve) 
udhëtuesve (mes Allahut dhe njerëzve)". Sipas kësaj që u tha 
qëllimi me librin është lloji dhe jo një. 

"…Të cilin askush nuk mund ta prekë veçse të pastrit dhe 
të dlirët …". Përemri "Të cilin" i përket (kthehet tek) "Libri i 
ruajtur mirë", sepse ai është më i afërti (i përmendur). Ne e 
përmendëm këtë me qëllim që të shmanget mendimi i atyre që 
thonë se ai është lajm me kuptim ndalimi dhe se përemri i 
përket (kthehet tek) Kur'ani. Pra që të mos e prek Kur'anin 
vetëm se i pastri. Ndërsa në ajet nuk ka diçka që të tregoj për 
këtë. Përkundrazi ajo është e qartë se qëllimi me të është "el-
Leuhi  el-Mahfudh" sepse ai është emri më i afërt i përmendur. 
Po kështu se ai është lajm dhe lajmi duhet të mbetet në 
kuptimin e tij të drejtpërdrejt si lajm jo urdhër dhe as ndalesë 
derisa të vij ndonjë argument që të tregoj të kundërtën e kesaj. 
Nuk ka ardhur diçka që të tregoj të kundërtën e kësaj. 
Përkundrazi argumenti është se për qëllim është vetëm kjo, dhe 
se ai i përket (kthehet tek) "Libri i ruajtur mirë". Prandaj dhe 
Allahu (subhanehu ue teala) ka thënë: "…veçse të pastrit dhe 
të dlirët …". Pra ka thënë të pastërtit dhe nuk ka thënë ata që 
pastrohen, se po të ishte për qëllim ata që pastrohen do ta 
thoshte këtë, ose do thoshte: të pastërtit, siç ka thënë: "…Pa 
dyshim Allahu i do ata që pendohen fort (për gjynahet) dhe 
ata që pastrohen". El-Bekareh. 222. Të p-astërtit janë ata të 
cilët i ka pastruar Allahu (subhanehu ue teala), i ka pastruar ata 
nga mëkatet dhe papastërtit e tyre. Allahu (subhanehu ue teala) 
thotë: "…të cilët nuk kundërshtojnë Urdhërimet që marrin 
prej Allahut, por zbatojnë atë që u është urdhëruar". Et-
Tehrim. 6. Po kështu thotë Allahu (subhanehu ue teala): "Ata 
(melekët) lartësojnë Lavdinë e Tij ditë e natë dhe ata nuk 
plogështohen kurrë duke vepruar kështu". El-Enbija. 20. Po 
kështu fjala e Tij: "…Ata (melaiket) janë vetëm robër e të 
nënshtruar të nderuar. Ata nuk flasin derisa të ketë folur 
Ai dhe ata punojnë nën Komandën e Tij. El-Enbija. 26-27.
Ka ndryshim mes të pastruarit që do të veproj të plotën 
(përsosurën) me veten e tij dhe të pastërtit të cilin e ka përsosur 
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dikush tjetër, këta janë melaikët. Kjo është ajo që përforcon 
mendsimi që ka anuar tek ai ibën Kajimi se qëllimi me librin, 
është libri që është në dorë të melaikeve. Në ajet ka aluzion se 
ai që pastron veten e tij nga mëkatet, Kur'ani i bëhet më i 
kuptushëm. Ndërsa atij që e ka ndotur zemrën e tij me mëkatë 
kuptimi i tij ndaj Kur'anit është më i largët, sepse nëse janë 
fletushkat të cilat janë në dorë të melaikeve, Allahu nuk 
mundëson kapjen e tyre vetëmse nga këta të pastër. Kështu pra 
janë kuptimet e Kur'anit.
Shejh el-islam nga ky ajet ka nxjerr: se mëkatet janë shkak për 
mos kuptimin e Kur'anit, siç ka thënë Allahu (subhanehu ue 
teala): "Jo, kurrë nuk është kështu! Por në zemrat e tyre 
është Raan (mbulesë, njollosje prej gjynaheve e poshtërsive) 
që ata e patën punuar (me duart e tyre)". El-Mutaf'fifin. 14.
E këta janë ata për të cilët Allahu (subhanehu ue teala) ka 
thënë: "Kur Vargjet Tona i këndohen atij, ai thotë: Përralla 
të të parëve!”. El-Kalem. 15. Pra ata nuk arrin në kuptimet e 
tij dhe dijet e tij, sepse në zemrat e tyre ka raan (mbules) prej 
veprave që i patën punuar (me duart e tyre). 
Disa dijetarë kanë përmendur se për atë që u jep fetva para 
fetvasë të bëj istigfar me qëllim që të fshij ndikimet e mëkateve 
nga zemra e tij me qëllim që ti qartësohet e vërteta. Këtë e kanë 
nxjerr nga fjala e Allahut: "Dhe kërko falje nga Allahu. 
Vërtet Allahu është vazhdimisht Falës i Madh, kurdoherë 
Mëshirëplotë". En-Nisa. 106. 
[Ibën Abasi ka thënë: Librin që është në qiell. Në një trasmetim 
tjetër: Nuk e prekin atë askush veç melaikesh. Ndërsa Katadja 
ka thënë:     askush nuk mund ta prekë atë që është tek Allahu   
veçse të pastrit. Ndërsa në dynja atë e prek zjarrputisti i pist 
dhe munafiku i poshtër. Buhariu në sahihun e tij ka thënë për 
këtë ajet "nuk e ndjen shijen e tij vetëm se ai që beson në të". 
Ibën Kajimi ka thënë: Në këtë ajet ka aluzion (përkujtim) dhe 
tërheqje vërejtje se nuk kënaqet me kuranin, leximin, kuptimin 
dhe meditimin e tij, vetëm se ai që dëshmon se ai është fjalë e 
Allahut, ka folur me të realisht dhe e zbriti atë shpallje tek i 
Dërguari i Tij (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem). Nuk i arrin 
domethëniet e tij vetëm se ai që nuk ka ngushtim në zemrën e 
tij prej tij në asnjë lloj ane. (marrë shkurtimisht nga tejsirul 
Azizi el Hamid)].

"Shpallje nga Zoti i botëve". Nga ky ajet përfitohet:
1- Se kurani është shpallje për të gjith krijesat. Në këtë ka 
argument për gjithpërfshirjen e dërgesës së Muhamedit (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem).
2- Ai ka zbritur nga zoti i tyre. Nëse është i tillë atëherë gjyqtar 
ndërmjet tyre dhe gjykatës mbi ta.
3- Zbritja e kuranit është nga përsosmëri e rrububijes së 
Allahut (pra të qenurit e Allahut Krijuesi, Furnizuesi, 
Rregulluesi i punëve të gjith universit). Nëse këti ajeti i shtohet 
edhe ajeti: "Shpallje nga i Gjithmëshirshmi, Mëshirploti. 
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Një libër në të cilin Vargjet e tij Shtjellohen me imtësi…". 
Mësohet se kurani është meshir për robt, po kështu se rrububija 
e Allahut (pra të qenurit e Allahut Krijuesi, Furnizuesi, 
Rregulluesi i punëve të gjith universit) është e bazuar në 
Mëshirë Allahu ka thënë: "Gjith lavdërimet dhe 
falënderimet janë për Allahun, Zotin e botrave. I 
Gjithmëshirshmi, Mëshirploti". çdo gjë me të cilën Allahu 
ka urdhëruar robt e Tij ose i ka ndaluar ata prej saj. Ajo është 
mëshir për ta.
4- Kurani është fjal e Allahut. Sepse nëse është Ai që e ka 
zbritur atëherë ai është fjalë e Tij, jo fjal e dikuj tjetër. Siç kanë 
thënë selefët Allahu i mëshiroftë. Ai nuk është i krijuar, sepse 
të gjitha cilësit e Allahut nuk janë të krijuara.
Nëse thuhet: a çdo gjë e zbritur nuk është e krijuar? Ne themi: 
jo, porse çdo e zbritur që është përshkrim i atribuar Allahut. 
Ajo nuk është e krijuar. Siç është fjala. Se për ndryshe Allahu 
ka zbritur ujë (shi) prej qielli, ndërkoh ai është i krijuar. Po 
kështu ka thënë Allahu: "…Dhe Ne e kemi zbritur 
hekurin…". El-Hadid. Hekuri është i krijuar. Po kështu thotë 
Allahu (subhanehu ue teala): "Dhe Ai zbriti për ju nga 
bagëtitë tetë palë (çifte)…". Ez-Zumer. 6. Bagëtit janë të 
krijuara. Nëse e zbritura nga Allahu është cilësi që nuk 
qëndron me veten e saj porse qëndron në diçka tjetër. Kjo do të 
thotë se nuk është e krijuar, sepse ajo është prej cilësive të 
Allahut (subhanehu ue teala).

"A është fjalë e tillë (ky Kur'an) saqë ju (mosbesimtarë) ta 
mohoni". Pyetësori këtu është për kundërshtim dhe qortim. 
Ndërsa për qëllim me fjalën është Kur'ani. Ndërsa mohues 
është i frikësuari nga diçka tjetër të cilin e favorizon me fjalën 
dhe veprën e tij. Kuptimi është: a mohoni këtë fjalë, 
frikësoheni edhe e nënvlefsoni?! Nuk ju takon juve ta veproni 
këtë. Përkundrazi ai që ka Kur'anin duhet të publikoj haptas 
atë, ta sqaroj dhe të bëj përpjekje me të. Allahu ka thënë: "…
Por përpiqu ndaj tyre (duke i thirrur në fe) me zellin e 
përkushtimit më të lartë me anën e tij (kur'anin)". El-
Furrkan. 52.

"…dhe në vend të falenderimit të Allahut, për rriskun që 
Ai ju jep, përkundrazi ju e mohoni atë…". Shumë prej 
komentatorëve të Kura'nit thonë se këtu ka elipsë (është heqje 
e një pjese të nënkuptushme, siç e kemi sqaruar më parë). Që 
do të thotë: A në vend të falenderimit për gjithçka që Allahu 
(subhanehu ue teala) u ka dhënë, si zbritjen e shiut, të Kur'anit, 
pra, në vend të falenderimit për këto të mira madhështore, ju 
përkundrazi i mohoni ato. Edhe pse i Dërguari (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) e ka përmendur në rastin e zbritjes së shiut, 
ky ajet përfshin shiun dhe të tjera veç tij. 
Ndërsa disa komentatorë thonë se në ajet nuk ka elipsë e 
kuptimi i ajetit është se ju falënderimin e bëtë përgënjeshtrim 
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thanë: se falenderimi është rrizk dhe kjo është më e sakta. 
Madje ai (falenderimi) është nga rrizqet më të mëdhat.
Poeti ka thënë :
Nëse falënderimi i mirësive të Allahut është mirësi / mbi mua 
ndaj Tij në të tilla mirësi si kjo është detyrë falënderimi.
Si mund të arrihet falënderimi vetëm se me mirësin e Tij / edhe 
nëse zgjasin ditët dhe jeta vazhdon. 
Mirësia ka nevoj për falënderim, nëse ti e falenderon atë, kjo 
është një mirësi tjetër që ka nevoj për falenderim të dyt, nëse e 
falenderon në të dytin, ajo është një mirësi që ka nevoj për 
falënderim të tret, e kështu pa fund. Allahu (subhanehu ue 
teala) thotë: "Dhe sikur (të mundoheni) t’i numëroni 
Mirësitë e Allahut, kurrë nuk do të ishit në gjendje t’i 
radhitni ato…". En-Nahl. 18.

"…përkundrazi ju e mohoni atë…". Nuk ka dyshim se është 
mendjelehtësi kur njeriu e kthen të mirën e Zotit të tij me 
mohim. Nëse është shpallje, përgënjeshtron lajmin e Tij, nuk 
zbaton urdhërat dhe nuk u largohet ndalesave të Tij. Nëse është 
dhënie prej të cilës zhvillohen trupat, ja atribon dikuj tjetër veç 
Allahut si yjeve ose thotë kjo është nga puna ime siç tha 
Karuni: "Ai tha: Kjo më është dhënë mua vetëm për shkak 
të zgjuarsisë që unë kam…". El-Kasas. 78. 

Çështjet:

1 Komenti i ajetit të sures El-uakia. Ai është fjala e Allahu 
(subhanehu ue teala): "…dhe në vend të falenderimit të 
Allahut, për rriskun që Ai ju jep, përkundrazi ju e mohoni 
atë…". Komenti i tij u sqarua më parë.
2 Përmendja e katër gjërave të cilat janë prej çështjeve të 
injorancës. Ato janë: mburrja me nderet (si prejardhjen, famat, 
lavdit), sharja në prejardhjen (origjinën e prejardhjes së njeriut, 
ose të afërmit e tij), kërkimi i shiut me anën e yjeve dhe vajtimi 
me ngritje zëri mbi të vdekurin (duke përmendur të mirat e tij).
3 Përmendja e kufrit (mohimit) në disa prej tyre. Ajo është 
kërkimi i shiut me anën e yjeve. Po kështu sharja në 
prejardhjen (origjinën e prejardhjes së njeriut, ose të afërmit e 
tij) dhe vajtimi me ngritje zëri mbi të vdekurin (duke 
përmendur të mirat e tij). Siç ka ardhur në hadith: "Dy gjëra në 
njerëz janë prej punëve të kufrit dhe çështjeve të injorancës 
(para islame) ose që të çojnë në kufër: sharja në prejardhjen 
(origjinën e prejardhjes së njeriut, ose të afërmit e tij) dhe 
vajtimi me ngritje zëri mbi të vdekurin (duke përmendur të 
mirat e tij)". Muslimi.
4 Prej kufrit ka që nuk të nxjerr krejtsisht nga feja. Ai është 
kërkimi i shiut me anën e yjeve. Prej tij ka që është kufër që të 
nxjerr nga feja, ka prej tij që është kufër nuk që nuk të nxjerr 
nga feja, ashtu siç u sqarua më lart në mësim.
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5 “Disa nga robërit e Mi kanë aguar besimtarë në Mua dhe jo 
besimtarë”. Për shkak të zbritjes së begatisë. Që do të thotë se 
njerëzit në zbritjen e begatisë ndahen në besimtarë në Allahun 
dhe jo besimtarë. Më parë u sqarua gjykimi i atribimit të 
zbritjes së shiut tek yllit. Njeriu e ka detyrë kur i vjen ndonjë 
begati të mos ia atribojë krejtsisht shkakut e të lëjë anash 
mirsin e Allahut që ia mundësoi atë shkak. Përkundrazi të 
besoj se ai thjesht është një shkak, nëse ai është shkak. Një 
shembull për këtë është: Një njeri bie në ujë e është duke u 
mbytur, pran tij qëllon një burr i fuqishëm që hidhet pas tij dhe 
e shpëton. Ky që shpëtoi duhet të njohë mirsin e Allahut ndaj 
tij se sikur të mos kishte urdhëruar me urdhërin e përcaktimit 
dhe të fesë që të shpëtonte ty ky burr, nuk do të shpëtoje. Ti 
duhet ta besosh atë thjesht si shkak. 
Ndërsa, nëse ai bie në ujë dhe Allahu (subhanehu ue teala) ia 
lehtëson të dalë, mandej thotë më shpëtoi mua filan velij. Ky 
është shirk i madh, sepse ai është një shkak jo i saktë, pastaj 
atribimi që ia bën atij nuk duket nga kjo se ai ka për qëllim se 
ai është vetëm shkak. Ai beson se ka ardhur ai vetë dhe e ka 
shpëtuar, se besimi se ai është shkak, ndërkoh ai është në 
varrin e tij, nuk shkon. Prandaj disa adhurues të evlijave kur 
bien mbi ta vështirësit iu luten evlijave dhe jo Allahut. Kështu 
ata bien në shirkun e madh duke mos e ditur ose duke e ditur. 
Ndoshta edhe sprovohen duke arritur atë që dëshirojnë tek lutja 
e euliave, jo me të, sepse ne e dimë se ata eulija nuk u 
përgjigjen atyre, siç thotë Allahu (subhanehu ue teala): "Nëse 
ju luteni dhe u thërrisni atyre, ata nuk e dëgjojnë thirrjen 
tuaj, por edhe sikur ta dëgjonin atë, ata nuk mund t’ju 
përgjigjen juve…". El fatir. 14. Po kështu fjala e Allahut 
(subhanehu ue teala): "Dhe kush është në rrugë më të 
gabuar se sa ai i cili lut në vend të Allahut të atillë që nuk 
do t’i përgjigjen atij deri në Ditën e Ringjalljes…". El-
Ahkaf. 5.
6 Zbulimi i besimit në këtë vend. Ai është atribimi i shiut 
mirësis së Allahut dhe mëshirës së Tij.
7 Zbulimi (dallimi) i kufrit  në këtë vend. Ai është atribimi i 
shiut yjeve. Të thuhet kjo ishte për shkak të fulan ylli, e të 
ngjashëm me këtë. 
8 Zbulimi (dallimi) i fjalës së tij: "Doli e vërtetë ajo e këtij ylli 
apo e atij”. Kjo është e përafërt me fjalën e tij: "Na zbriti shiu 
me anën (për shkak) te këtij ylli…". Sepse lavdërimi pë me 
vërtetësi ndaj yllit do të thotë se ky shi ka zbritur me anë të asaj 
që premtohet në të, pastaj me realizimin e premtimit të tij.  
9 I dituri ia nxjerr nxënësit çështjen në formë pyetje. Argument 
është thënia e Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): “A e 
dini çfarë tha Zoti juaj”. I dituri e bën këtë që të përqëndroher 
nxënësi, se për ndryshe Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) 
e dinte që sahabët nuk e  dinin çfarë ka thënë Allahu 
(subhanehu ue teala), porse donte të ishin të vëmenshëm në 
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këtë çështje. Prandaj tha: “A e dini çfarë tha Zoti juaj”. Kjo 
obligon pregatitjen e zemrës së tyre.
10 Kërcënimi me ndërshkim për En-Naiahatu. Argument është 
thënia e Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "En-
Naiahatu, (njehatorja, vajtorja që di tia numuroj mirë veprat 
dhe ngjarjet e të vdekurit) nëse nuk pendohet para vdekjes së 
saj, Ditën e Kijametit ngrihet (prej varrit) me veshje prej zifti  
dhe mbulesë prej zgjebeje". Ky është një kërcënim i madh.

Mësimi 31

Dashuria.

Tema: Fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "Dhe ka prej 
njerëzve të cilët zgjedhin (për adhurim) të tjerë përveç 
Allahut si shok të barabartë (me Allahun). Ata i duan këta 
të adhuruar, të tjerë, si Allahun…". Bekare. 165.

Autori (Allahu e mëshiroftë) e vendosi si titull të temës ajetin e 
lartpërmendur. Mundet që kjo temë të trajtohet tema e 
dashurisë. Origjina e të gjitha punëve është dashuria. Njeriu 
punon vetëm se atë që do, ose për të fituar të dobishmen ose 
për të larguar të dëmshmen. Nëse ai punon diçka, e punon për 
shkak se e do, ose e do për veten e saj, siç është ushqimi, ose 
për pasojat që rrjedhin prej saj, siç është ilaçi. 
Adhurimi i Allahut është ndërtuar në dashuri, madje ajo është 
realiteti i adhurimit. Nëse adhurimi do të bëhet pa dashuri ai 
është si lëkur pa shpirt. Nëse njeriu ka në zemrën e tij dashuri 
për Allahun dhe për arritjen në xhenetin e Tij, ai do të marrë 
rrugën që të çon në të. Dashuri e mushkrikëve Mekas ndaj 
idhujve të tyre, arriti derisa i adhuruan përveç Allahut apo 
bashkë me Të. 
Dashuria ndahet në dy lloje:
1. Dashuri adhurimi. Është ajo që detyron nënshtrim dhe 
madhërim, e që njeriu të mbaj në zemrën e tij prej madhërimit 
të dashurit dhe respektimit të tij, çka e çon në kryerjen e urdhrit 
të tij dhe në largimin prej ndalesës së tij. Kjo është e veçantë 
për Alllahun. Kush do dikënd tjetër bashkë me Allahun në 
dashurinë e adhurimit, ka rënë në  në shirk të madh. Dijetarët e 
shprehin këtë, me dashuri të posaçme.
2. Dashuria që nuk është adhurim në veten e saj. Ajo është disa 
llojesh:
a.Dashuria për Allahun dhe në Allahun, e cila vjen për shkak të 
dashurisë së Allahut, pra të jetë diçka e dashur për Allahun. 
Prej personave, si: dashuria për profetët, të sinqertët, shehidat 
dhe të mirët. Ose për punët si: namazi, zekati, apo punët e 
mira, e të tjera. Kjo lloj është pasuese e llojit të parë e cila ishte 
dashuria e Allahut.
b. Dashuria e keqardhjes dhe e mëshirës, si dashuria e fëmijës, 
e të vegjëlve, e të dobtëve dhe e të sëmurëve.
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c. Dashuria e respektimit dhe madhërimit jo adhurimit, si: 
dashuria e njeriut për prindin, mësuesin dhe të madhin prej 
bamirësve, etj.
d. Dashuria e natyrshme, si: dashuria e ushqimit, pijes, 
veshmbathjes, mjeteve të udhëtimit dhe banesave.
Më e mira e këtyre llojeve është lloji i pare, kurse të tjerat janë 
prej llojit të lejuar, por nëse e shoqëron me atë që të çon në 
adhurim bëhet adhurim. Njeriu e do prindin e tij me dashuri 
madhërimi dhe respektimi, por kur synon shpërblimin e 
Allahut, që të adhurojë Allahun me këtë dashuri duke i kryer 
bamirësi prindit të tij kthehet në adhurim. Po kështu do fëmijën 
e tij me dashurin e mëshirës, mirëpo kur ky i bashkangjit kësaj 
ç'ka e çon në zbatimin e urdhërit të Allahut për rregullimin e 
këti fëmije kjo kthehet në adhurim. Gjithashtu dashuria e 
natyrshme, si: ngrënia, pirja, veshja, nëse ka për qëllim të 
forcohet me to në adhurim, kthehet adhurim. Për këtë arsye 
"ishin të dashura për Profetin ç gratë dhe era e mirë". Ahmedi. 
En-Nisaiu. Prej gjërave të kësaj dynjaje. Ishin të dashura tek ai 
gratë, sepse kjo është diçka e natyrshme dhe për shkak të 
dobive të mëdha që renditen kësaj. Po kështu u bë e dashur tek 
ai era e mirë, sepse ajo e aktivizon nefsin e qetëson dhe e 
zgjeron gjoksin. Po kështu se të mirat janë për të mirët. Allahu 
është i mirë dhe nuk pranon vetëm se të mirën. 
Këto gjëra nëse njeriu i kryen me qëllim adhurimi kthehen në 
adhurim. I Dërguari ç ka thënë: "Vërtet punët janë sipas  
qëllimit, secili person do të arrijë atë që ka pasur për qëlli…". 
Buhariu. Dijetarët kanë thënë se: "ajo çka nuk plotësohet 
vaxhibi vetëm se me të është vaxhib". Po kështu kanë thënë: 
"Mjetet kanë gjykimin e qëllimeve. Kjo çështje është në 
unanimitet.

Autori (Allahu e mëshiroftë) në këtë temë ka përmendur dy 
ajete:

Ajeti i parë me të cilin ka titulluar edhe temën është fjala e 
Allahu (subhanehu ue teala): "Dhe ka prej njerëzve të cilët 
zgjedhin (për adhurim) të tjerë përveç Allahut si shok të 
barabartë (me Allahun). Ata i duan këta të adhuruar të 
tjerë si Allahun…". Pra i duan ata në formë dhe lloj. Në lloj, 
të dojë tjetër veç Allahut me dashurin e adhurimit. Ndërsa në 
formë, ta dojë atë si Allahun ose mëshumë. Derisa disa prej 
tyre e madhëron të dashurin e tij dhe bëhet xheloz për të më 
shum seç madhëron Allahun dhe bëhet xheloz për Të. Nëse i 
thuhet betohu në Allahun betohet në gënjeshtër pa i dhënë 
rëndësi. Por nëse i thuhet betohu në idhullin tënd nuk betohet 
në gënjeshtër. Ky është shirk i madh.
Përsa i përket fjalës së Tij: "…Ata i duan këta të adhuruar të 
tjerë si Allahun…". Komentuesit kanë dy mendime për këtë:
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1- Ai është sipas kuptimit të tij të drejtpërdrejt, pra i duan ata si 
dashuria e tyre për Allahun, pra i bëjnë ortakë të Allahut në 
dashuri. Porse ata të cilët besuan e kanë dashurinë për Allahun 
më të madhe se këta. Kjo është më e sakta. 
2- Si dashuria e besimtarëve për Allahun. Ata i duan këta të 
adhuruar ashtu sikurse duan besimtarët Allahun. Këtë 
domethënie edhe pse mundet ta përmbaj shprehja, mirëpo 
konteksi e kundërshton, sepse po të ishte ky kuptimi i tij, do të 
ishte kontradiktore me fjalën e Allahut pas kësaj: "…por ata 
që besojnë, e duan Allahun më shumë…". 
Pra dashuria e besimtarëve për Allahun është më e madhe, 
sepse ajo është dashuri e pastër, nuk ka shirk (ortakësi) në të. 
Pra dashuria e besimtarëve është më e madhe se dashuria e tyre 
(mushrikëve) për Allahun.
Nëse thuhet: ndoshta i shkon në mendje ndonjë njeriu se 
besimtarët i duan këta të barabartë (ortakë që u përmendën në 
ajet). Kush është përgjigja për këtë?
Përgjigja është se në gjuhën arabe ndodh epërsia (preferenca) 
ndërmjet dy gjërave ndërkohë njëra ska asgjë fare në të (prej 
epërsis, favorit). E tillë është fjala e Allahut (subhanehu ue 
teala): "Banorët e Xhennetit atë Ditë do të kenë banesën më 
të mirë dhe do të kenë vendet më të këndshme për prehje". 
El-Furrkan. 24. Megjthëse banorët e Xhehenemit nuk kanë në 
të mirësi. Po kështu fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "…A 
është Allahu më i mirë, apo gjithë ata (zota) që ju ia 
mveshni dhe ia barazoni (Atij)?”. En-Nemël. 59. Ana tjetër 
(pra idhujt) nuk kanë asgjë prej këti kriteri, porse kjo është në 
aspektin e të folurit me kundërshtarin sipas besimit (mendimit) 
të tij.

Përshtatshmëria (korrespodimi) e ajetit për këtë temë:
Njeriu është ndaluar të dojë dikë a diçka siç e do Allahun, 
sepse kjo është prej shirkut të madh, që të nxjerr nga feja. Kjo 
lloj dashurie egziston tek disa adhurues (njerëz që bëjnë ibadet 
pa dije) dhe te disa shërbëtor. Disa njerëz i madhërojnë disa 
varreza, ose disa eulija, siç madhërojnë Allahun ose më shumë. 
Po ashtu disa shërbëtorë të prijësve i duan prijësit më shumë 
seç duan Allahun. I madhërojnë ata më shumë seç madhërojnë 
Allahun. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Dhe ata thonë: 
Zoti ynë! Në vërtet ju bindëm prijësve tanë edhe ata na 
humbën nga Udha e (drejtë). Zoti ynë! Jepu atyre dënim të 
dyfishtë dhe mallkoji ata me nëmë të madhe". Ahzab. 67-
68.

Thënia e Tij: "Thuaju (o Muhamed): Në qoftë se baballarët 
tuaj, bijtë tuaj, vëllezërit tuaj, gratë tujaja, të afërmit tuaj, 
pasuria që ju keni fituar, tregtia tek e cila keni frikë 
humbjen dhe vendbanimet tuaja ku ju gjeni kënaqësi janë 
më të dashura për ju se Allahu dhe i Dërguari i tij, më të 
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dashura se përpjekja dhe lufta për çështjen e Allahut, 
atëherë prisni derisa Allahu të sjellë vendimin (dënimin) e 
Tij". Teube. 24.

Fjala: "Thuaju…". I është drejtuar profetit ç. Kurse në fjalën 
e Tij: "…baballarët tuaj…". I është drejtuar umetit. Ndërsa 
urdhëri në fjalën e Tij: "…atëherë prisni…". Me këtë është 
për qëllim kërcënimi. Që do të thotë: pritni ndëshkimin e 
Allahut. Prandaj ka thënë: "…derisa Allahu të sjellë 
vendimin (dënimin) e Tij". Me asgjesimin e këtyre që i dhanë 
përparësi dashurisë së këtyre tetë llojeve mbi dashurinë e 
Allahut, të Dërguarit të Tij dhe xhihadit në rrugën e Tij. Ajeti 
argumenton se dashuria e këtyre gjërave që u përmendën edhe 
pse nuk është dashuri adhurimi, nëse vlerësohet (në dhënien e 
përparësis) mbi dashurinë e Allahut (në veprimin e asaj që ka 
urdhëruar ose ndalimin nga ajo që ka ndaluar Allahu) bëhet 
shkak për dënim. Prej këtu mësojmë se njeriu nëse i 
nënvleftëson urdhërat e Allahut për urdhërat e prindit të tij, ai e 
do babain e tij më shumë sesa Krijuesin e tij. 
Atë që është në zemër askush nuk e di veç Allahut, mirpo 
gjymtyrët dëshmojnë për të. Nga Hasen El-Basriu është 
trasmetuar se ka thënë: "Nuk ka dikush që fsheh diçka në 
zemër vetëm se Allahu ka për t'ia shfaqur në pamjen e fytyrës 
dhe fjalët e pa komanduara (ose të nxituara, që i shpëtojnë pa i 
kontrolluar) të gjuhës së tij". Gjymtyrët janë pasqyra e zemrës.
Nëse thuhet: dashuria është në zemër dhe njeriu nuk mundet ta 
sundoj atë. Prandaj është trasmetuar nga i Dërguari (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) se ka thënë: "O Allah! Kjo është pjesa 
(e drejtësis) në atë që unë sundoj (kam mundësi), prandaj mos 
më qorto mua në atë që nuk e sundoj (nuk kam mundësi) prej  
dashuris shtesë dhe animit të zemrës, sepse ti je rrotulluesi i  
zemrave". Ahmed. Ebu Daud. Tirmidhiu. E si mundet që njeriu 
të dojë diçka ndërkohë ai e urren atë. A nuk është kjo përpjekje 
e bërjes së të pa mundurës të mundshme?
Përgjigja: Kjo gjë nuk është e pamundur (e pa 
përfytyrueshme). Ndoshta një njeriu dashuria për diçka i 
kthehet në urrejtje, ose e kundërta, kjo ose për ndonjë shkak të 
qartë, ose për shkak të ndonjë dëshire të vërtet. P. sh: ti ke një 
shok që e do, kur ai të vjedh ty, ose prek ndonjë gjë të ndaluar 
tënden. Ti e urren atë për këtë shkak. Ose për shkak të ndonjë 
dëshire të vërtet. Si rasti i një personi që do pirjen e duhanit. 
Ndërkoh i lind dëshir e vërtet dhe vendosmëri e qëndrueshme, 
e kështu e urren duhanin dhe largohet prej tij.
Umeri (radijallahu anhu) i tha të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem): "Ti je më i dashur tek unë se çdo gjë përveç vetes 
time. I Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) i tha: jo për 
atë që në dorën e Tij është shpirti im, derisa të jem më i dashur 
tek ti se vetja jote. Tha tani uAll-llahi ti je më i dashur tek unë 
se vetja ime. I Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) i tha: 
tani po o Umer". Buhariu. Pra u shtua dashuria e Umerit për të 
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Dërguarin (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem). I Dërguari (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) e pohoi se dashuria ndoshta 
ndryshon.
Ndoshta ti dëgjon fjalë ndaj një personi që e do dhe e urren atë, 
më pas të qartësohet se fjalët nuk ishin të vërteta, atëherë e 
kthen dashurin tënde për të.

["Kusht në dashuri është të përputhesh me të dashurin, pra të 
duash atë që ai do dhe të urresh atë që ai urren". (marr nga 
tejsir el-Aziz el-Hamid)]. 

Prej Enesit transmetohet se i Dërguari i Allahut ç ka thënë: "As 
kush nga ju nuk ka besuar derisa të jem më i dashur tek ai se 
sa djali i tij, prindi i  tij, dhe njerëzit në përgjithësi". Buhariu, 
Muslimi.

"Nuk ka besuar…". Këtu mohohet imani. Mohimi i imanit ka 
raste që për qëllim është mohimi i përkryerjes (plotësis) së 
detyrueshme të imanit (pra ka iman porse nuk e ka të plotë), ka 
raste që për qëllim është mohimi i egzistencës së tij (pra 
mohohet origjina e tij).
 [Sh. për.     Imani ka rangje:  
1- Origjina e besimit: punon disa detyra disa të tjera i lë, 
largohet nga disa harrame disa të tjera i punon. 
2- I ploti i detyrueshem: realizohet me punimin e të 
urdhëruarave dhe ndalimin nga të ndaluarat. 
3- I ploti i pëlqyeshëm: realizohet me punimin e të 
urdhëruarave dhe ndalimin nga të ndaluarat, punimin e të 
pëlqyerave dhe ndalimi nga të urryerat].
Në këtë hadith me mohimin është për qëllim, mohimi i 
përkryerjes (plotësis) së detyrueshme të imanit. Vetëm nëse në 
zemër nuk ka fare dashuri për Profetin (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) në këtë rast nuk ka dyshim se kemi të bëjmë me 
mohim të origjinës së imanit. 

"…sesa djali i  tij…". Përfshin meshkuj dhe femra. Ka filluar 
me dashurinë e fëmijës, sepse lidhja e zemrës së tij me të është 
më e madhe se sa lidhja e zemrës me prindin, në të shumtën e 
rasteve.

"…prindin e tij ". Përfshin babain, gjyshin, edhe nëse shkon më 
lart, nënën, gjyshen edhe nëse shkon më lart.

"… dhe njerëzit në përgjithësi". Përfshin vëllezërit, 
xhaxhallarët, bijtë e tyre, shokët dhe veten e tij, sepse edhe ai 
është prej njerëzve. Nuk plotësohet imani derisa të jetë Profeti 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem), më i dashur tek ai se të gjitha 
krijesat. 
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Nëse kjo është në lidhje me të Dërguarin (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem), e çmund të thuhet për dashurin e Allahut 
(subhanehu ue teala)?!!
Dashuria e Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) bëhet e 
domosdoshme për këto arsye:
1- Ai është i Dërguari i Allahut. Nëse është Allahu më i dashur 
tek ti prej çdo gjëje, i Dërguari i Tij duhet të jetë më i dashur 
tek ti nga çdo krijesë.
2- Për adhurimin që i ka kushtuar Allahut dhe për përcjelljen e 
fesë.
3- Për morale e larta që i dha Allahu dhe veprat e mira të tij.
4- Ai është shkak për udhëzim tënd, mësimin dhe orjentimin 
tënd.
5- Për durimin e tij ndaj vështirësive në përcjelljen e fesë.
6- Për sakrificën e tij me pasuri dhe trup për ngritjen e fjalës së 
Allahut.

Dobit e hadithit

1- Domosdoshmëria e dhënies përparësi dashurisë së të 
Dërguarit mbi dashurinë e vetvetes.
2- Të sakrifikosh për Profetit ç, me veten dhe pasurinë tënde, 
sepse është detyrë ti japësh përparësi dashuris së tij mbi 
dashurin e vetes tënde dhe pasuris tënde.
3- Për njeriun është detyrë të ndihmojë sunetin e Profetit (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) dhe të sakrifikoj për këtë me veten, 
pasurin dhe gjith potencialin e tij, sepse kjo është nga dashuria 
e plotë ndaj Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem). Për këtë 
arsye disa dijetar kanë thënë për fjalën e Allahut: "E ai i cili të 
urren ty (Muhamed) mu ai është i përjashtuar". El-Keuther. 
3. Pra ai që të urren ty po ashtu ai që urren sheriatin e tij është i 
përjashtuar dhe nuk ka mirësi në të.
4- Lejimi i dashurisë për keqardhje dhe respektim (ndaj fëmijës 
dhe prindërit). Argument është thënia e tij (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem): " …më i dashur tek ai prej djalit të tij, prindit të tij  
…". Ka pohuar origjinën e dashurisë. Kjo është një çështje e 
natyrshme që nuk mund ta mohojë askush.
5- Domosdoshmëria e dhënies përparësi fjalës së Profetit (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem), mbi fjalën e të gjithë njerëzve, 
sepse nga të domosdoshmet e qënies së tij më i dashur se çdo 
gjë është që ti jepet përparësi fjalës së tij mbi çdo njërin prej 
njerëzve, madje edhe mbi veten tënde. Për shembull, ti thua 
diçka, e do atë dhe e vepron, të vjen një person të thotë kjo 
është në kundërshtim me thënien e Profetit (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem). Nëse i Dërguari i Allahut (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem), është  më i dashur tek ti se vetja jote atëherë 
ti e ndihmon (përkrah) Profetin më shumë sesa ndihmon 
(përkrah) veten tënde. Ti e kundërshton veten tënde me fjalën e 
të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem), kështu e lë atë që 
dëshirove për shkak të bindjes ndaj të Dërguarit (sal-lAll-llahu 
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alejhi ue sel-lem). Kjo është personifikimi (mëshirimi) i 
dhënies përparësi të dashuris së tij mbi dashurin e vetes. Për 
këtë disa thonë: 
Ti e kundërshton të Adhuruarin dhe pretendon dashurinë e 
Tij. / Betohem se kjo në analogji është risi (e pa zakontë).
Nëse dashuria jote është e sinqertë do t'i bindesh Atij. / Vërtet i 
dashuruari i bindet ati që dashuron.
Prej hadithit merret si argument domosdoshmëria e dhënies 
përparësi fjalës së të Dërguarit të Allahut (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem) mbi fjalën e të gjithë njerëzve, qoftë edhe mbi 
thënien e Ebu Bekrit, Umerit, Uthmanit, katër imamëve dhe të 
tjerëve mbas tyre. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Nuk 
është për besimtarin dhe as për besimtaren kur Allahu dhe 
i Dërguari i Tij kanë vendosur për një çështje, që ata të 
kenë zgjedhje tjetër në vendimin e tyre…". Ahzab. 36. Por 
nëse gjejmë një hadith që bie në kundërshtim me hadithet e 
tjera, ose në kundërshtim me thëniet e dijetarëve dhe shumicës 
së tyre atëherë duhet të saktësohemi dhe të mos nxitohemi 
sepse pasimi i diçkaje të pa rregullt të çon në pa 
rregullsi…………

Përshtatja e këti hadithi për temën në fjalë: 
Përshtatja e këti hadithi është e qartë, pasi dashuria e të 
Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) është nga dashuria e 
Allahut (subhanehu ue teala). Po kështu nëse besimi nuk 
plotësohet derisa i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) të 
jetë më i dashur tek njeriu sesa vetja e tij dhe njerëzit në 
përgjithësi. atëherë dashuria e Allahut është më përparësore 
dhe më e madhe.

Po prej atyre dyve transmetohet se i Dërguari i Allahut (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: "Tri (cilësi) nëse gjenden 
tek një person ka gjetur me to ëmbëlsinë e imanit. Të jetë  
Allahu dhe i Dërguari i Tij më i dashur tek ai se gjithçka tjetër  
veç tyre. Të dojë një person, veç për hir të Allahut. Të urrejë 
kthimin në kufër, pasi Allahu e shpëtoi prej tij, ashtu siç urren 
të hidhet në zjarr". Buhariu, Muslimi.

"Tri (cilësi) nëse  gjenden tek një person ka gjetur me to 
ëmbëlsinë e imanit…". Ëmbëlsia e imanit është ajo që njëriu 
gjen (përjeton) në veten dhe zemrën e tij prej qetësis, rehatis 
dhe zgjerimit të gjoksit. E kjo nuk arrihet me jargë e gojë, 
porse qëllimi me ëmbëlsin këtu është, ëmbëlsia e zemrës.

Cilësia e parë që përmendet në hadith është: "…Të jetë Allahu 
dhe i Dërguari i Tij më i dashur tek ai se gjithçka tjetër…". 
Është detyrë të duash Profetin (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem), 
po kështu të gjith profetët e tjerë.
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" …më i dashur tek ai se gjithçka tjetër veç tyre…". Më i 
dashur tek ai prej gjithë dynjasë, vetes, fëmijës dhe 
bashkëshortes së tij dhe gjithçka tjetër veç tyre. Nëse thuhet 
pse ka ardhur në hadith me lidhëzën "dhe" (Allahu dhe i  
Dërguari iTij), po kështu vjen për të dy: " …më i dashur tek ai  
se gjithçka tjetër veç tyre…" ?
Përgjigja: sepse dashuria e Profetit ç është nga dashuria e 
Allahut (subhanehu ue teala). Për këtë arsye fjala: "eshhedu en 
la ilahe il-lallah, ue ene Muhameden rresulull-llah" është bërë 
një kusht i vetëm, sepse sinqeriteti (adhurimi i All-llahut pa i 
shoqëruar asgjë) nuk përmbushet derisa të ndjekësh rrugën me 
të cilën erdhi i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem). 

Cilësia e dytë është: "…Të dojë një person, veç për hir të  
Allahut…".
Fjala "…Të dojë një person…". Përfshin mashkullin dhe 
femrën.
"…veç për hir të Allahut…". Që do të thotë ta dojë për shkak të 
Allahut, sepse ai është duke kryer adhurimin e Allahut 
(subhanehu ue teala). Dashuria e njeriut për një person ka 
shumë shkaqe. E do atë për interes dynjaje, për afërsi 
farefisnore, e do nga që e ke koleg pune, e do bashkëshorten 
për shkak të plotësimit të epsheve të tij, e do atë që i bën 
bamirësi. Por nëse një person e do për hir të Allahut kjo është 
prej shkaqeve të egzistencës së ëmbëlsisë së imanit.

Cilësia e tretë është: " …Të urrejë kthimin në kufër, pasi e 
shpëtoi Allahu prej tij, ashtu siç urren të hidhet në zjarr". Ky 
rast është për kafirin i cili është bërë musliman. Ai e urren të 
kthehet prap në kufër pasi Allahu e shpëtoi prej tij, ashtu siç 
urren të hudhet në zjarr. Ky rast është përmendur për faktin se 
kafiri është mësuar me gjërat që ka punuar para se të bëhej 
musliman dhe ndoshta kthehet prap tek ato ndryshe nga ai që 
nuk i ka njohur ato. Kush e urren kthimin në kufër, ashtu siç 
urren të hidhet në zjarr Kjo është prej shkaqeve të ëmbëlisë së 
imanit.
[Në këtë ka argument për armiqësimin e mushrikëve dhe 
urrejtjen e tyre, sepse ai që urren diçka duhet të urrej atë që 
është i përshkruar me këtë gjë. Nëse urren kufrin siç urren të 
hudhet në zjarr, po kështu urren atë që është i përshkruar me të. 
(marr nga tejsir el-Aziz el-Hamid].

Në një hadith tjetër thuhet: "Nuk e gjen askush ëmbëlsinë e 
imanit derisa …(hadith deri në fund)". Buhariu.

Autori e ka sjellur këtë trasmetim, sepse mohimi i egzistencës 
së imanit në trasmetimin e parë është në aspektin e kuptimit. 
Ndërsa në këtë shprehje vjen në aspektin e shprehjes 
drejtpërdrejt argumentimi i shprehjes drejtpërdrejt është më i 
fortë sesa argumenti i të kuptuarës.
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Prej Ibnu Abasit (radijallahu an huma) transmetohet se ka 
thënë: "Kush do për hir të Allahut dhe urren për hir të Tij.  
Miqëson për hir të Allahut dhe armiqëson për hir të Tij, me të  
arrin ndihmën e Allahut. Nuk ka për të gjetur robi shijen e 
imanit edhe nëse namazi i tij dhe agjërimi i tij janë të shumta 
derisa të jetë kështu. Vëllazërimi (dashuria dhe shoqërimi mes 
njëri- tjetrit) te njerzit përgjithësisht është bërë në çështjet e  
dynjasë, e kjo nuk u sjell dobi atyre asgjë". Ibn Xheriri.

"Kush do për hir të Allahut…". Pra e do për shkak të Allahut, 
ose e do për fen e tij (sepse është fetar), ose të kapurit e tij për 
detyrat fetare, jo për qëllime dynjaje. 

"…dhe urren për hir të Allahut…". Pra urren atë për Allahun, 
kur eshikon që kundërshon Allahun e urren.
Ka ndryshim ndërmjet rastit kur shkak që të shtyn për në 
dashuri ose urrejtje është Allahu (subhanehu ue teala) dhe rasti 
kur dashuria dhe urrejtja është për Allahun (subhanehu ue 
teala), pra ai do atë që do Allahu (subhanehu ue teala) dhe 
urren atë që urren Allahu (subhanehu ue teala).

" …Miqëson për hir të Allahut…". Miqësia është dashuria, 
ndihma e të ngjashme.

" …dhe armiqëson për hir të Allahut…". Armiqësia është e 
kundërta e miqësisë pra largohet prej tyre, i urren ata për hir të 
Allahut.

"…me të arrin ndihmën e Allahut…". Pra për shkakun e 
përmendur më lart, njeriu arrin miqësin (ndihmën) e Allahut 
(subhanehu ue teala), sepse ai dashurin dhe urrejtjen, miqësin 
dhe armiqësin e tij e bëri për Allahut.
Ky trasmetim është i dobët.
Kuptimi i hadithit është se njeriu nuk e gjen shijen e imanit, 
ëmbëlsinë dhe shijen e tij derisa të jetë kështu siç u përmend 
më lart, edhe nëse namazin dhe agjërimin e tij janë të shumtë. 
Si guxon i mençuri, pa diskutuar besimtarin, të miqësojë 
armiqtë e Allahut!? I shikon armiqtë e Allahut të bëjnë shirk në 
Krijuesin e tij, ta mohojnë Atë, i mveshin Atij mangësira dhe të 
meta pastaj i miqëson dhe i do ata. Ky edhe nëse falet dhe e 
kalon gjithë natën duke u falur apo agjëron krejt ditët ai nuk 
mund ta arrijë shijen e imanit. Patjetër zemra duhet të jetë e 
mbushur me dashurinë e Allahut dhe miqësinë e Tij, të jetë e 
mbushur me urrejtje për armiqtë e Allahut dhe armiqësimin e 
tyre.
Ibnu Kajim thotë: "I do armiqtë e të dashurit dhe pretendon / 
dashurinë e Tij,  kjo është e pamundur.
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Imam Ahmedi thotë: "Kur unë shoh ndonjë të krishterë, i mbyll 
sytë nga urrejtja që të mos shoh me sytë e mi armikun e 
Allahut". 
Ky është ai që ndjen shijen e besimit. Ndërsa ai -Allahu na 
ruajtë - që beson se jehudët, apo kristianët janë në fe të 
pëlqyshme e të pranuar tek Allahu pas dërgesës së Profetit (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem), ky ka dalë nga Islami dhe është 
përgënjeshtrues i thënies së Allahut (subhanehu ue teala): "…
dhe zgjodha për ju Islamin si fe…". Maide. 3. Po kështu 
fjalës së Tij: "Padyshim se feja (e vërtetë dhe e pranuar) tek 
Allahu është Islami". Ali Imran. 19. Po kështu fjala e Tij: 
"Dhe kushdo që kërkon ndonjë fe tjetër përveç Islamit, ajo 
kurrë nuk do t’i pranohet atij dhe në Botën e Pastajme do 
të jetë prej të humburve". Ali Imran. 85. Për shkak të 
shumicës së jehudëve, kristianëve dhe idhujtarëve kjo çështje 
është bërë e rrezikshme mbi shoqërinë. Derisa arriti çështja që 
shumë njerëz tani nuk bëjnë dallim ndërmjet muslimanit dhe 
kafirit. Nuk e di se çdokush veç muslimanit është armik i 
Allahut (subhanehu ue teala) dhe është armik i tij gjithashtu. 
Siç thotë Allahu (subhanehu ue teala): "O ju që keni besuar! 
Mos i bëni armiqtë e Mi dhe armiqtë tuaj (mosbesimtarët) 
miq e shokë…". Mumtehine. 1. Ata janë armiqtë tanë edhe 
pse hiqen si të sinqertë. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "O 
ju që keni besuar! Mos i zini çifutët dhe kristianët për 
eulija (shokë, miq e mbrojtës). Ata janë shokë , miqë e 
mbrojtës, vetëm për njëri-tjetrin, dhe nëse ndonjë prej jush 
i zë ata eulija, atëherë nuk ka dyshim se ai është një prej 
tyre …". Maide. 51.
Ne tani jemi në sprovë dhe rrezik të madh, sepse egziston frika 
për fëmijët tonë dhe fëmijët e kombit tonë, të anojnë nga këta ti 
miqësojnë e ti duan ata. Prandaj është detyrë të pastrohen këto 
vende posaçërisht (ka për qëllim vendet arabe) prej tyre. I 
Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë për këto 
vende: "Do ti nxjerr jehudët dhe krishterët nga Gadishulli 
Arabik, derisa të mos mbetet në të vetëm se muslimani. 
Muslimi. Po kështu ka thënë: "Nxirni jehudët dhe krishterët 
nga Gadishulli Arabik". Telkhis El-Khabir. Po kështu ka thënë: 
"Nxirni mushrikët nga Gadishulli Arabik". Buhariu. E gjithë 
kjo me qëllim që të mos përzihet çështja tek njerëzit e të 
përzihen miqt e Allahut me armiqt e Tij.

"…Vëllazërimi (dashuria dhe shoqërimi mes njëri- tjetrit) te  
njerzit përgjithësisht është bërë në çështjet e dynjasë, e kjo nuk 
u sjell dobi atyre asgjë". Pra shumica e dashurisë së njerëzve 
dhe shoqërimit të tyre është në çështjet e dunjasë. Këtë e ka 
thënë Ibnu Abasi në kohën e tij nëse njerëzit kishin ndryshuar 
në kohën e tij, e ç'mund të thuhet për gjendjen e tyre në kohën 
e sotme? Vëllazërimi (dashuria dhe shoqërimi) i njerëzve 
përveç një pakice është bërë në çështjet e dynjasë. Dhe jo 
vetëm kaq, por më e keqe është kur shesin fenë për dynjanë e 
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tyre. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "O ju që keni besuar! 
Mos e tradhëtoni Allahun dhe të Dërguarin e Tij, as mos e 
tradhëtoni me dashje amanetin (mos e shpërdoroni atë që ju 
ka caktuar Allahu)". Enfal; 27. Meqenëse, në shumicën e 
rasteve, ajo që i çon njerëzit në tradhëti dhe mashtrim është 
pasuria dhe dashuria ndaj dynjasë, Allahu e pason këtë ajet me 
thënien e Tij: "Dhe dijeni se pasuria dhe fëmijët tuaj janë 
vetëm se sprovë për ju dhe se vërtetë tek Allahun është 
shpërblimi i madh". Enfal; 28.
Prej transmetimit të Ibnu Abasit (radijallahu an huma) 
përfitohet se Allahu ka të afërt. Kjo është pohuar me tekst 
kur'anor. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Allahu është 
Ueliju (Mbrojtësi, Ruajtësi) i atyre që e besojnë…". Bekare. 
257. Po kështu thotë Allahu (subhanehu ue teala): "Vërtet që 
Valiu (Mbrojtësi e Ndihmuesi më i mirë) për ju është Allahu, 
është i Dërguari i Tij, janë besimtarët". El-Maideh. 55. 
Allahu ka të afërt që e zbatojnë urdhërin e Tij, e praktikojnë 
fenë e Tij dhe Ai i ndihmon ata me ndihmë, me drejtim, ruajtje 
dhe sukses. Kriteri i kësaj miqësie, afërsie është fjala e Allahut 
(subhanehu ue teala): "Nuk ka dyshim! Me të vërtetë për 
Eulijat e Allahut (të përkushtuarit, besimtarët e vërtetë që i 
dorëzohen plotësisht Allahut) as frikë nuk do të ketë mbi ta, 
as do të pikëllohen. Të cilët besuan dhe që gjithnjë e patën 
frikë Allahun". Junus. 62-63.
Shejhul Islam thotë: "Kush është besimtar dhe ka frikë Allahun 
ai është uelij i Allahut (i afërt i Allahut)". Më përpara sqaruam 
se "vilajeh" (miqësia) është ndihmë dhe mbështetje.
Miqësia ndahet në: miqësi e Allahut për robin dhe miqësi e 
robit për Allahun. Për të parën argumenton fjala e Allahut: 
"Allahu është Ueliju (Mbrojtësi, Ruajtësi) i atyre që e 
besojn…". Bekare. 257. 
Për të dytën dëshmon fjala e Allahut: "Dhe kushdo që zgjedh 
Allahun, të Dërguarin e Tij dhe ata që kanë besuar si 
Mbrojtës…" El-Maide. 56
Ndërsa vilaja (ndihmesa) e Allahut për robin ndahet në: e 
përgjithshme dhe e posaçme.
E përgjithshme: është vilaja (ndihmesa) ndaj robëve në 
rregullimin dhe administrimin e çështjeve të tyre. Kjo përfshin 
besimtarin, qafirin dhe të gjith krijesat. Allahu është Ai që ka 
marr përsipër rregullimin, administrimin, sundimin e të tjera. 
Për këtë flet fjala e Allahut: "Pastaj ata kthehen tek Allahu 
Meula Zoti i tyre i vërtet. Sigurisht që i Tij është Gjykimi 
dhe Ai është më i Shpejti në llogari". En-Aam. 63.
E posaçme: është që Allahu ti bëj vilaje (ndihmes) robit me 
përkujdesjen, suksesin dhe udhëzimin e Tij. Kjo është e 
posaçme për besimtarët. Allahu thotë: "Allahu është Ueliju 
(Mbrojtësi, Ruajtësi) i atyre që e besojn Atë. Ai i nxjerr ata 
nga errësira në dritë, por sa për ata që nuk besojnë, Eulija 
(mbështetës, ndihmues) janë Tagutët: këta i nxjerrin ata nga 
drita dhe i zhysin në errësirë …". Bekare. 257.
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Ibnu Abasi thotë për fjalën e Allahut (subhanehu ue teala): "…
atëhere të gjitha lidhjet e tyre do tu shkëputen atyre". 
Bekare; 166. Ka thënë se është "Dashuria". Trasmeton Ibën 
Xherir. Hadithin e ka saktësuar Hakimi .

"Ibnu Abasi thotë për fjalën e Allahut (subhanehu ue teala): 
"…atëhere të gjitha lidhjet e tyre do tu shkëputen atyre". 
Bekare; 166. Ka thënë se është "Dashuria". Ai do të tregoj për 
fjalën e Allahut (subhanehu ue teala): "Kur (ata) të cilët u 
ndoqën (në adhurim nga njerëzit), do t’i mohojnë (e ta 
shpallin veten të pafajshëm nga) ata të cilët i adhuruan dhe 
ata të shohin dënimin, atëherë të gjitha lidhjet e tyre do t’u 
shkëputen atyre". Bekare. 166.
Në ajet përmendet fjala "sebeb" (shkak). Shkak është gjithçka 
me anë të cilit arrihet tek diçka. Allahu (subhanehu ue teala) 
thotë: "Kushdo që mendon se Allahu s’do ta ndihmojë atë 
(Muhammedin a.s.) në këtë botë dhe në Botën Tjetër, le të 
zgjasë një litar në tavan e të varet…". El-Haxh. 15. (në ajet 
është përmendur fjala shkak e cila është përkthyer me litar). 
Prej kësaj dhe është quajtur litari, shkak, sepse njeriu arrin me 
anë të tij nxerrjen e ujit nga pusi.

"Ka thënë se është "Dashuria". Këtë trasmetim disa dijetarë e 
kanë dobësuar, mirëpo kuptimi i tij është i saktë. Pasi të gjitha 
shkaqet me të cilat janë lidhur mushrikët, për ti shpëtuar do tu 
shkëputen atyre. Prej tyre është dashuria dhe madhërimi për 
idhujt e tyre, kjo nuk do tu bëj dobi atyre. Ndoshta Ibën Abasi 
(radijallahu an huma) e ka nxjerrë këtë nga konteksi i ajetit. 
Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Dhe ka prej njerëzve të 
cilët zgjedhin (për adhurim) të tjerë përveç Allahut si shok 
të barabartë (me Allahun). Ata i duan këta të adhuruar, të 
tjerë, si Allahun…". Bekare. 165. Pastaj ka thënë: "Kur (ata) 
të cilët u ndoqën (në adhurim nga njerëzit), do t’i mohojnë (e 
ta shpallin veten të pafajshëm nga) ata të cilët i adhuruan dhe 
ata të shohin dënimin, atëherë të gjitha lidhjet e tyre do t’u 
shkëputen atyre". Bekare. 166.
Me anë të kësaj që u shpjegua mësojmë se qëllimi i tij ka qenë 
për dashurin e shirkut. Ndërsa dashuria e besimit; si dashuria e 
Allahut (subhanehu ue teala), dashuria për atë që do Ai prej 
punëve dhe personave, ajo është e dobishme dhe të çon në 
synim. Allahu (subhanehu ue teala): "Shokët atë Ditë do të 
jenë armiq me njëri-tjetrin përveç El-Muttekunëve (të 
përkushtuarve në Besimin e Pastër Islam)". Ez-Zuhruf. 67.

Çështjet:
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1- Komenti i ajetit në suren El-Bekareh. Ai është fjala e 
Allahut (subhanehu ue teala): "Dhe ka prej njerëzve të cilët 
zgjedhin (për adhurim) të tjerë përveç Allahut si shok të 
barabartë (me Allahun). Ata i duan këta të adhuruar, të 
tjerë, si Allahun…". Ky ajet u komentua më parë.
2- Komenti i ajetit në suren Et-Teube.
3- Domosdoshmëria e dashurisë së Profetit (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) mbi veten, familjen dhe pasurinë.
Ndoshta më e drejtë është të thuhet: Domosdoshmëria e 
dhënies përparësi dashurisë së të Dërguarit (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) siç tregon hadithi. Gjithashtu fjala e tij: "mbi 
veten" tregon se fjala "përparësi" ka rënë. Kjo (çështje) 
përfitohet nga hadithi i lartpërmendur i Enesit, po kështu nga 
fjala e Allahut: "Thuaju (o Muhamed): Në qoftë se 
baballarët tuaj, bijtë tuaj,… më të dashura se përpjekja 
dhe lufta për çështjen e Allahut, atëherë prisni derisa 
Allahu të sjellë vendimin (dënimin) e Tij". Teube. 24. Pra ka 
përmendur të afërmit dhe pasurinë.
4- Mohimi i imanit nuk tregon për dalje nga Islami. Më parë ne 
përmendëm se dashuria fitohet. Për këtë përmendëm hadithin e 
Umerit (radijallahu an hu) kur i tha të Dërguarit (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem): "Ti je më i dashur tek unë se çdo gjë përveç 
vetes time. I Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) i tha: jo 
për atë që në dorën e Tij është shpirti im, derisa të jem më i 
dashur tek ti se vetja jote. Tha tani uAll-llahi ti je më i dashur 
tek unë se vetja ime…". Fjala e tij "tani" tregon për ndodhjen e 
kësaj dashurie. Kjo është çështje e qartë. Gjithashtu mohimi i 
imanit të përmendur në fjalën e tij: : "As kush nga ju nuk ka 
besuar derisa të jem më i dashur tek ai se sa djali i tij, prindi i  
tij, dhe njerëzit në përgjithësi". Nuk tregon për dalje nga 
Islami. Sipas fjalë së tij në hadithin tjetër: "Tri (cilësi) nëse 
gjenden tek një person ka gjetur me to ëmbëlsinë e imanit…". 
Sepse ëmbëlsia e besimit është çështje shtesë mbi origjinën e 
tij….. 
Mohimi i diçkaje ka tri gjendje: Origjina është mohimi i 
ekzistencës, si p.sh. “s’ka iman për adhuruesin e idhullit”. Nëse 
e pengon një pengesë për mohimin e ekzistencës atëherë 
mohohet saktësia, për shembull: “s’ka nemaz pa avdes”. Nëse 
e pengon një pengesë për mohimin e saktësisë, ëtëherë 
mohohet plotsia, për shembull: “s’ka nemaz në prezencën e 
ushqimit”. Pra fjala e tij: "As kush nga ju nuk ka besuar…”. 
Është mohimi i përkryerjes (plotësis) së detyrueshme të imanit 
(pra ka iman porse nuk e ka të plotë) dhe nuk është mohim i 
asaj që është e pëlqyshme.
5- I mani ka ëmbëlsi, ndoshta njeriu e ndjen atë, ndoshta nuk e 
ndjen. Kjo (çështje) përfitohet nga fjala e tij: "Tri (cilësi) nëse 
gjenden tek një person ka gjetur me to ëmbëlsinë e imanit…". 
Ky është argument për mohimin (mosegzistencën) e ëmbëlsisë 
nëse nuk egzistojnë këto gjëra.
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6- Katër punët e zemrës pa të cilat nuk arrihet ndihma e 
Allahut (subhanehu ue teala) dhe askush nuk e gjen shijen e 
imanit vetëm se me to. Ato janë: dashuria për hir të Allahut 
dhe urren për hir të Tij. Miqësia për hir të Allahut dhe 
armiqësia për hir të Tij. ndihma e Allahut (subhanehu ue teala) 
nuk arrihet vetëm se me to. Nëse një person falet dhe agjëron 
ndërkohë miqëson (ndihmon) armiqt e Allahut (subhanehu ue 
teala). Ai nuk ka për ta arritur ndihmën (miqësin) e Allahut 
(subhanehu ue teala).
Ibnu Kajim thotë: "I do armiqtë e të dashurit dhe pretendon / 
dashurinë e Tij,  kjo është e pamundur.
Këtë as edhe fëmijët nuk e pranojnë që të miqësosh ata që i 
armiqëson ata.
Ndërsa fjala e tij: "…askush nuk e gjen shijen e imanit vetëm 
se me to". Është marr nga fjala e Ibën Abasit: "…Nuk ka për të  
gjetur robi shijen e imanit…". Deri në fund.
7- Kuptimi i sahabit për aktualitetin, se vëllazërimi (dashuria 
dhe shoqërimi mes njëri- tjetrit) te njerzit përgjithësisht është 
bërë në çështjet e dynjasë. Për qëllim me sahabiun këtu është 
Ibën Abasi (radijallahu an huma). Fjala e tij është: "vëllazërimi 
(dashuria dhe shoqërimi mes njëri- tjetrit) te njerzit  
përgjithësisht është bërë në çështjet e dynjasë". Kjo gjë ka 
qenë në kohën e tij, e çmund të thuhet për kohën tonë?!
8- Komenti i fjalës së Allahut (subhanehu ue teala): "…
atëhere të gjitha lidhjet e tyre do tu shkëputen atyre". E ka 
komentuar atë me dashurin. Komenti i sahabit nëse ajeti është i 
formave të përgjithshme, ai është koment shembulli, sepse ajo 
që merret në konsideratë përsa i përket argumenteve të Kuranit 
dhe sun'netit është kuptimi i tërësishëm i tyre. Nëse përmendet 
një aspekt i veçantë nga kjo tërësi, atëherë për qëllim me të 
është shembulli. Siç është dashuria, mirëpo edhe shkaqet e 
tjera me të cilat afrohen tek Allahu (subhanehu ue teala), 
ndërkoh ato nuk janë të sakta. Ato do tu ndërpriten atyre dhe 
nuk arrisin me to mirësi.
9- Ka nga mushrikët që e duan Allahun shumë. Kjo (çështje) 
përfitohet nga fjala e Tij: "Dhe ka prej njerëzve të cilët 
zgjedhin (për adhurim) të tjerë përveç Allahut si shok të 
barabartë (me Allahun). Ata i duan këta të adhuruar, të 
tjerë, si Allahun…". Bekare. 165. Po kështu ata i duan shumë 
idhujt. Kjo është marrë nga fjala e Allahut (subhanehu ue 
teala): "…por ata që besojnë, e duan Allahun më 
shumë…". Fjala "më shum" në ajet është emër i shkallës 
krahasore që tregon për ortakësi në domethënie bashkë me 
shtesën. Ata janë ortakë në dashurin e madhe. Mirëpo 
besimtarët kaluan për faktin se ata e duan më shumë Allahun 
sesa dashuria e këtyre për idhujt e tyre.
10- Kërcënimi ndaj ati që tetë gjërat janë më të dashura tek ai 
se feja e tij. Tetë gjërat janë ato që janë përmendur në fjalën e 
Allahut: "Thuaju (o Muhamed): Në qoftë se baballarët tuaj, 
bijtë tuaj, vëllezërit tuaj, gratë tujaja, të afërmit tuaj, 
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pasuria që ju keni fituar, tregtia tek e cila keni frikë 
humbjen dhe vendbanimet tuaja ku ju gjeni kënaqësi…". 
Teube. 24. 
Kërcënimi është në fjalën e Allahut: "…atëherë prisni…". 
Autori (Allahu e mëshiroftë) ka deklaruar se urdhëri këtu është 
për kërcënim.
11- Ai që zgjedh ortak, dashuria e tij barazohet me dashurin e 
Allahut kjo është shirk i madh. Sipas fjalës së Allahut 
(subhanehu ue teala): "…Ata i duan këta të adhuruar, të 
tjerë, si Allahun…". Më pas në konteksin e ajeteve ka sqaruar 
se ata janë mushrikë që kanë rënë në shirkun e madh, kjo 
argumentohet për ndëshkimin që do të jetë për ta.

Mësimi 32

Frika

Tema: fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "Vetëm shejatani 
jua shtie në mendje frikën  eulijave të tij, kështu që mos ju 
frikësoni atyre aspak por mu frikësoni vetëm Mua nëse jeni 
besimtarë të vërtetë". Ali Imran. 175.

Lidhja e këti kapitulli me kapitullin para tij:
Autori menjëherë pas kapitullit të dashurisë sjell kapitullin e 
frikës, sepse adhurimi përqëndrohet në dy gjëra: dashuri dhe 
frikë. Me dashuri bëhet kryerja e të urdhëruarave, kurse me 
frikë bëhet largimi prej të ndaluarave. Edhe nëse lënësi i 
mëkatit kërkon të arrij tek Allahu (subhanehu ue teala), porse 
kjo është nga rezultatet e lënies së mëkateve, mirëpo kjo nuk 
është origjina.
Nëse do të pyesësh atë që nuk bën imoralitet, pse nuk bën 
imoralitet, do të thotë nga frika ndaj Allahut (subhanehu ue 
teala).
Nëse do të pyesësh atë që falet, do të thotë: nga dëshira për 
shpërblimin e Allahut dhe dashuria për Të.
çdonjëra prej tyre bën të domosdoshme tjetrën. I frikësuari dhe 
i binduri synojnë shpëtimin nga ndëshkimi i Allahut dhe 
arritjen e mëshirës së Tij. 
A është më mirë për njeriun që të anoj më shum nga frika apo 
nga shpresa? Në lidhje me këtë ka kundërshtime:
Është thënë se: duhet të anoj aspekti i frikës, me qëllim që kjo 
ta shtyjë në largimin nga mëkatet pastaj veprimin e 
adhurimeve.
Po kështu është thënë: të anoj aspektin shpresës, me qëllim që 
të jetë optimist. Të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) i 
pëlqente optimizmi.
Është thënë: Në lidhje me veprimin adhurimeve, të anoj 
aspektin shpresës. Ai të cilit Allahu i ka bërë mirësi për 
veprimin e adhurimeve, do të bëj mirësi mbi të për pranim. 
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Prandaj disa nga selefët kanë thënë: nëse Allahu të ka dhënë 
sukses për duan (lutjen), atëherë prit përgjigjen, sepse Allahu 
thotë: "Dhe Zoti juaj thotë: “M’u lutni Mua, Unë do t’ju 
përgjigjem…". El-Gafir. 60. Ndërsa në lidhje me veprimin e 
mëkateve të anoj aspektin frikës, me qëllim që ta pengoj prej 
tij, pasi nëse ai frikësohet nga ndëshkimi, pendohet. Kjo është 
më e përafërta, porse nuk është e plotë, sepse Allahu 
(subhanehu ue teala) thotë: "Edhe ata që japin (sadaka e 
mirësi), që e japin me zemrat e tyre gjithë frikë e 
përkushtim (nëse do t’u pranohet bamirësia apo jo nga Zoti i 
tyre), sepse ata janë të sigurt në kthimin e vet te Zoti i tyre 
(për llogari)". El-Mu'minun. 60. Që do të thotë se kanë frikë se 
nuk do të pranohet prej tyre, porse ndoshta thuhet se këtë ajet e 
kundërshtojnë hadithe të tjera. Si fjala e të Dërguarit (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) në hadithin kudsij nga Zoti i tij: "Unë 
jam tek mendimi i robit Tim për Mua, Unë jam me të kur ai më 
përmend Mua". Buhariu.
Po kështu është thënë: Kur është i sëmurë, të anoj aspektin 
shpresës. Ndërsa kur është shëndosh, të anoj aspektin frikës. 
Këto janë katër mendime.
Ndërsa imam Ahmedi ka thënë: duhet që frika dhe shpresa e tij 
të jetë e njëjtë, cilado që anon më shumë e shkatërron personin, 
pra ti bëj ato si dy krahët e shpendit. Dy krahër e shpendit nëse 
nuk janë të barabartë, shpendi bie.
Frika e Allahut është e ndryshme. Ka njerëz që frika e tij është 
në ekstrem. Ka që është neglizhent. Ka që është mesatarë në 
frikën e tij. Frika mesatare është vetëm ajo që e kthen nga të 
ndaluarat e Allahut (subhanehu ue teala). Nëse shton mbi këtë 
të çon në humbjen e shpresës nga mëshira e Allahut. Ka prej 
njerëzve që neglizhon në frikën e tij derisa ajo nuk e pengon 
nga ato që ka ndaluar Allahu (subhanehu ue teala).
[Frika është nga gradat më të vlefshmet të fesë dhe më të lartat 
e saj. Prandaj dhe dijetari Allahu e mëshiroftë ka thënë se është 
detyrë që ajo të jetë vetëm për Allahun (subhanehu ue teala). 
Allahu (subhanehu ue teala) në librin e Tij e ka përmendur atë 
për më të zgjedhurit e afërt të Tij (subhanehu ue teala), prej 
melaikeve, të dërguarve dhe të mirëve. Allahut (subhanehu ue 
teala) ka thënë: "I frikësohen dhe i përulen Zotit të tyre lart 
mbi ta…". En-Nahl. 50. "e ata nga frika prej Tij janë të 
kujdesshëm". El-Enbija. 28. "vërtet, ata të cilët ndaj 
madhërisë së Zotit të tyre kanë frikë". El-mu'minun. 57. 
"(Vepër e atyre) që përçojnë Mesazhin e Allahutdhe i 
frikësohen Atij dhe nuk i frikësohen askuj tjetër veç 
Allahut". El-Ahzab. 39. Gjithashtu ka urdhëruar që ajo të jetë 
vetëm për Të (subhanehu ue teala), ka thënë: "…dhe vetëm 
Mua m'u frikësoni". El-Bekareh. 40. "…Kësisoj mos kini 
frikë nga njerzit, por m'u frikësoni Mua". El-Maide. 44. 
"…A do të keni frikë tjetërkënd përveç Allahut…". En-
Nahl. 52. (marr nga tejsir elAziz elHamid)].
Frika është disa llojesh:
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1. Frika e adhurimit, përulshmërisë, madhështimit dhe e 
nënshtrimit. Kjo quhet dhe frika e fshehtë. Kjo vlen vetëm për 
Allahun (subhanehu ue teala). Kush e shoqëron Allahun me 
dikë tjetër në këtë, ai ka rënë në shirk të madh. Për shembull 
kush frikësohet prej idhujve ose të vdekurve ose i quan ata 
eulija dhe beson se ata u bëjnë dobi apo dëm, ashtu siç 
veprojnë adhuruesit e varreve që frikësohen prej personit në 
varr më shumë sesa frikësohen prej Allahut (subhanehu ue 
teala).
2. Frika e natyrshme. Kjo në origjinë është e lejuar, sipas fjalës 
së Allahut (subhanehu ue teala): "Kështu që ai iku prej andej 
duke u endur i frikësuar…". El-Kasas. 21. Po kështu fjala e 
Ti po për Musën (alejhi selam): "Ai tha: O Zoti im! Unë kam 
vrarë një njeri prej tyre dhe kam frikë se do të më vrasin". 
El-Kasas. 33. Mirëpo nëse kjo frikë të çon në lënien e uaxhibit 
ose veprimin e haramit ajo është e ndaluar. Nëse të çon në 
diçka të lejuar është e lejuar si, p.sh: nëse dikush frikësohet 
prej diçkaje që nuk ndikon mbi të dhe kjo frikë e çon atë në 
lënien e namazit me xhemat me gjith që ai është obligim. Kjo 
frikë është e ndaluar. Ndërkohë është detyrë mbi të që të mos 
ndikohet prej saj. Po kështu nëse ndonjë person e kërcënon për 
veprimin e diçkaje të ndaluar i frikësohet atij, ndërkoh ai 
s'mundet ta realizojë atë kërcënim. Kjo frikë është e ndaluar, 
sepse ajo të çon në veprimin e të ndaluarës pa arsye. Nëse sheh 
një zjarr dhe ikën prej tij, duke shpëtuar veten. Kjo frikë është 
e lejuar, ndoshta mund të jetë uaxhib kur me anë të saj arrin të 
shpëtoj veten.
Ka edhe një tjetër që quhet iluzion (imagjinatë) dhe nuk është 
frikë, si : të shohë hijen e një peme që lëviz dhe mendon se ky 
është një armik që do ta kërcënojë. Kjo nuk duhet të ekzistojë 
për besimtarin, porse t'i largojë këto imagjinata që nuk janë të 
vërteta. Nëse ai nuk i largon atëherë kjo e shkatërron. 

Përshtatja (korrespodimi) e frikës me teuhidin: Se nga llojet e 
frikës ka që është shirk, e cila është në kundërshtim me 
teuhidin.

Autori Allahu e mëshiroftë në këtë temë ka përmendur tre 
ajete:
Ajeti i parë të cilin e vendosi edhe si titull të temës, është fjala 
e Allahut (subhanehu ue teala): "Vetëm shejatani jua shtie në 
mendje frikën e Eulijave të tij…". pra ky frikësim që ndodhi 
vetëm se është prej shejtanit, që do të thotë: u frikëson juve, u 
fut frikë në zemrat tuaja, prej tyre.
"…eulijave të tij…". Ndihmuesit e tij, ata të cilët ndihmojnë 
të ultën, të shëmtuarën, të urryerën, sepse shejtani i urdhëron 
për të, dhe çdonjëri që ndihmon të shëmtuarën e të keqen ai 
është prej ndihmuesve të tij. Ndoshta ndihma është në shirk 
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dhe në atë çka kundërshton teuhidin, atëherë është nga të 
rrezikshmet mund të jetë edhe në mëkatet e vogla.
"…jua shtie në mendje frikën e eulijave të tij…". E tillë 
(pra, për futje frike) është ajo çka përmendet në ajetin para tij, 
kur ata thanë: "Vërtet populli (pagan) ka grumbulluar 
kundër jush një ushtri të madhe kështu që frikësojuni 
atyre…". Ali Imran. 173. Këtë e bënë për t'i penguar ata prej 
një detyrë të fesë që ishte xhihadi, duke i frikësuar ata me anë 
të kësaj (grumbullimit). Po ashtu edhe ajo që ndodh në 
vetveten e një personi, i cili kërkon të urdhërojë në një të mirë 
dhe të ndalojë nga një e keqe, shejtani e frikëson atë për ta 
penguar nga kjo punë. Po kështu ajo që ndodh në zemrën e 
ndonjë thirrësi. 
Si përfundim themi se shejtani frikëson çdo njërin që do të 
zbatojë një uaxhib. Nëse ai fut tek ti frikën duhet  të mësosh se 
guximi jot për thënien e fjalës së drejtë nuk është kjo që të 
afron vdekjen e caktuar. Nuk është as heshtja dhe as frikësimi 
që e largojnë vdekjen e caktuar. Sa prej ftuesve që thirrën në të 
vërtetën vdiqën në shtratin e tyre?! Sa prej frikacakëve u 
vranë?! Khalid Ibn Uelidi ishte trim i madh dhe i guzimshëm, 
vdiq në shtratin e tij. Njeriu përderisa është duke kryer 
urdhërin e Allahut (subhanehu ue teala) le të ketë besim se 
Allahu është me ata të cilët i frikësohen Atij dhe janë bamirës. 
Grupi (partia) i Allahut janë ngadhnjimtarët.

"…kështu që mos ju frikësoni atyre aspak…". Këtu ka 
ndalesë dhe nuk ka dyshim se me këtë ndalesë është për qëllim 
(të qënurit e kësaj gjëje) harami. Prandaj vazhdoni në atë që u 
kam urdhëruar dhe e kam bërë uaxhib për ju prej xhihadit dhe 
mos ju frikësohuni atyre. Kur Allahu është me ndonjë njeri nuk 
mund ta mposhtë atë askush. Porse ne kemi nevojë për nijet të 
pastër sinqeritet, dhe mbështetje të plotë. Për këtë Allahu 
(subhanehu ue teala) thotë: "…nëse jeni besimtarë të 
vërtetë". Prej këti ajeti mësohet se shejtani hedh vesvese në 
zemrën e njeriut, prej tyre është frikësimi nga armiqt e tij. Kjo 
është ajo në të cilën kanë rënë shum njerëz, që është frika nga 
armiqt e Allahut. Kështu ata u bënë viktimë e tyre. Se në të 
kundërtën nëse ata do ti ishin mbështetur Allahut dhe ti 
frikësoheshin Atij para çdo gjëje, do të ishte frikësuar prej tyre 
çdo gjë. Prandaj në një shembull është thënë: "Kush i 
frikësohet Allahut, frikësohet prej tij çdo gjë. Kush i frikësohet 
dikuj tjetër veç Allahut ai ka frikë nga çdo gjë". 
Kuptohet prej ajetit se frika nga shejtani dhe ndihmëtarëve të 
tij e mohon besimin. Nëse frika të çon në shirk ajo e mohon 
krejtsisht imanin, e  nëse jo atëherë mohon plotësimin e tij.

Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Xhamitë e Allahut do të 
mirëmbahen vetëm nga ata që besojnë në Allahun dhe 
Ditën e Fundit, që kryejnë rregullisht faljen e përcaktuar 
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ditore, që japin zekatin e që nuk i frikësohen askujt, përveç 
Allahut. Mu këta janë ata në udhëzim të vërtetë". Teube. 
18.

Ajeti i dytë: 
"Xhamitë e Allahut do të mirëmbahen vetëm…". Qëllimi 
me mirëmbajtjen është mirëmbajtja edukative (shpirtërore), ajo 
është mirëmbajtja me faljen e namazit në to, bërjen dhikër, 
leximin e Kur'anit e të ngjashme. Po kështu mirmbajtja 
materiale (funksionale), me ndërtimin e tyre. Në realitet 
mirëmbajtja e tyre me këtë që u përmend nuk mund të jetë 
vetëm se prej atyre që ka përmendur Allahu (subhanehu ue 
teala), sepse ai i cili kujdeset për xhamitë dhe nuk beson në 
Allahun dhe Ditën e Gjykimit, ai nuk është mirëmbajtës (i 
kujdesur), për shkak të mos përfitimit të tij nga kjo mirëmbajtje 
(përkujdesje). Mirëmbajtja e dobishme materiale dhe 
shpirtërore është prej atyre që besojnë në Allahun dhe Ditën e 
Gjykimit. Për këtë arsye kur mushrikët u mburrën për 
mirëmbajtjen e Mesxhidul Haramit. Allahu (subhanehu ue 
teala) thotë: "Xhamitë e Allahut do të mirëmbahen vetëm 
nga ata që besojnë në Allahun dhe Ditën e Fundit, që 
kryejnë rregullisht faljen e përcaktuar ditore, që japin 
zekatin e që nuk i frikësohen askujt, përveç Allahut. Mu 
këta janë ata në udhëzim të vërtetë". Teube. 18. Allahu 
(subhanehu ue teala) ja ka atribuar xhamitë vetes së Tij si 
nderim, sepse ato janë vend adhurimi.

"…nga ata që besojnë në Allahun dhe Ditën e Fundit…". 
Besimi në Allahun përfshin katër gjëra:
- Besimi në egzistencën e Tij.
- Besimi në rrububijen (veprimet) e Tij.
- Besimi në uluhije (adhurimin) e Tij.
- Besimi në emrat dhe cilësitë e Tij.
Dita e Fundit është dita e Kiametit. Është quajtur e tillë sepse 
nuk ka ditë tjetër veç saj.
Shejh el-islami ka thënë: Në besimin në Ditën e Fundit 
përfshihet gjithçka që ka lajmëruar për të i Dërguari (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) që do të ndodhë pas vdekjes, si fitnia 
(sprova) e varrit, ndëshkimi i tij dhe begatimi i tij. Se në 
realitet kur njeriu vdes është bërë kiameti për të dhe ai kalon në 
vendin e shpërblimit.
Allahu (subhanehu ue teala) ka bashkuar në shum vende 
besimin në Të me Ditën e Fundit, sepse besimi në Ditën e 
Fundit e shtyn njeriun në bindje (nënshtrim). Nëse ai beson se 
ka ringjallje dhe llogari, kjo e shtyn atë të punoj për këtë ditë, 
mirëpo ai që nuk beson në këtë ditë nuk punon, e si të punoj 
për diçka që ai nuk beson në të?!
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"…që kryejnë rregullisht faljen e përcaktuar ditore…". Pra 
e kryejnë atë rregullisht pa mangësi në të. Kryerja është dy 
llojesh:
Kryerje farzesh, kjo është të kryesh vetëm farzet e tij, si kryerja 
e kushteve, shtyllave dhe vaxhibeve të tij.
 Kryerje synetesh, kjo është të shtoj në të mbi atë që është 
vaxhib, pra kryen vaxhibin dhe mustehab'bin.

"…që japin zekatin…". (ati që e meriton) Zekati është ajo 
pasuri që Allahu e ka bërë obligim në mallrat e zekatit. Sasia e 
tij ndryshojnë sipas asaj që përcakton urtësia e Allahut 
(subhanehu ue teala).

"…e që nuk i frikësohen askujt, përveç Allahut…". Në këtë 
ajet kemi kufizim. Forma e tij është pohim dhe mohim. Në 
fjalën: "…e që nuk i frikësohen…". Ka mohim. "…përveç 
Allahut…". Ka mohim. Kuptimi i kësaj është se frika e tij 
është kufizuar vetëm ndaj Allahut dhe nuk i frikësohet askuj 
tjetër veç Tij. El-Khashjetu është një lloj khoufi (frike), porse 
është më e posaçme se ajo. Ndryshim ndërmjet tyre është:
1- El-Khashjetu (frika) është me dije ndaj ati që frikësohesh 
dhe gjendjes së tij siç është fjala e Allahut: "Vërtet ata që i 
frikësohen më shum Allahut nga robt e Tij, janë 
dijetarët…". Ndërsa khouf (frika) mund të jetë nga injoranti.
2- El-Khashjetu (frika) është për shkak të madhështisë së atij 
që frikësohesh, ndryshe nga el-khouf (frika) e cila mund të jetë 
si rezultat dobësi së të frikësuarit jo nga fuqia e atij që të 
frikëson.

"…Mu këta janë ata në udhëzim të vërtetë". Në ajet është 
pëmendur fjala "Asaa" (që tregon për shpresim) Ibën Abasi ka 
thënë se "Asaa" nga Allahu është e detyrueshme (pra që do të 
realizohet detyrimisht). Ka ardhur në formën e shpresimit me 
qëllim që njeriun të mos e kapë mashtrimi, se ai e ka arritur 
këtë përshkrim. Kjo është si fjala e Allahut (subhanehu ue 
teala): "Përveç të dobtëve, burra, gra dhe fëmijë, të cilët 
nuk mund të mendojnë ndonjë rrugëdalje dhe nuk janë në 
gjendje të drejtohen në rrugën e tyre. Për këta ka shpresë 
se Allahu do t’i falë. Dhe Allahu është kurdoherë Falës, 
gjithnjë Falës i Madh". En-Nisa. 98-99. Allahu askënd nuk e 
obligon përtej mundesive të tij. Ata të cilët nuk mund të 
mendojnë ndonjë rrugëdalje dhe nuk janë në gjendje të 
drejtohen në rrugën e tyre, këta meritojnë faljen.

Pjesa e ajetit që dëshmon për çështjen në fjalë është: "…e që 
nuk i frikësohen askujt, përveç Allahut…". Për këtë arsye 
Allahu (subhanehu ue teala) ka thënë: "…Kësisoj mos kini 
frikë nga njerzit, por m'u frikësoni Mua". El-Maide. 44. 
Nga shenjat e besimit të vërtet është që të mos i frikësohesh 
askujt veç Allahut në gjithçka që thotë dhe vepron. Dhe kushdo 
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që dëshiron të saktësoj këtë rrugë, le të meditoj në fjalën e 
Pejgamberit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "dije se një  
popull sikur të mblidhen për të bërë dobi, nuk të bëjnë dobi  
vetëm se në atë që e ka shkruar Allahu për ty, edhe sikur të  
mblidhen për të bërë dëm në diçka, nuk mund të bëjnë dëm 
vetëm se në atë që e ka shkruar Allahu për ty…".

"Dhe prej njerëzve ka që thonë: Ne besojmë në Allahun, 
por nëse ata bëhen që të vuajnë për hir të Allahut ata e 
trajtojn provën e njerëzve si ndëshkim të Allahut". Ajeti. 
Ankebutë. 10.

Ajeti i tretë: 
"Dhe prej njerëzve ka që thonë…". Qëllimi me këtë është 
për ata që nuk ka arritur imani në thellësinë e zemrës së tij. Ai 
thotë besova në Allahun, porse imani i tij është sipërfaqsorë, si 
thënia e Allahut (subhanehu ue teala): "Dhe nga mesi i 
njerëzve është edhe ai që e adhuron Allahun si të ishte mu 
në cak (të dyshimit). Nëse i bie e mira ai kënaqet me të, por 
nëse e godet ndonjë sprovë ai kthehet prapë nga vetja e 
vet". Haxh. 14.
Pra "…në cak (në dyshim)…". Nëse e sprovon Allahu me atë 
që ka caktuar mbi të, prej mundimeve të armiqve, për hir të 
Allahut (si për shkak të qënies së tij besimtarënë Allahun dhe 
praktikimit të fesë së Tij), mundimin e njerëzve e trajton si 
ndëshkimin e Allahut.

"…por nëse ata bëhen që të vuajnë për hir të Allahut…". 
Pra për shkak të besimit të tij në Allahun dhe praktikimit të 
fesë së Tij, ose i jepet mundim në këtë fe për të cilën ai është 
kapur.
 
"…e trajtojn provën e njerëzve…". Qëllimi me provën 
(fitnen) këtu është mundimi, është quajtur provë (fitnen), sepse 
njeriu provohet dhe pengohet nga rruga e Allahut, siç ka thënë 
Allahu: "Vërtet se ata të cilët i vënë në sprovë besimtarët 
dhe besimtaret (duke i torturuar e stërmunduar ata) dhe 
pastaj nuk pendohen (tek Allahu)…". Kurse atribimi i fitnes 
njerëzve është në aspektin atribimit të punës te vepruesi i saj. 
"…si ndëshkimin e Allahut…". Dihet se njeriu ikën prej 
ndëshkimit të Allahut, duke u pajtuar me urdhërin e Tij. Ndërsa 
ky e bën mundimin e njerëzve si ndëshkimin e Allahut dhe 
ikën prej mundimeve të tyre duke u pajtuar me epshet dhe 
urdhërin e tyre duke e bëri (konsideruar, trajtuar) këtë mundim 
si ndëshkim. Në këtë rast ai u frikësua prej këtyre si frika e tij 
prej Allahut. Sepse ai e konsideroi mundimin e tyre si 
ndëshkimin e Allahut u shmang prej tij duke u pajtuar me 
urdhërin e tyre. Kështu që ajeti ka ardhur në përshtatje për 
çështjen në fjalë.
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Në këtë ajet ka urtësi të madhe. Ajo është sprovimi i Allahut 
për robin për shkak që të pastrojë imanin e tij dhe kjo është dy 
llojesh:
1. Atë që Allahu vetë e përcakton për robin. Siç është fjala 
eAllahut (subhanehu ue teala): "Dhe sigurisht që Ne do të ju 
sprovojmë ju me gjëra të tilla frikë, uri, humbje të 
pasurisë, të jetës të frutave por përgëzimet janë për të 
duruarit". Bekare. 155. Po kështu në një ajet tjetër thotë: "Të 
tillët thonë kur u bie fatkeqësi vërtetë të Allahut jemi dhe 
padyshim tek Ai do të kthehemi". Bekare. 156.
2. Atë që e përcakton Allahu në duart e krijesave prej 
mundimeve si sprovim. Kjo është si në ajetin që përmendi 
autori. 
Disa njerëz kur u bien fatkeqësitë nuk durojnë, mohojnë, apo 
ndoshta lënë edhe fenë. Allahu na mbroftë! Ndoshta mohon për 
shkak të kundërshtimit që i bëri urdhërit të Allahut (subhanehu 
ue teala), në qëndrimin e tij në lidhje me këtë mëkat. Mjaft 
njerëzve u pakësohet imani shumë për shkak të sprovave. 
Muslimani duhet të jetë i kujdesshëm. Allahu është i Urtë 
(Hakim), i sprovon robërit e Tij me anë të cilës dallohet imani i 
vërtetë. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Dhe sigurisht që 
Ne do t'ju sprovojmë ju, derisa ne të njohim ata prej jush 
që përpiqen fort (për çështjen e Allahut) me durimtarët dhe 
Ne do të provojmë veprat tuaja të vërteta". Muhamed. 31.

"Ajeti". Që do të thotë deri në fund. Ai është fjala e Allahut 
(subhanehu ue teala): "…dhe nëse vjen fitorja nga Zoti yt, 
(hipokritët) do të thonë: Sigurisht që ne ishim me ju (duke ju 
ndihmuar). Po a nuk është Allahu më i Njohuri se çfarë 
është (fshihet) në gjokset e Aleminit (të njerëzve, të xhindeve 
dhe të gjithë Krijimit të Tij)”. Ata pretendonin se ajo që u 
ndodh prej mundimit (lëndimit), është për shkak të besimit. 
Kur fitonin muslimanët thonin: ne jemi me ju, duam të na takoj 
edhe ne siç u takoj juve pjesë nga plaçka e luftës e të tjera. 
Ndërsa fjala e Tij: "Po a nuk është Allahu më i Njohuri se 
çfarë është (fshihet) në gjokset e Aleminit…". Pra se çfarë 
është (fshihet) në gjokset e të gjithëve. Allahu është më i ditur 
se çka në veten tënde se ti dhe më i ditur se çfarë është në 
gjokset e të tjerëve veç teje, sepse dija e Allahut është e 
tërësishme.
Për qëllim me fjalën "Alemin" është gjithçka veç Allahut 
(subhanehu ue teala), sepse ata janë shenjë që tregojnë për 
krijuesin e tyre. Të gjitha krijesat tregojnë për përsosmërin e 
Allahut, fuqin dhe rrububijen (veprat) e Tij.
Pra Allahu është më i ditur për veten tënde sesa ti dhe të tjerët 
veç teje.
Në ajet ka paralajmërim për njeriun që të thotë të kundërtën e 
asaj që ka në zemrën e tij. Prandaj kur Kab ibën Malik nuk 
shkoj në luftën e Tebukut i tha të Dërguarit (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) kur u kthye nga lufta: "Vërtet më është dhënë 
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mua oratori (në atë formë sa të dilja nga një shqetësim me 
diçka që pranohet e nuk refuzohet), nëse do të ulesha tek 
dikush tjetër veç teje prej mbretërve të dynjasë, do të dilja prej 
tyre i justifikuar, porse nuk them diçka që të më arsyetosh për 
të, e të më demaskoj Allahu për të". Buhariu.

Pjesa e ajetit që dëshmon për çështjen në fjalë është fjala e Tij: 
"…por nëse ata bëhen që të vuajnë për hir të Allahut ata e 
trajtojn provën e njerëzve si ndëshkim të Allahut…". Pra u 
frikësua njerëzve si frika e Allahu (subhanehu ue teala).

Prej Ebi Seidit transmetohet se Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) ka thënë: "Kënaqja e njerëzve duke zemëruar Allahun,  
është prej sigurisë së dobët, po kështu, t'i lavderosh ata për 
rriskun e Allahut dhe t'i shash ata për atë që nuk të ka dhënë 
Allahu. Se riskun e Allahut nuk mund ta sjellë dëshira e fortë e  
ndonjërit, as nuk mund ta kthejë mbrapsht urrejtja e dikujt". 
Ebu Nueim në Hilje, Bejhakiu.

"Kënaqja e njerëzve duke zemëruar Allahun, është prej  
sigurisë së dobët…". Që do të thotë të këmbesh kënaqësin e 
njerëzve me zemërimin e Allahut. Ndërrimi i kësaj me këtë 
është prej siguris së dobët. Siguria është grada më e lartë e 
besimit (imanit). Ndoshta me të është për qëllim dija, siç thua: 
jam siguruar për këtë gjë, pra e kam mësuar me siguri të asaj 
forme që nuk e përzien asnjëfarë dyshimi. Të kënaqësh njerëzit 
në zemërim të Allahut është prej sigurisë së dobët. Sepse ti u 
frikësove njerëzve më shumë sesa i frikësohesh Allahut. Kjo 
është ajo me të cilën është sprovuar ymeti islam sot. I shkon 
njeriu dikujt e lavdëron atë, ndoshta ai nuk ka asgjë prej këtyre 
gjërave që u lavdërua dhe nuk i sqaron asgjë prej të metave që 
ka. Kjo është prej hipokrizisë, jo prej këshillës dhe dashurisë. 
Këshilla është që t'ia tregojë të metat që të largohet prej tyre. 
Nuk ka gjë të keqe nëse i përmend atij të mirat duke i dhënë 
kurajo, nëse sigurohesh se ai nuk mashtrohet me to.

"…t'i lavderosh ata për rriskun e Allahut…". Hamdi 
(lavdërimi) është përshkrimi i të lavdëruarit me përsosje, 
bashkë me dashurin dhe madhërimin. Porse ai (lavdërimi) këtu 
nuk është me kushtin e dashuris dhe madhërimit, sepse atë e 
përfshin lavdërimi. 
Ndërsa fjala: "…rriskun e Allahut…". Është dhënia e Allahut. 
Pra nëse të japin diçka i falenderon ata dhe e harron Krijuesin e 
shkakut Allahun (subhanehu ue teala). Kuptimi është: T’ua 
kushtosh të gjithë falenderimin atyre, duke e lënë në harresë 
shkaktarin, që është Allahu (subhanehu ue teala). Ai i cili të 
dha diçka ishte vetëm shkak, ndërsa dhënësi i vërtetë është 
Allahu. Për këtë arsye i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
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lem) ka thënë: "Unë vetëm se ndaj, ndërsa Allahu (subhanehu 
ue teala) jep"  .   Buhariu. 
Nëse në zemrën tënde gjendet ajo se Allahu ka bërë mirësi mbi 
ty për ardhjen e këtij rrisku, pastaj e falenderon atë që ta dha, 
kjo nuk futet në hadith, përkundrazi kjo është e ligjëruar. Sipas 
fjalës së të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "Ai i cili  
bën ndonjë të mirë ndaj jush shpërblenia atij, nëse nuk gjeni  
me se tia shpërbleni, lutuni për të derisa të mendoni se ja keni  
shpërblyer". Ahmedi dhe Buhari në Edeb el-muftred.
Atëherë hadithi nuk është sipas kuptimit të drejtpërdrejt në të 
gjitha pikpamjet (aspektet) pasi qëllimi me lavderimin në 
hadith është për lavderimin absolut duke harruar shkaktari që 
është Allahu (subhanehu ue teala). Kjo është siguri e dobët, kjo 
duket sikur ti harron Mirëbërsin kryesor i cili është Allahu 
(subhanehu ue teala) të Cilit i përket begatimi i parë. 
Gjithashtu kjo është mendjelehtësi, sepse realiteti i kesaj 
çështje është, se ai që të ka dhënë është Allahu (subhanehu ue 
teala). Pasi njeriu që ta dha këtë rrisk nuk e ka krijuar këtë që 
të dha ty. Allahu është Ai që ka krijuar atë që është në dorën e 
tij. Po kështu është Ai që ia zbuti zemrën atij që të jepte ty. 
çfarë do të mendoje nëse një njeri është me fëmijën e tij dhe i 
jep fëmijës 1000 derhem dhe i thotë: jepja këto filanit. Ai i cili 
i merr falenderon babain. Nëse ai do t'i shprehte mirënjohje 
vetëm fëmijës kjo do të konsiderohej mendjelehtësi, sepse 
fëmija është vetëm dërgues. Sipas kësaj që u përmend themi 
se: kur ti i falenderon ata duke harruar me këtë atë që është 
detyrë ndaj Allahut prej falenderimeve dhe lavdërimeve. Kjo 
është prej dobësis së imanit. E nëse i falenderon ata se ata janë 
shkak dhe krejt falenderimi është për Allahun, kjo është e 
drejtë dhe e saktë. E nuk është nga siguria e dobët.

"…t’i shash ata për atë që nuk të ka dhënë Allahu.…". Kjo 
është e kundërta e të parës. Nëse një njeri shpërndan disa 
monedha dhe dikujt nuk i jep, ky e shan dhe e ofendon. Kjo 
është gabim sepse ç'ka do Allahu bëhet e ç'ka nuk e do Allahu 
nuk bëhet. Porse ai që mangëson në atë që është detyrë ndaj 
teje qortohet, për shkak se mangësoj në atë që është detyrë ndaj 
teje, jo për shkak se ai nuk të dha ty. Pra ai nuk shahet në 
aspektin e kaderit (përcaktimit), sepse nëse Allahu do ta kishte 
përcaktuar këtë, do të gjindeshin shkaqet me anë të cilave kjo 
dhënie do të arrinte tek ti.
[Pra kur ti u kërkon diçka ndërsa ata nuk ta japin i shan për 
këtë. Nëse ti do ta dije me siguri se në dhënie dhe në 
mosdhënie Allahu është i vetëm dhe se krijesa është nën 
pushtetin e Allahut, ajo nuk sundon për veten e saj as dëm as 
dobi, jo më për të tjerat, sikur Allahu të kishte përcaktuar rrizk 
për ty, ai do të vij ty edhe sikur të përpiqen krijesat për 
shmangien e tij, e nëse dëshiron për ty mos ardhjen e asaj, nuk 
do të vij ajo që dëshiron ti edhe sikur të grumbullohen të gjith 
krijesat për mbërritjen e tij tek ti. Kishe për ti shkëputur lidhjet 
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nga krijesat e do të ishe drejtuar me zemrën tënde te Krijuesi i 
Lartësuar. Për këtë arsye dhe e ka vërtetuar këtë në fjalën etij: 
"…Riskun e Allahut  nuk mund ta sjellë dëshira e fortë e  
ndonjërit as nuk mund ta kthejë mbrapsht urrejtja e dikujt". 
Prandaj mos i kënaq krijesat në atë që zemëron Krijuesin, as 
mos i falendero ata për rrizkun e Allahut, as mos i shaj për ata 
që nuk ta ka dhënë Allahu duke kërkuar arritjen e rrizkut nga 
ana e tyre. Atë që Allahu ua dhuron njerëzve (prej të mirave) 
nga mëshira e Tij, nuk ka kush që ta pengojë, e atë që Ai e 
ndal, nuk ka kush që ta dhuroj atë pos Tij. Dhe Ai është i 
Gjithfuqishmi më i Urti Gjithgjykues (marr nga tejsir elAziz 
el-Hamid)].

"…Se riskun e Allahut nuk mund ta sjellë dëshira e fortë e  
ndonjërit, as nuk mund ta kthejë mbrapsht urrejtja e dikujt". 
Kjo është arsyetim i fjalës së tij: "…t'i lavderosh ata … dhe t'i  
shash ata…".
Kuptimi i fjalës: "…riskun e Allahut…". Është dhënia e Tij. 
Porse përkushtimi i të përkushtuarit, pa dyshim është nga 
shkaqet e tij. Kur ai kërkon rrizkun dhe i vepron shkaqet, 
atëherë ai ka vepruar shkaqet që detyrojnë rrizkun, porse nuk 
është kuptimi se ky shkak e realizon i pamvarur. Sepse Ai që 
furnizon është Allahu (subhanehu ue teala). Sa ka prej njerëzve 
që punojnë shkaqe të shumta për rrizk dhe nuk i jepet rrizk 
(furnizim). Sa të tjerë punojnë shkaqe të pakta dhe furnizohen. 
Sa të tjerë u vjen rrizku pa përpjekje. Siç është rasti kur gjen 
një thesar në tokë, ose i vdes ndonjë i afërt që është i pasur e ky 
e trashëgon, e të ngjashme si këto.
Ndërsa: "…as nuk mund ta kthejë mbrapsht urrejtja e dikujt". 
Do të thotë se rrizkun e Allahut kur është përcaktuar për robin 
nuk e pengon ndaj tij urrejtja e dikujt. Sa njerëz i kanë zili 
njerëzit, janë përpjekur që ti pengojnë rrizkun e Allahut, porse 
nuk kanë arritur ta reaelizojnë një gjë të till.

Prej Aishes transmetohet se Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem) ka thënë: Kush kërkon kënaqësinë e Allahut në 
hidhërimin e njerëzve, Allahu kënaqet prej tij dhe i bën edhe 
njerëzit të kënaqen prej tij, ndërsa kush kërkon kënaqësinë e 
njerëzve në hidhërimin e Allahut, hidhërohet Allahu prej tij  
dhe i bën dhe njerëzit të hidhërohen prej tij". Ibn Hibani dhe 
Bejhakiu.

"…Kush kërkon kënaqësinë e Allahut në hidhërimin e 
njerëzve…". Që do të thotë shkaqet e kënaqësis së Tij. Ndërsa 
fjala e tij: "…në hidhërimin e njerëzve…". Që do të thotë se ai 
ka kërkuar atë që kënaqet Allahun edhe sikur të zemërohen 
njerëzit me të në vend të kësaj kënaqësis. Përgjigja e këtij 
kushti është: "…Allahu kënaqet prej tij dhe i bën edhe njerëzit  
të kënaqen prej tij…".
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Ndërsa fjala e tij: "…Allahu kënaqet prej tij dhe i bën edhe 
njerëzit të kënaqen prej tij…". Kjo është e qartë. Kur robi 
kërkon kënaqësin e Zotit të tij me qëllim të vërtet, Allahu 
kënaqet me të, sepse Ai është më bujar se robi i Tij (ose e 
nderon atë që e adhuron Atë). dhe i bën edhe njerëzit të 
kënaqen prej tij. Kjo me anë të asaj që hedh në zemrat e tyre 
prej kënaqësis dhe dashuris për të, sepse zemrat janë ndërmjet 
dy gishtave nga gishtat e të Gjithmëshirshmit i rrotullon ato si 
të dëshiroj.

"…ndërsa kush kërkon kënaqësinë e njerëzve në hidhërimin e 
Allahut…". Që do të thotë se ai ka kërkuar atë që kënaqen 
njerëzit, edhe sikur ajo të jetë që zemëron Allahun. Rezultati i 
kësaj është të trajtohet (ti kthehet) me të kundërtën e asaj që ai 
synoi. Prandaj ka thënë: "…hidhërohet Allahu prej tij dhe i bën 
dhe njerëzit të hidhërohen prej tij". Pra hedh në zemrat e tyre 
zemërimin dhe urrejtjen e tij.

Përshtatja e hadithit për temën në fjalë: "…kush kërkon 
kënaqësinë e njerëzve…" Pra nga frika e tyre derisa të kënaqen 
nga ai. Pra i dha përparësi frikës së tyre mbi frikën e Allahut 
(subhanehu ue teala).

Prej hadithit përfitohet:
1 Domosdoshmëria e kërkimit të asaj që kënaq Allahun, edhe 
nëse zemërohen njerëzit, sepse Allahu është Ai që sjell dëmin 
dhe dobin.
2 Se nuk lejohet të kërkosh atë që zemron Allahun për shkak të 
kënaqësis së njerëzve, cilido të jetë prej tyre.
3 Pohimi i kënaqësis dhe zemërimit të Allahun në mënyr reale, 
porse pa përngjasim me krijesat, sipas fjalës së Allahut 
(subhanehu ue teala): "…Asgjë nuk i përngjet Atij dhe Ai 
është Gjithëdëgjuesi, Gjithëshikuesi". Esh-Shura. 11. Ky 
është edhe medhhebi (rruga) e ehlusun'ne ue-elxhemah. Ndërsa 
mohuesit, e kanë mohuar realitetin e kësaj. Kanë thënë: sepse 
zemrimi është valimi i gjakut të zemrës për tu hakmarrë, e kjo 
nuk i përshtatet Allahu (subhanehu ue teala). Kjo është gabim, 
sepse ata krahasuan zemrimin e Allahut me zemërimin e 
krijesave. Ne u kundrapërgjigjemi atyre me dy çështje me mos 
pranim dhe me hedhjen poshtë:
Mospranimi: të mos pranojmë që domethënia e zemërimit të 
atribuar Allahut (subhanehu ue teala) është si zemrimi i 
krijesave.
Hedhja poshtë: u themi esharive; ju i pohoni Allahut 
(subhanehu ue teala) "el-iradeh" (dëshirën). Ajo është animi i 
nefsit tek arritja e të dobishmes ose shmangja e të dëmshmes. 
Zotit (Az'ze ue Xhel'le) nuk i përshtatet kjo. Nëse ata do të 
thonë: kjo është dëshira e krijesës u themi atyre: edhe zemrimi 
që përmendët është zemrimi i krijesës.
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çdo njeri që anullon (bën të pa vlefshëm) domethëniet e 
drejpërdrejta të argumenteve me analogjit llogjike. Këto 
analogji janë të pa pranushme në disa aspekte:
E para: se ajo anullon (bën të pa vlefshëm) domethënin e 
argumenteve. Kjo të çon në atë se ato janë të vërteta ndërsa 
domethënia e argumenteve e pavlefshme. Kjo është e 
papranueshme.
E dyta: ai është ti mveshësh Allahut (subhanehu ue teala) fjalë 
pa dije, sepse ai që bën të pa vlefshëm kuptimin e drejtpërdrejt 
të argumentit, ai e ka interpretuar atë në një kuptim tjetër. Ati i 
thuhet: çtë bëri ty të ditur se Allahu ka pas për qëllim atë 
domethënie dhe jo kuptimin e drejtpërdrejt të argumentit? 
Atëherë në këtë ka gënjeshtër ndaj Allahut përsa i përket 
pohimit dhe mohimit, në mohimin e domethënies së 
drejtpërdrejt dhe pohimin e asaj që nuk tregon për të 
argumenti.
E treta: Në të ka krim ndaj argumenteve, duke besuar se ato 
tregojnë për ngjashmëri, sepse ai nuk i mohoj vetëm se për këtë 
shkak. Atëherë ajo (pra domethënia e drejtpërdrejt) që ai kuptoj 
nga Kur'ani dhe sun'neti i Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem) është kufër dhe humbje.
E katërta: në këtë ka akuz ndaj Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) dhe Khalifëve të drejtë, sepse ne themi: këto 
domethënie të argumenteve të cilat ju i ndryshuat, a i ka ditur 
Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) dhe Khulefat e tij, apo 
jo?
Nëse do të thonë: nuk i kanë ditur, vetëmse i kanë akuzuar për 
paaftësi. Nëse thonë i kanë ditur por nuk kan sqaruar, atëherë i 
kanë akuzuar për neglizhencë. Prandaj mos u neverit nga 
argumentet që tregojnë për cilësi që ta pohosh atë, porse është 
detyr ti shmangesh dy gjërave këto janë: 
"Temthil" (përngjasim) dhe "Tekjif" (dhënia formë cilësis 
ose përshkrimi i mënyrës se si është). Sipas fjalës së Allahut 
(subhanehu ue teala): "Andaj mos përngjasoni asnjë me 
Allahun (sepse asgjë nuk i ngjason Atij e nuk është si Ai 
dhe Ai nuk është si asgjë tjetër)...". En-Nahël. 74. Po kështu 
fjala e Tij: "Dhe mos shko pas diçkaje për të cilën s’ke 
dijeni…". El-Isra. 36. Nëse Allahu pohon për veten e Tij 
fytyr apo dorë, mos u neverit nga pohimi i kësaj, sepse Ai 
që ka lajmëruar me këtë për Veten e Tij është më i ditur 
për Veten e Tij se sa të tjerët dhe më i vërtet në fjalë dhe 
më i bukur në shprehje. Ai dëshiron udhëzimin për krijesat 
e Tij. Po kështu nëse i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem) ia pohon Allahut këtë, mos u neverit nga pohimi i tij, 
sepse ai ç është:

- Më i vërteti (më i besueshmi) krijesë.  

- Më i dituri i tyre për atë që thotë për Allahun.   

- Më i qarti i tyre në shprehje dhe elokuencë.  
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- Më i sinqerti krijesë për krijesat.  
Kushdo që mohon ndonjë cilësi të cilën Allahu e ka pohuar për 
veten e Tij, ose ia ka pohuar atë Ati i Dërguari i Tij (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem), ndërsa ai (mohuesi i cilësive) thotë: 
kjo është që të rrënqeth lëkurën dhe e kundërshton këtë zemra. 
I thuhet: këtë nuk e kundërshton vetëm se ai njeri që në zemrën 
e tij ka sëmundje. Ndërsa ata që kanë besuar, zemrat e tyre nuk 
e kundërshtojnë, përkundrazi e besojnë atë dhe qetësohet tek 
ajo. Ne nuk jemi obliguar vetëm se për atë që na është 
trasmetuar (komunikuar)  Allahu ka dëshiruar për robt e Tij 
sqarimin dhe udhëzimin. Allahu thotë: "Allahu dëshiron t’ju 
sqarojë, t’ju udhëzojë (tregoj) në rrugën e të dërguarëve 
dhe të parëve të mëparshëm…". En-Nisa. 26. 
Pra Ai nuk do që tua maskoj atyre çështjen. Thotë: se Ai 
zemërohet dhe Ai nuk zemërohet. Thotë: se Ai ecën me 
shpejtësi, ndërsa Ai nuk ecën me shpejtësi. Kjo është në 
kundërshtim me sqarimin.

[Ajo që e shtyn njeriun për kënaqësin e krijesave në zemrimin 
e Krijusit është frika prej tyre. Sikur frika e tij të ishte vetëm 
prej Allahut nuk do ti kishte kënaqur ata në zemërimin e Tij. 
Robtë janë nevojtar dhe të pa mundur, ata nuk kanë asnjëfarë 
mundësie për dëm apo dobi. Nuk ka ndonjë të mirë tek ata 
vetëm se është prej Allahut. Atëherë si mund të jet e vlefshme 
për njësuesin e sinqertë ti japë përparësi kënaqësis së tyre mbi 
kënaqësin e Zotit të botrave, të Cilit i përket i gjith sundimi, 
Atij i përket i gjith falenderimi, në dorën e Tij është e gjith 
mirësia, prej Tij është e gjith e mira dhe te Ai kthehen të gjitha 
çështjet, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Tij i 
Gjithfuqishmi më i Urti Gjithgjykues. Allahu (subhanehu ue 
teala) në fjalën e Tij na ka lajmëruar se kjo është cilësi e 
munafikëve: "Me të vërtet që ju (besimtarë të Allahut në 
islam) jeni më të frikshëm në gjokset e tyre se sa Allahu. 
Kjo ngaqë ata janë popullqë nuk kuptojnë (Madhështin dhe 
Gjith fuqin e Allahut)"El-Hasher.14. Sa e bukur është fjala: 
Nëse dashuria Jote është e saktë, është arritur qëllimi më 
lartë. / Pasi çdogjë që është mbi tokë është tokë.
Ibën Rexhepi ka thënë: Kujdo që i është vërtetuar se çdo 
krijesë që është mbi tokë, ajo do të jetë tokë. Atëherë si i jep 
përparësi bindjes së asaj që është tokë mbi bindjen e Zotit 
zotëruesit të gjithçkaje? Ose e thënë ndryshe si e kënaq tokën 
me zemërimin e Sunduesit Dhuruesit. Vërtet kjo është gjë e 
çuditshme.
Nga hadithi përfitohet se ka ndëshkim për atë që u frikësohet 
njerëzve dhe i jep përparësi kënaqësis së tyre mbi kënaqësin e 
Allahut. Ndëshkimi mund të jetë në fe Allahu na ruajtë. E 
keqja që të godet në fe është më e madhe se e keqja që të godet 
në pasuri dhe trup.
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Po kështu nga hadithi përfitohet, frika e madhe nga ndëshkimet 
e mëkateve, e sidomos në fe. Pasi ka shum njerëz që punojnë 
mëkate, nënvleftëson dhe nuk shikon ndikim që vjen si rezultat 
i ndëshkimit të saj. Ky i mjerë nuk e di me se është goditur, 
ndoshta goditja që ka marrë është në zemrën e tij, siç thotë 
Allahu (subhanehu ue teala): "Kështu Ai i ndëshkoi ata duke 
u futur hipokrizi në zemër deri në Ditën në të cilën ata do 
të takojnë Atë, sepse ata e thyen atë (mërrëveshjen me 
Allahun) të cilën vetë ja kishin premtuar Atij dhe për atë se 
ata gjithnjë thurnin gënjeshtra". Teobe.77. O Allah të 
lutemi që me kënaqësin Tënde të na mbrosh nga Zemërimi Jot, 
me faljen Tënde ngë ndëshkimi Jot dhe me Ty prej Teje, nuk 
mudem dhe nuk arris numurin e lavdërimeve për Ty ashtu siç e 
ke lavdëruar ti veten Tënde (marr nga tejsir elAziz el-Hamid)].

çështjet:

1 Komenti i ajetit të sures Ali Imran. Ai është fjala e Allahut 
(subhanehu ue teala): "Vetëm shejatani jua shtie në mendje 
frikën  eulijave të tij, kështu që mos ju frikësoni atyre 
aspak por mu frikësoni vetëm Mua nëse jeni besimtarë të 
vërtetë". Ajeti u komentua më parë.
2 Komenti i aijetit të sures Et-Teube. Ai është fjala e Allahut 
(subhanehu ue teala):"Xhamitë e Allahut do të mirëmbahen 
vetëm nga ata që besojnë në Allahun dhe Ditën e Fundit, që 
kryejnë rregullisht faljen e përcaktuar ditore, që japin 
zekatin e që nuk i frikësohen askujt, përveç Allahut. Mu 
këta janë ata në udhëzim të vërtetë". Ajeti u komentua më 
parë.
3 Komenti i ajetit të sures El-Ankebut. Ai është fjala e Allahut 
(subhanehu ue teala):"Dhe prej njerëzve ka që thonë: Ne 
besojmë në Allahun, por nëse ata bëhen që të vuajnë për 
hir të Allahut ata e trajtojn provën e njerëzve si ndëshkim 
të Allahut". Më parë folëm për komentin e këti ajeti.
4 Siguria dobësohet dhe fuqizohet. Kjo është marr nga fjala e 
tij në hadith: "është prej sigurisë së dobët…".
5 Shenjat e dobësis së tij, prej tyre janë këto tria. Ato janë: 
kënaqja e njerëzve duke zemëruar Allahun, t'i lavderosh ata për 
rriskun e Allahut dhe t'i shash ata për atë që nuk të ka dhënë 
Allahu.
6 Të qënurit e frikës vetëm për Allahun është nga obligimet. 
Kjo është marr nga fjala e tij në hadith: "…kush kërkon…". 
Hadithi. Ai është në aspektit e vendosjes së ndëshkimit ndaj 
atij që i jep përparësi kënaqësis së njërëzve mbi kënaqësin e 
Allahut.
7 Përmendja e shpërblimit për atë që e vepron këtë: Ajo është 
kënaqësia e Allahut ndaj tij, dhe se Ai i bën njerëzit të kënaqen 
ndaj tij. Ai është dhe përfundimi i mirë.
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8 Përmendja e ndëshkimi për atë që e lë këtë. Ajo është 
zemërimi i Allahut ndaj tij, i bën edhe njerëzit që të zemërohen 
me të dhe nuk e arrin synimin e tij.
Përmbledhja e temës: 
Është detyrë mbi personin që frika ndaj Allahut të jetë mbi çdo 
frik tjetër, dhe që të mos e çaj kokën pë asnjë në lidhje me fen 
e Allahut (subhanehu ue teala). Ta dijë se ai që kërkon 
kënaqësin e Allahut edhe nëse zemrohen njerëzit ndaj tij, 
përfundimi i mirë do të jetë për të. E nëse kërkon kënaqësin e 
njerëzve, lidhet me ta edhe nëse zemërohet Allahu (subhanehu 
ue teala), i përmbysen çështjet, nuk e arrin synimin e tij, madje 
përkundrazi i ndodh e kundërta e synimit të tij, kjo është që të 
zemrohet Allahu ndaj tij dhe i bën njerëzit që zemrohen ndaj 
tij.

Mësimi 33

Mbështetja (teuekuli).

Tema: fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "Nëqoftëse jeni 
besimtarë atëherë vetëm tek Allahu mbështetuni ". Maide; 
23. 

Lidhja (përshtatja) e këti kapitulli me kapitullin para tij: është 
për faktin se kur njeriu e veçon Allahun (subhanehu ue teala) 
me teuekul (mbështetje) i mbështetet (i referohet) Atij për 
arritjen asaj që kërkon dhe largimin e asaj që urren dhe nuk 
mbështetet tek askush tjetër përveç Tij.
Teuekuli (mbështetja) është vartësia (referimi, mbështetja) 
Allahut për arritjen asaj që kërkon dhe largimin e asaj që urren, 
duke qënë i sigurt në Të dhe duke vepruar shkaqet të lejuara. 
Ky është dhe përkufizimi më i përafërt i tij. Ai patjetër duhet t'i 
përmbushë dy kushte:
1. Mbështetja në Allahun të jetë mbështetje e vërtet dhe reale.
2. Veprimi i shkaqeve të lejuara. 
Ai që më të shumtën mbështetje të tij e ka tek shkaqet, 
mbështetjen tek Allahu (subhanehu ue teala) e ka të mangët. 
Në këtë mënyrë ai ka cënuar bindjen se Zoti është i 
mjaftushëm për të. Duket sikur ai shkakun e ka bërë 
mbështetjen e vetme në atë që ai priret (i drejtohet) për arritjen 
e të kërkuarës dhe largimin e të urryerës. 
Ndërsa ai që mbështetjen e tij tek Allahu (subhanehu ue teala), 
e bën analluese të shkaqeve (pra duke mos i përfillur ato), ai ka 
kundërshtuar Urtësinë e Allahut, sepse Allahu për çdo gjë ka 
krijuar dhe caktuar shkak. Ai që mbështetet në Allahun pa 
vepruar shkaqet, është cënues i urtësis së Allahut, sepse Allahu 
(subhanehu ue teala) është Hakim (Më i Urti, Gjithgjykues), 
shkaqet i ka lidhur me pasojat e tyre, siç është shembulli i atij 
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që mbështetet tek Allahu për të pasur fëmijë ndërkoh nuk 
martohet. 
Profeti ç ishte më i dalluari i atyre që mbështeten Allahut, 
megjithatë ai i merrte shkaqet. Profeti ç,  merrte ushqim në 
udhëtimin e tij. Kur doli për në betejën e Uhudit veshi dy 
mburoja. Kur emigroi për në Medine mori një udhërrëfyes që 
t'i tregojë rrugën. Ai nuk tha: "Do të emigroj dhe do të 
mbështetem tek Allahu e nuk do të marr askënd për të më 
treguar rrugën". Ai mbrohej nga të nxehtit dhe të ftohtit sipas 
stinëve dhe kjo gjë nuk e ka pakësuar mbështetjen e tij tek 
Allahu. 
Përmendet nga Umeri (radijallahu an hu) se kur erdhën disa 
njerëz nga Jemeni për haxh pa furnizim, i sollën tek Umeri 
(radijallahu an hu), i pyeti ata pse kishin ardhur pa furnizim. 
Ata iu përgjigjën: Ne jemi mbështetur tek Allahu. Ai ju tha: Ju 
nuk jeni të mbështetur tek Allahu, por vetëm pretendoni se jeni 
të mbështetur tek Ai.
Mbështetja është gjysma e fesë. Prandaj ne themi në namazet 
tona: "Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm Ty ndihmë të 
kërkojmë" kërkojmë prej Allahut që të na ndihmojë duke u 
mbështetur tek Ai, sepse Ai është që na ndihmon neve për 
adhurimin e Tij. 
Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "…kështu që adhuro Atë 
pra, dhe tek Ai mbështetu…". Hud. 123. Po kështu thotë 
Allahu: "…tek Ai unë mbështetem dhe Atij i kthehem me 
pendim". Hud. 88. Adhurimi s'mund të realizohet vetëm se me 
mbështetje. Njeriu nëse lihet të mbështetet tek vetja e tij, është 
lënë të mbështetet në dobësi dhe paaftësi dhe kështu nuk mund 
ta kryejë adhurimin. Ai kur adhuron Allahun (subhanehu ue 
teala) ndjen se është i mbështetur tek Allahu (subhanehu ue 
teala), me këtë ai arrin shpërblim e adhurimit dhe shpërblimin 
e mbështetjes. Porse ne në të shumtën e rastyeve kemi bobësi 
në mbështetje. Ne kur kryejmë një adhurim ose diçka të 
zagonshme nuk ndjejmë mbështetjen në Allahun për arritjen e 
këti veprimi. Madje nëtë shumtën e rasteve ne mbështetemi në 
shkaqet e dukshme dhe harrojmë çka pas tyre, e kështu na 
humb shpërblim i madh, që është shpërblimi i mbështetjes, 
ashtu sikurse neve nuk nuk na jepet sukses për arritjen e të 
synuarës, siç ndodh në më të shumtën e rasteve, qoftë kjo për 
shkak se na dalin pengesa që detyrojnë (shkaktojnë) 
ndërprerjen e saj, ose të tjera që detyrojnë (shkaktojnë) 
mangësin e saj.

Tevekuli ndahet në tre lloje:
1 Tevekuli i adhurimit dhe nënshtrimit. Ai është siguria e plotë 
tek ai që i je mbështetur, duke besuar se në dorën e tij është 
arritja e dobisë dhe shmangja e dëmit, pra i mbështetet atij me 
një mbështetje të plotë duke ndjerë nevojën e tij për të. Kjo 
është detyrë të jetë vetëm për Allahun (subhanehu ue teala). Ai 
që ja drejton këtë dikuj tjetër veç Allahut ai është mushrik që 
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ka bërë shirk të madh. Si ai që mbështetet tek njerëzit e mirë 
prej të vdekurve dhe atyre që nuk janë prezent. Kjo nuk mund 
të ndodhë vetëmse nga njerëz që besojnë se këta kanë pushtet 
të fshehtë në univers, atëherë i mbështetet atij për arritjen e 
dobive dhe shmangjen e dëmeve.
2 Mbështetja te një person në çështjen e rrizkut, jetës e të tjera, 
kjo është prej shirkut të vogël. Disa kanë thënë se është prej 
shirkut të fshetë. P.sh: si mbështetja e shum njerëzve tek 
profesioni i tij për arritjen e rrizkut. Për këtë arsye ndonjërin 
prej tyre e gjen të ndiej në veten e tijë se i është mbështetur 
kësaj gjëje me një mbështetje nevoje. Shikon në nefsin e tij të 
favorizoj atë që në pamjen e jashtme duket se rrizku është te ai. 
Ky njeri nuk i është mbështetur duke e konsideruar thjesht si 
shkak (sebeb), porse e ka bërë atë më shumë se shkak.
3 Mbështetja te një person për diçka që ia ka lënë atij në dorë, 
siç është rasti kur një personi i ke autorizuar (ngarkuar) për 
blerjen ose shitjen e diçkaje, në këtë rast nuk ka asgjë të keqe. 
Sepse ai i është mbështetur ati ndërkoh ai ndjen se grada e lartë 
e tij është mbi të (pra mbi gradën e personit që ka autorizuar), 
sepse ai e ka bërë atë zëvendësin e tij. I Dërguari (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) ngarkoj Alij ibën ebi Talibin për të therur ato 
që kishin mbetur nga hedji (hedj është bagëtia që theren në 
haxhin kiran). Po kështu ka ngarkuar Ebu Hurejren në pasurin 
e sadakas (zekatit). Po kështu ngarkoi Uruetu ibën el-Xhad që 
ti blejë kurbane. Ky është ndryshe nga lloji i dyti sepse ai 
ndjente nevojë për këtë dhe e shikon mbështetjen e tij tek i 
mbështeturi (pra ati të cilit i është mbështetur), mbështetje 
nevoje.
Nga kjo që u tha sqarohet se teuekuli është nga gradët më të 
larta dhe se është detyrë për njeriun që atë ta ketë në të gjitha 
çështjet e tij. 
Shejh el-islam ibën Tejmije thotë: nuk u përket mohuesëve (të 
cilësive) e as muëtezilëve të mbështeten në Allahun 
(subhanehu ue teala), sepse mohuesit besojnë (mendojnë) se 
Allahu nuk ka cilësi. Ndërsa njeriu i mbështetet vetëm ati që 
është me cilësi të përkryera, të meritushme, sepse ai do të 
mbështetet tek ai.
Po kështu kaderit sepse ata thonë: robi është i pamvarur në 
punën e tij, Allahu nuk ka pushtet në punët e robëve.
Nga këtu mësojmë se rruga e selefëve ka qënë rruga më e mirë, 
me të (pra duke ju përmbajtur rrugës së tyre) përmbushen të 
gjitha adhurimet dhe plotësohen me të të gjitha gradët e 
adhuruesëve.

Autori në këtë temë ka përmendur katër ajete. Ajetin e parë e 
ka bërë titullin e temës, ai është fjala e Allahut (subhanehu ue 
teala):
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"Nëqoftëse jeni besimtarë atëherë vetëm tek Allahu 
mbështetuni". Që do të totë: mbështetu Allahut dhe mos iu 
mbështet askujt tjetër veç Tij.
Fjala e shokëve të Musait (alejhi selam) në këtë ajet tregon se 
mbështetja është prej imanit dhe të domosdoshmeve të tij. 
Ashtu sikurse thuhet: "Nëse je bujar respektoje mikun" Kjo do 
të thotë se respektimi i mikut është prej bujarisë. 
Ky ajet pohon se imani nuk është i plotë nëse mbështetja nuk 
është e plotë. E në rastin kur mbështetja vendoset në dikë tjetër 
përveç Allahut, atëherë kjo gjë është shirk i madh dhe mohohet 
krejtësisht imani.

[Qëllimi i dijetarit -Allahu e mëshiroftë- me këtë temë është 
përcaktimi i tevekulit si obligim dhe se është detyrë që ai të 
jetë vetëm për Allahun, sepse ai është nga më të vlefshmet 
adhurime dhe më e larta e gradëve të teuhidit. Madje nuk mund 
ta realizojnë atë në formë të plotë vetëm se besimtar të vëçantë, 
siç e kemi spjeguar te cilësit e shtatëdhjetëmijëve që do të 
futën në xhenet pa llogari dhe pa ndëshkim. Prandaj Allahu 
(subhanehu ue teala) ka urdhëruar për të në më tepër se një ajet 
në Kur'an, më shum seç ka urdhëruar për abdesin dhe larjen 
nga të qenurit xhunub. Madje e ka bërë atë kusht në iman dhe 
islam. Domethënia e kësaj është se humbja e imanit dhe islamit 
është me humbjen e tij. Siç vjen edhe në ajetin e temës. Po 
kështu fjala e Allahut: "…Në qoftë se keni besuar në 
Allahun, atëherë vetëm Atij mbështetuni, nëse jeni 
muslimanë". Junus. 84. Po kështu fjala e Allahut: "…Atë 
adhuro dhe vetëm Ati mbështetu…". Hud. 123. E të tjera 
prej ajeteve. Deri te fjala e tij. Ndërsa në hadith "Sikur ju ti  
mbështeteni Allahut ashtu siç meriton ti mbështetesh Atij do tu 
furnizonte juve ashtu siç furnizon Shpendët, dalin me bark 
bosh dhe kthehen të ushqyer". Trasmeton Ahmedi dhe ibën 
Maxhe. Ahmedi ka thënë: Tevekuli (mbështetja) është punë 
zemre. Ndërsa ebu Ismail el-Ensari ka thënë: Tevekuli 
(mbështetja) është dorëzimi i çështjes atij që e sundon atë dhe 
siguri në përfaqësin e tij.
Pasi u sqarua kjo atëherë domethënia e ajetit të temës është se 
Musa alejhi selam e urdhëroi popullin e tij për tu futur në tokën 
e shenjtë të cilën Allahu e kishte bër obligim për ta dhe të mos 
ktheheshin prapë atje ku ishin, nga frika e njerëzve të 
fuqishëm. Porse të ecnin përpara e të mos frikësoheshin duke u 
mbështetur në Allahun për thyerjen e tyre. Duke besuar në 
premtimin që Allahu u kishte dhënë atyre, nëse ata ishin 
besimtarë. Ibën Kajimi ka thënë: Të mbështeturit në Allahun e 
ka bërë kusht të besimit, atëherë kjo argumenton se humbja e 
imanit është me humbjen e tij. Në një ajet tjetër Musa u ka 
thënë: "…Në qoftë se keni besuar në Allahun, atëherë 
vetëm Atij mbështetuni, nëse jeni muslimanë". Junus. 84. 
Pra  bëri argument të saktësis së islamit mbështetjen. Po kështu 
fjala e Tij: "…dhe tek Allahu le të mbështeten besimtarët". 
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Ibrahim. 11. Përmendja e emrit të besimit këtu pa përmendur 
emrat e tjerë të tyre, argumenton për lidhshmërin thelbësore 
mes imanit dhe tevekulit (mbështetjes), forca e tevekulit 
(mbështetjes) dhe dobësia e tij varet sipas forcës së imanit dhe 
dobësisë tij. Kurdo që forcohet imani i robit forcohet tevekuli 
(mbështetja) e tij, me dobësimin e imanit dobësohet tevekuli 
(mbështetja) e tij. Nëse  tevekuli (mbështetja) është i dobët, kjo 
argumenton patjetër për dobësin e imanit. Allahu (subhanehu 
ue teala) ka bashkuar ndërmjet tevekulit (mbështetjes) dhe 
adhurimit, ndërmjet tevekulit (mbështetjes) dhe imanit, 
ndërmjet tevekulit (mbështetjes) dhe takvasë, ndërmjet 
tevekulit (mbështetjes) dhe islamit ndërmjet tevekulit 
(mbështetjes) dhe udhëzimit. Atëherë qartësohet se tevekuli 
(mbështetja) është baza për të gjitha gradët e besimit, ihsanit 
dhe të gjitha punët e islamit dhe se grada e tyre në lidhje me të 
është si grada e trupit në lidhje me kokën, ashtu siç nuk mund 
të qëndroj koka vetëm se mbi trup po kështu nuk mund të 
qëndroi imani dhe pjesët përbërse të tij vetëm se në trungun e 
tevekulit (mbështetjes). (marr nga tejsir el-Aziz el-Hamid)].

Po kështu fjala e Allahut: "Besimtarë janë vetëm ata të cilët 
kur përmendet Allahu ndjejnë frikë në zemrat e tyre…". 
ajeti. Enfalë. 2. 

Ajeti i dytë fjala e Tij: "Besimtarë janë vetëm ata…". Që do 
të thotë se besimtarë janë vetëm këta. Allahu ka përmendur në 
këtë ajet dhe në atë pas tij pesë cilësi:

E para: është fjala e Tij: "…Ata të cilët kur u përmendet 
Allahu ndjejnë frikë në zemrat e tyre…". Pra i frikësohet 
zemra prej Madhërisë së Allahut (subhanehu ue teala), p.sh një 
person mendon të bëjë një gjynah, i thuhet atij "frikësoju 
Allahut". Nëse është besimtar ai do të frikësohet, kjo është 
shenja e imanit.
E dyta: është fjala e Tij: "…kur u lexohen Vargjet e Tij 
(Kur'ani) ua shtojnë edhe më besimin…". Që do të thotë se i 
shtohet besimi dhe nënshtrimi (bindja). Në këtë ajet ka 
argument se njeriu mund të përfitojë me leximin e dikujt tjetër 
më shumë sesa me leximin e tij. trasmetohet se Profeti (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) e urdhëroi Abdullah Ibn Mes'udin 
t'i lexojë atij Kur'an. Ai tha: Si të ta lexoj ty, kur mbi ty u zbrit? 
Ai ia ktheu: "Unë dëshiroj ta dëgjoj atë prej dikujt tjetër". Ai i 
lexoi prej sures Nisa derisa arriti te ajeti: "E si do të jetë 
atëherë kur Ne i dërgojmë çdo kombi dëshmues dhe Ne të 
sjellim ty (o Muhamed) si dëshmues mbi këta të gjithë". 
Nisa; 41. Tha: "Mjaft!", ndërkohë pashë sytë e tij të lotonin".
E treta: është fjala e Tij: "…dhe që i mbështeten vetëm Zotit 
të tyre…". Pra mbështeten vetëm tek Allahu e tek askush 
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tjetër përveç Tij, megjithatë ata veprojnë shkaqet. Kjo është 
edhe pjesa që dëshmon për çështjen në fjalë.
E katërta: është fjala e Tij: "…Të cilët e falin namazin…". 
Pra e kryejnë atë në mënyrë të përpiktë. Fjala "salat" (namaz) 
është emër i llojit, i cili përfshin farzet dhe nafilet.
E pesta: është fjala e Tij: "…dhe që shpenzojnë nga ato me 
të cilat i kemi furnizuar". Fjala "nga" është për pjesë. Sipas 
kësaj Allahu ka lavdëruar ata që shpenzojnë një pjesë të pasuris 
së tyre jo të gjithë. Ose ajo Pra pjesëza "nga" është për të 
tregimin e llojit. Atëherë lavdërimi përfshin atë që shpenzon 
një pjesë të pasurisë dhe atë që shpenzon të gjith pasurin. E 
sakta është e dyta, se ai që shpenzon të gjth pasurin e 
tijpërfshihet në lavdërim kur ai i mbështetet Allahut 
(subhanehu ue teala) në atë që Ai e furnizon atë dhe familjen e 
tij siç veproi Ebu Bekri. Ndërsa nëse familja e tij është në 
nevojë, ose personi mbi të cilin shpenzohetnuk është në nevoj 
të madhe që kërkon të shpenzohet pasuria e gjithë, atëherë nuk 
duhet shpenzuar pasuria e gjithë. 

Po kështu fjala e Allahut: "O Pejgamber (nebij, lajmëtarë) 
Allahu është më se i mjaftueshëm për ty dhe (për) ata që të 
ndjekin ty prej besimtarëve". Enfal. 64. 

Ajeti i tretë fjala e Tij: "O Pejgamber (nebij, lajmëtarë)…". 
Për qëllim këtu është profeti jonë Muhamedi (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem). Allahu (subhanehu ue teala) nganjëherë i 
është drejtuar duke e përshkruar me lajmërimin (enubuuetu), 
nga njëherë me përshkrimin e dërgesës (er-risaletu). Kur e 
urdhëron për trasmetimin, e thërret me përshkrimin e dërgesës 
(er-risaletu). Ndërsa kur ka të bëjë me rregullat e posaçme në të 
shumtat e rasteve i thërret me përshkrimin e lajmërimit 
(enubuuetu). Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "O ti 
Pejgamber (nebij, lajmëtarë)! Pse e bën (për vete) Haram (të 
ndaluar, të paligjshme) atë që Allahu e ka bërë të ligjshme 
për ty…". Et-Tahrim. 1. Po kështu Allahu (subhanehu ue 
teala) ka thënë: "O ti Pejgamber (nebij, lajmëtarë)! Kur t’i 
ndani gratë…". Et-Talak. 1.
Pra profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka qënë i lajmëruar 
nga Allahu (subhanehu ue teala) dhe lajmërues për robt e 
Allahut (subhanehu ue teala).

"…Allahu është më se i mjaftueshëm për ty…". Mundet që 
kuptimi të jetë: "ty të mjafon vetëm Allahut" dhe kjo duket më 
e saktë.

"…dhe (për) ata që të ndjekin ty prej besimtarëve". Përsa i 
përket lidhëzës bashkërenditëse "dhe" ka dy mendime: është 
thënë: Allahu të majfton ty dhe të mjaftojnë ty ata që të ndjekin 
ty prej besimtarëve. Pra përemri "ata" i lidhet (i 
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bashkërenditet) fjalës All-llah, sepse ky është emri më i afërt. 
Nëse do të ishte i lidhur (i bashkërenditur) përemrit "ty" në 
fjalën "mjaftueshëm për ty…" atëherë do të kishim përsëritje 
të përemrit (ty). Kjo është e ngjashme si fjala e Allahut 
(subhanehu ue teala): "…është Ai i Cili të ka mbështetur ty 
me Ndihmën e Tij (të pakursyer) dhe me besimtarët…". El-
Enfal. 62. Pra Allahu e mbështeti (ndihmoi) të Dërguarin e Tij 
me besimtarët. Pra ata janë të mjaftueshëm për të, ashtu siç 
është Allahu i mjaftueshëm për të. Ky medim është i dobët. 
Përgjigja për këtë është në disa aspekte: 
1 fjala e tyre se i lidhet ati (pra përemrit ty) për shkak se është 
më i afërti, nuk është e saktë, sepse bashkërendimi mund të jetë 
për diçka të kaluar. Derisa gjuhëtarët (e gjuhës arabe) kanë 
thënë se kur përsëriten pjesët bashkërenditëse, lidhja 
(bashkërenditja) është për të parën (pra për pjesën e parë).
2 Nëse do të ishte i lidhur (i bashkërenditur) përemrit "ty", 
atëherë do të kishim përsëritje të përemrit (ty). E saktë është se 
kjo nuk është e domosdoshme (pra nuk është e domosdoshme 
të përsëritet).
3 Argumentimi i tyre me fjalën e Allahut (subhanehu ue teala): 
"…është Ai i Cili të ka mbështetur ty me Ndihmën e Tij (të 
pakursyer) dhe me besimtarët…". Mbështetja e tyre është 
ndryshe nga të qënurit e tyre të mjaftueshëm për të, sepse të 
qënurite e tyre të mjaftueshëm për të, do të thotë që tu 
mbështetet atyre. Ndërsa kuptimi që ata e mbështesin (pra 
ndihmojnë) atë, duke qënë ai i pamvarur me veten e tij. 
Ndërmjet këtyre ka ndryshim.
4 kur Allahu përmen mjaftueshmërin e ka posaçëruar atë vetëm 
për veten e Tij. Allahu (subhanehu ue teala) ka thënë: "Vetëm 
sikur të ishin kënaqur me atë që u dha Allahu dhe i 
Dërguari i Tij dhe të thoshin: Allahu është më se i 
Mjaftueshëm për ne! Allahu do të na dhurojë neve nga 
Begatitë e Tij dhe i Dërguari i Tij…". Et-Teobe. 59. pra ka 
ndryshim mes mjaftueshmëris dhe dhënies. Allahu (subhanehu 
ue teala) thotë: “Thuaju: Më se i Mjaftueshëm për mua 
është Allahu dhe tek Ai, le të mbështeten ata që kërkojnë 
mbështetje”. Ez-Zumer. 38. Ashtu sikurse mbështetja në dikë 
tjetër veç Allahut nuk lejohet, po kështu nuk mund të jet dikush 
tjetër veç Allahut mjaftues. Nëse do të ishte, do të lejohej 
mbështetja në të, porse i mjaftueshmi është Allahu dhe Ai 
është tek i Cili mbështeten të mbështeturit.
5 në fjalën e Tij: "…dhe (për) ata që të ndjekin ty…" ka 
diçka që pengon që sahabët të jenë të mjaftueshëm për të 
Dërguarin (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem). Kjo sepse ata ishin 
ndjekës të tij. Atëherë si mund të jetë ndjekësi i mjaftueshëm 
për atë që ndjek. Kjo kurr nuk është e qëndrushme. Atëherë e 
sakta është se ajo ("…dhe (për) ata) i lidhet përemrit "ty" në 
fjalën "mjaftueshëm për ty…" pra Ai u mjafton edhe atyre që 
të ndjekin ty prej besimtarëve. Atëherë që të gjithë mbështetuni 
Atij, ti dhe ata që të ndjekin ty. 
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Po kështu fjala e Allahut: "…dhe kushdo që mbështetet tek 
Allahu Ai do ti mjaftojë atij…". Talak; 3.

Ajeti i katërt fjala e Tij: "…dhe kushdo që mbështetet tek 
Allahu Ai do ti mjaftojë atij…". Kjo është një fjali kushtore 
prej të cilës përfitohet se kushdo që i mbështetet Allahut, Ai do 
t'i mjaftojë atij në gjërat më të rëndësishme të tij dhe do t'ia 
lehtësojë çështjen. Allahu do t'i mjaftojë atij plotësisht edhe 
nëse ky njeri përjeton prej vuajtje dhe mundime. Allahu do ta 
mbrojë atë dhe nuk do të lejojë që këto mundime të kalojnë 
përtej kufinjve. Profetin (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) 
prijësin e të mbështeturve tek Allahu e me gjithatë e kanë 
goditur lëndime, por nuk e kanë dëmtuar, sepse Allahu i ka 
mjaftuar ati. Atëherë rezultati për atë që i mbështetet Allahut 
është që ti mjaftoj atij Zoti i tij për tu ushqyer. 
Prej ajetit kuptojmë gjithashtu se kush mbështetet në dikë tjetër 
përveç Allahut, nuk do të ndihmohet, sepse dikush tjetër veç 
Allahut nuk është i mjaftueshëm, siç u tha më parë. Kush 
mbështetet në dikë apo diçka tjetër përveç Allahut, Allahu e lë 
të mbështetur në të dhe ai nuk e arrin qëllimin e tij. Ai është 
larguar nga Allahu sipas mbështetjes së tij tek dikush tjetër veç 
Allahut (subhanehu ue teala). 

Prej Ibnu Abasit përcillet se ka thënë: "Allahu na mjafton ne, 
dhe Ai është Rregulluesi më i mirë i punëve të robëve (dhe 
mbrojtësi i tyre)". Kjo është fjala e Ibrahimit kur e hodhën në 
zjarr dhe fjala e Muhamedit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) 
kur i thanë atij "vërtet populli (idhujtar) ka grumbulluar 
kundër jush (një ushtri të madhe), kështu që frikësojuni 
atyre. Por kjo gjë në të vërtetë vetëm u shtoi besimin". Ali-
Imran. 173. Buhariu dhe En-Nisaiu.

"Prej Ibnu Abasit përcillet se ka thënë: Ktë fjalë e ka thënë 
Muhamedi (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) kur i thanë ati: 
"vërtet populli (idhujtar) ka grumbulluar kundër jush (një 
ushtri të madhe)…". 
Kjo ka ardhur në Kur'an, kur Ebu Sufjani u largua nga Uhudi 
deshi të të kthehet prap tek Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem) dhe shokët e tij që ti shfaroste ata sipas pretendimit të tij. 
U takua me një grup njerëzish u tha për ku po shkoni? Thanë: 
po shkojmë për në Medine. Tha thuaj Muhamedit dhe shokëve 
të tij se ne po kthehei tek ata për ti asgjesuar ata. Ky grup erdhi 
në Medine dhe ua përcollën lajmin Muhamedit (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) dhe shokëve të tij, ata thanë: "Allahu na 
mjafton ne, Ai është Rregulluesi më i mirë i punëve të 
robëve (dhe mbrojtësi i tyre)". Dolën rreth shtatëdhjet kalorës 
derisa arritën në vendin e quajtur Hamrau El-Esed. Mirëpo Ebu 
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Sufjani u kthye nga mendimi i tij dhe u drejtua për në Meke. 
Kjo ishte prej mjaftueshmërisë së Allahut për të Dërguarin 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) dhe besimtarët, duke qënëse 
ata ju mbështetën Atij.
Përsa i përket fjalës së Ibnu Abasit (radijallahu anhuma) se 
Ibrahimi e ka thënë atë kur e hodhën në zjarr. Është fjalë që 
nuk ka vend për mendim. Atëherë ajo ka gjykimin se ai e ka 
dëgjuar prej Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem). Ibnu 
Abasit (radijallahu anhuma) është prej atyre që trasmeton nga 
beni israilët. Kështu ai mundet ta ketë marr këtë prej tyre. 
Mirëpo siguria e tij në këtë dhe lidhja që ai ibëri me atë që tha 
Muhamedi (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) është nga çështjet 
që largon mendimin se ai e kamarrë nga beni israilët.

Pjesa e ajetit që dëshmon për çështjen në fjalë është: "Allahu 
na mjafton ne, Ai është Rregulluesi më i mirë i punëve".

Vërejtje: përsa i përket fjalës tonë se Ibnu Abasit (radijallahu 
anhuma) është prej atyre që trasmeton nga beni israilët, është 
mendim i njohur tek dijetarët e mustalahut (rregullave të 
hadithit). Mirëpo ka nevoj për shqyrtim sepse Ibnu Abasit 
(radijallahu anhuma) është prej atyre që ka kundërshtuar 
marrjen nga beni israilët. Në sahihun e Buhariut ka ardhur se ai 
ka thënë: "O ju muslimanë! E si po i pyetni ithtarët e librit 
ndërsa libri juaj i cili iu zbrit Profetit të Allahut (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) është libri më i afërt që Allahu ka zbritur tek 
ju nuk është përzier dhe nuk është ndryshuar. Allahu u ka 
treguar në të se ithtarët e librit e ndryshuan librin e Allahut. 
Ata ndryshuan librin me duar e tyre?! Thanë ky është Libër 
prej Allahut, për të bërë tregti me të për një çmim të ulët. A 
nuk u mjafton juve ajo që u ka ardhur prej dijes nga të pyeturit 
e tyre?! Jo vall-llahi nuk kam parë asnjë prej tyre të pyesë juve 
për atë që u zbrit tek ju". 

çështjet:

1 Tevekuli (mbështetja) është prej farzeve. Aspekti i të qënurit 
të tij i till është për faktin se Allahu (subhanehu ue teala) e ka 
lidhur imanin me tevekulin në fjalën e Tij: "Nëqoftëse jeni 
besimtarë atëherë vetëm tek Allahu mbështetuni". Ky ajet u 
komentua më parë.
2 Tevekuli (mbështetja) është prej kushteve të imanit. Kjo 
është marr nga fjala e Allahut (subhanehu ue teala): 
"Nëqoftëse jeni besimtarë". Kjo u komentua më parë.
3 Komenti i ajetit të sures El-Enfal. Ai është fjala e Allahut 
(subhanehu ue teala): "Besimtarë janë vetëm ata të cilët kur 
përmendet Allahu ndjejnë frikë në zemrat e tyre…". Ajeti. 
Qëllimi me imanin këtu është imani i plotë, se për ndryshe 
njeriu është muëmin (besimtarë) edhe nëse nuk është i 
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përshkruar me këto cilësi, porse ai ka origjinën e imanit. 
Komenti i këti u përmend më parë.
4 Komenti i ajetit në fundin e sures El-Enfal. Ai është fjala e 
Allahut (subhanehu ue teala): "O Pejgamber (nebij, lajmëtarë) 
Allahu është më se i mjaftueshëm për ty dhe (për) ata që të 
ndjekin ty prej besimtarëve". Që do të thotë se të mjafton ty 
dhe është i mjaftueshëm për ata që të ndjekin ty prej 
besimtarëve. Kjo është dhe më e sakta siç u përmend më parë.
5 Komenti i ajetit të sures Et-Talak. Ai është fjala e Allahut 
(subhanehu ue teala): "…dhe kushdo që mbështetet tek 
Allahu Ai do ti mjaftojë atij…". Komenti i këti u përmend 
më parë.
6 Vlera e madhe e kësaj fjale. Ajo është fjala e Ibrahimit (alejhi 
selam) dhe e Muhamedit ç në vështirësi. Pra fjala: "Allahu na 
mjafton ne, Ai është Rregulluesi më i mirë i punëve të 
robëve (dhe mbrojtësi i tyre)".
Në këtë temë ka çështje të tjera të cilat autori nuk i ka 
përmendur, prej tyre është:
- Shtimi i imanit, kjo sipas fjalës së Allahut (subhanehu ue 

teala): "…kur u lexohen Vargjet e Tij (Kur'ani) ua shtojnë 
edhe më besimin…". 
- Kur njeriu është në vështirësi duhet të mbështetet në 

Allahun duke vepruar shkaqet, sepse i Dërguari (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) dhe shokët e tij e thanë këtë kur u thanë se: 
vërtet populli (idhujtar) ka grumbulluar kundër jush (një ushtri 
të madhe), kështu që frikësojuni atyre. Porse ata ja dorëzuan 
çështjen Allahut dhe thanë: Allahu na mjafton ne, Ai është 
Rregulluesi më i mirë i punëve të robëve (dhe mbrojtësi i tyre).
- Ndjekja e Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) bashkë 

me besimin janë shkak për mjaftueshmërin e Allahut për robin.

Mësimi 34

Tema: fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "A mos e ndjen 
veten të sigurtë kundër planit të Allahut? Askush nuk është 
i sigurtë ndaj planit të Allahut, përveç popullit të humbur 
(të dënuar me shkatërrim)". Araf. 99.

Kjo temë ka përfshirë dy çështje:
E para: siguria nga plani i Allahut.
E Dyta: humbja e shpresës nga mëshira e Allahut. Që të dyja 
janë anë të kundërta.
Autori është argumentuar për të parën me fjalën e Allahut 
(subhanehu ue teala): "A mos e ndjen veten të sigurtë…". 
Bëhet fjalë për banorët e vendeve, sepse para këtij ajeti është 
ajeti: "Apo mos u ndjenë të sigurtë popujt e këtyre vendeve 
ndaj ardhjes së ndëshkimit Tonë natën kur ishin fjetur? 
Apo mos u ndjenë të sigurtë popujt e këtyre vendeve ndaj 
ardhjes së ndëshkimit Tonë paradite, ndërsa lëviznin (e 
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shëtisnin të shkujdesur)? A mos e ndjen veten të sigurtë 
kundër planit të Allahut? Askush nuk është i sigurtë ndaj 
planit të Allahut, përveç popullit të humbur (të dënuar me 
shkatërrim)". Araf. 97-99.

"…natën e kur ishin fjetur…". Kjo argumenton për sigurinë 
e plotë që kishin në vendbanimet e tyre, pasi i frikësuari nuk 
fle. Ndërsa fjala e Tij: "…paradite ndërsa lëviznin…". 
Argumenton gjithashtu për sigurinë dhe bollëkun e plotë që 
kishin dhe mosngushtimin (mosshqetësim), se sikur të kishte 
tek ata vështirësi në jetesë do të shkonin të kërkonin rriskun 
dhe jetesën dhe nuk do të loznin e shëtisnin paradite. 
Pyetësoret këtu janë për të shprehur mospranim dhe çuditje 
prej gjendjes së tyre. Ata flinin të qetë e të kënaqur, vazhdonin 
në mosbindjen ndaj Allahut, në lojra dhe argëtime. Duke 
përkujtuar salltanetet (lluksin) e tyre, të shkujdesur ndaj 
përmendjes së Allahut, Krijuesit të Tyre. Ata natën bënin 
gjumë kurse ditën lojra. Allahu (subhanehu ue teala) sqaron se 
kjo është prej Planit të Tij me ta. Për këtë thotë: "A mos e 
ndjen veten të sigurtë kundër planit të Allahut? (për 
ndëshkimin e tyr)" Pastaj ajetin e ka mbyllur me fjalën e Tij: 
"Askush nuk është i sigurtë ndaj planit të Allahut, përveç 
popullit të humbur (të dënuar me shkatërrim)". Atë që Allahu 
e begaton me begati, bollik e lluks ndërkoh ai vazhdon duke 
qëndrurar  në  mëkate, mendon se është i fituar. Në reaalitet ai 
është i humburi. 
Nëse Allahu të ka begatuar nga të gjitha anët, p.sh: të ka dhënë 
të ushqehesh prej urisë, të ka siguruar prej frikës, të ka veshur 
prej lakuriqësisë, atëherë mos mendo se je i fituar kur je duke 
jetuar në mosbindje të Allahut, porse je i dështuar, sepse kjo 
është prej Planit të Allahut me të.
Ndërsa në fjalan e Tij: "A mos e ndjen veten të sigurtë 
kundër planit të Allahut? (për ndëshkimin e tyr)" ka 
argument se Allahu ka Mekër (vendosja e planeve, dhe 
komploteve për ndëshkim dhe shkatërrim, atyre që thurin 
komplote ndaj fesë së Tij dhe muslimanëve). Mekër është 
arritja e ndëshkimit të kundërshtarit nga nuk e pret. Këtë 
kuptim ka ajo që ka ardhur në fjalan e Pejgamberit: "Lufta  
është mashtrim". Trasmeton. Buhariu. 
Nëse do të thuhet si mund të përshkruhet Alluhu me këtë cilësi 
pasi në dukje duket si cilësi e ulët (e qortuar). 
Thuhet: Se Mekëri (të bërit plane kundra atyre që thurin plane) 
kur është në vendin e duhur është i lavdëruar dhe tregon për 
fuqin e atij që bën plane dhe se ai është triumfues mbi 
kundërshtarin e tij. Prandaj Allahu nuk përshkruhet me të në 
formë absolute, pra nuk lejohet të thuhet Allahu është Makir 
(komplot thurës). Porse kjo cilësi përmendet në ato vende ku 
është silësi e lavdëruar, siç është fjala e Allahut: "…ata po 
kurdisin plan, por edhe Allahu po u thurte plan dhe (pa 
dyshim që) Allahu është më i Miri i planifikuesve". El-
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Enfal.30. Po kështu fjala e Tij: "Dhe ata kurdisën një plan 
(kurth), por edhe Ne u ngritëm një plan (kurth), pa e ndjerë 
ata". En-Neml. 50. E tillë është edhe fjala e Tij: "A mos e 
ndjen veten të sigurtë kundër planit të Allahut? (për 
ndëshkimin e tyr)". Araf. 99. Kjo cilësi nuk i mohohet Ati në 
formë absolute. Përkundrazi kur ajo është për lavdërim, 
përshkruhet me të e kur nuk është për lavdërim nuk 
përshkruhet me të. Po kështu Allahu nuk emrtohet me të. Pra 
nuk thuhet se El-Makir (komplot thurës) është nga emrat 
Allahut. 
Kurse përsa i përket El-Khijanetu (tradhëtis), Allahu në mënyr 
absolute nuk përshkruhet me të, sepse ajo është cilësi e ulët (e 
qortuar) në të gjitha aspektet. Pasi ajo është mashtrim në rastin 
e sigurisë (në diçka që të është lënë në besim). Ajo është e 
qortuar. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Por në qoftë se 
ata mundohen të të tradhëtojnë ty, ata vërtet që e kanë 
tradhëtuar Allahun. Kështu që Ai tashmë të dha forcë mbi 
ta…". El-Enfal. 71. E nuk thotë: dhe Ai i tradhëtoi ata.
Përsa i përket El-Khidaë (mashtrimi), ai është i ngjashëm me 
El-Mekër (të bërit plane kundra atyre që thurin plane). Allahu 
përshkruhet me të, kur ai është lavdërim, siç thotë Allahu 
(subhanehu ue teala): "Padyshim që hipokritët përpiqen të 
mashtrojnë Allahun, por është Allahu Ai i Cili i mashtron 
ata…". En-Nisa. 142.
El-Mekër (kundërvënia) është cilësi "fiëlij-jeh" (vepra të 
Allahut) që varen nga dëshira e Allahut.

Prej këtij ajeti përfitojmë se:
1- Paralajmërimi nga begatit të cilat Allahu ja jep robit, në 
mënyrë që ato të mos jenë degradim drejt dënimit, sepse për 
çdo begati duhet të jesh mirënjohës ndaj Allahut. Ajo arrihet 
me bindje ndaj Begatuesit. Nëse ti nuk e kryen këtë duke qenë 
i furnizuar me begati, atëhere dije se kjo është prej planit të 
Allahut.
2- Qënia i sigurtë prej dënimit të Allahut, është harram, dhe kjo 
në dy aspekte:
E para: fjalia vjen në formë pyetësori që tregon për mospranim 
dhe çuditje.
E dyta: është Fjala e Tij: "…Askush nuk është i sigurtë ndaj 
planit të Allahut, përveç popullit të humbur (të dënuar me 
shkatërrim)…".

Po kështu fjalaq e Allahut (subhanehu ue teala): "Tha: 
Askush nuk e humb shpresën në mëshirën e Zoit të vet, 
përveç atyre që janë në rrugë të humbur". Hixhr. 56.

çështja e dytë që ka përfshirë kjo temë është humbja e shpresës 
nga mëshira e Allahut (subhanehu ue teala).
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Autori ka argumentuar për këtë me fjalën e Allahut (subhanehu 
ue teala): "Tha: Askush nuk e humb shpresën në mëshirën 
e Zoit të vet…". 
Fjala "kunut" (humbje e shpresës) e përmendur në ajet është 
kulmi i pesimizmit, sepse njeriu bëhet pesimist dhe largon 
shpresën, në atë formë që përjashton arritjen e të kërkuarës ose 
largimin e vështirësis (vuajtjes).
I humbur është ai që ka humbur udhëzimin nuk e di se çështë 
detyrë për Allahun (subhanehu ue teala), megjthse afrimin e 
kohës kur Allahu (subhanehu ue teala) do ta ndrushoj gjendjen. 
Prandaj në një hadith ka ardhur: "Zoti jonë u çudit nga humbja 
e shpresës (pesimizmi) së robëve të Tij dhe afërsin kohës kur 
Allahu do ta ndryshoj gjendjen. Shikon tek ju ngushtësin e 
madhe dhe pesimizmin, vazhdon të qeshë, duke e ditur se dalja 
juaj nga vështirësia është e afërt". Ahmedi. Ibën Maxhe. 
Domethënia e ajetit është se Ibrahimin (alejhi selam) kur e 
përgëzuan melaiket me një djalë të mençur e të ditur, u tha 
atyre: "u tha: A më përgëzoni (për djalin), ndërkohë që 
mosha e thyer me ka mbërthyer mua? Me çfarë pra më 
përgëzoni? Ato (melaikët) i thanë: Ne të sjellim ty lajmin e 
gëzuar me vërtetësi, kështu që mos u bëj i pashpresë. 
(Ibrahimi) u tha: Askush nuk e humb shpresë në
mëshirën e Zotit të vet, përveç atyre që janë të humbur". 
Hixhr. 54-56.
Humbja e shpresës prej mëshirës së Allahut nuk lejohet, sepse 
ajo është të menduarit keq në Allahun (subhanehu ue teala). 
Dhe kjo është  në dy aspekte:
I pari: Është shpifje në lidhje me fuqinë e Allahut (subhanehu 
ue teala), sepse ai që beson se Allahu është mbi gjithçka i 
Plotpushtetshëm nuk përjashton diçka prej fuqisë së Allahut 
(subhanehu ue teala).
I dyti: Është shpifje në lidhje me mëshirën e Allahut të 
Madhëruar, sepse ai që beson se Allahu është i Mëshirshëm 
nuk bën të pa mundur që Allahu (subhanehu ue teala) ta 
mëshiroj atë. Për këtë arsye pesimisti (që i ka humbur shpresat) 
nga mëshira e Allahut është i humbur. 
Njeriu, kur bie në një vështirësi (vuajtje), nuk duhet, ta 
përjashtoj (të bën të pa mundur) arritjen e të kërkuarës 
(dëshiruarës) së tij ose largimin e vështirësis (vuajtjes). Sa prej 
njerëzve ranë në vështirësi (vuajtje) dhe menduan se nuk ka 
shpëtim prej saj, porse Allahu (subhanehu ue teala) i shpëtoi, 
ose me punën e mëparshme, sikur i ndodhi Junusit. Allahu 
(subhanehu ue teala) thotë: "E po të mos ishte nga ata që e 
lavdërojnë Allahun ai padyshim do të kishte mbetur 
brenda në barkun e tij deri në Ditën e Ringjalljes". Safat; 
143-144. Ndoshta shpëton me punën e mir që pason. Kjo është 
si duaja e Profetit ç ditën e Bedrit, natën e Ahzabit, apo atyre 
që u bllokua gryka e shpellës.
Autori (Allahu e mëshiroftë), me sa u theksua më lart, kërkon 
që njeriu të bashkoj në rrugën e tij për tek Allahu (subhanehu 
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ue teala) ndërmjet frikës, pra të mos jetë i sigurt nga plani i 
Allahut (dënimit të Allahut) dhe ndërmjet shpresës, pra të mos 
bëhet i pashpresë nga mëshira e Allahut. Siguria nga plani i 
Allahut (dënimit të Allahut) është një e çarë (hendek) në 
aspektin e frikës. Ndërsa humbja e shpresës nga mëshira e 
Allahut është një e çarë (hendek) në aspektin e shpresës.

Prej Ibnu Abasit transmetohet se Profeti (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem) është pyetur, për gjunahet e mëdha dhe është 
përgjigjur: "Shirku në Allahun, humbja e shpresës nga 
rrugëdalja që sjell Allahu dhe siguria prej planit të Allahut  
(ndëshkimit të Allahut)". (Bezari, Tebarani)

"Prej Ibnu Abasit transmetohet se Profeti ç është pyetur, për 
gjunahet e mëdha…". Kjo pyetje (që i është drejtuar 
Pejgamberit) argumenton se gjunahet ndahen në të vogla dhe 
në të mëdha. Për këtë argumenton edhe Kur'ani: "Në qoftë se 
ju i mënjanoni gjynahet e mëdha që jeni të ndaluar t’i 
kryeni, Ne do t’ju shkarkojmë nga gjynahet (e lehta)…". 
Nisa. 31. Po kështu Allahu thotë: "Ata që u largohen 
gjynaheve të mëdha dhe El-Favahish (marrëdhënie imorale 
të paligjshme)…". En-Nexhm. 32. Mëkatet e mëdha nuk janë 
në një gradë, disa janë më të mëdha se disa të tjera.
Dijetarët janë në mos marrveshje për mëkatet e mëdha: a janë 
të numuruara apo të kufizuara?. 
Disa thonë ato janë të numëruara dhe bënë numurimin e tyre, 
duke sjellë argumente për to.
Është thënë edhe se ato janë të kufizuara. Shejhul Islam i ka 
kufizuar ato, ka thënë: "Çdo gjynah që renditet për të dënim i 
posaçëm, qoftë ky në dynja ose në ahiret, qoftë me humbjen e 
të lavdëruarës ose me arritjen e të urryerës". Ky (përkufizim) 
është shumë i gjerë dhe përmbledh shumë gjynahe. 
Ana nga e cila është nisur për thënien e kësaj fjale është se 
mëkatet ndahen në dy llojesh: 
Lloji i parë: janë ato mëkate për të cilat ka vetëm ndalesë dhe 
nuk është përmendur për to ndonjë kërcënim. Ndëshkimi për to 
vjen sipas domethënies së pëgjithshme të ndëshkimeve. Ky 
mëkat falet me veprimin e adhurimeve. Siç thotë Pejgamberi 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "Pesë namazet, xhumaja deri  
në xhuma, Ramazani deri në ramazan, falin mëkatet që janë 
punuar ndërmjet tyre, nëse i është larguar të mëdhave". Po 
kështu ka ardhur për Umren deri në Umre. Po kështu abtesi 
fshin mëkatet. Këto janë prej mëkateve të vogla.
Lloji i dytë: janë ato mëkate për të cilat ka ardhur nëshkim i 
posaçëm, siç është mallkimi, zemrimi, largimi prej vepruesit, 
ose ndëshkim penal në dynja, ose mohim të imanit e të tjera. 
Këto janë mëkate të mëdha të cilat ndryshojnë në gradët e tyre. 
Pyetësi në këtë hadith ka pasur për qëllim njohjen e gjynaheve 
të mëdha për t'u larguar prej tyre. Krejt ndryshe nga gjendja e 
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shumë prej njerëzve sot, ku pyesin vetëm për të ditur. Për këtë 
arsye është pakësuar bereqeti i dijes së tyre. 

"…shirku në Allahun…". Në mënyrë të drejtpërdrejt kuptohet 
se bëhet fjalë për shirkun e vogl dhe tëmadh. Kjo është ajo që 
duket nga kuptimi i drejtpërdrejt, sepse shirku i vogël është 
gjynah më i madh se mëkatet e mëdha. Ibën Mesudi ka thënë: 
"Të betohem në Allahun duke gënjyer është më e dashur për 
mua sesa të betohem jo në Allahun duke thënë të vërtetën". 
Kjo për arsye se e keqja e shirkut është më e madhe se e keqja 
e gënjeshtrës, atëherë kjo tregon se shirku përgjithësisht është 
prej mëkateve të mëdha. 
Shirku në Allahun përfshin: shirkun në rrububije, uluhije si të 
emrave dhe cilësive të Tij. 

"…humbja e shpresës nga rrugëdalja që sjell Allahu". Kjo ëstë 
prej mëkateve të mëdha për shkak të përfundimeve të kqia që 
sjell.

"…siguria prej ndëshkimit të Allahut…". Të kundërshtoi 
Allahun ndërkohë që Ai është duke e degraduar me të mira. 
Allahu(subhanehu ue teala) ka thënë: "Ata që nuk pranojnë 
Ajetet Tona (faktet, argumentet, shpalljet), Ne pak nga pak 
do ti mbërthejmë me dënime e nga rrugë që as do ta 
kuptojnë. Dhe Unë do tu jap kohë. Pa dyshim që plani Im 
është i fuqishëm". Al-Araf. 182-183.
Ajo që duket nga kuptimi i drejtpërdrejt i hadithit është se 
mëkatet e mëdha janë të kufizuara në këto. Mirëpo nuk është 
kështu, sepse mëkate të mëdha ka edhe të tjera. Porse i 
Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) i përgjigjej çdo 
pyetësi sipas asaj që i përshtatej gjendies së tij. Ndoshta i 
Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) tek ky pyetës pa se 
kishte diçka prej siguris nga plani (ndëshkimi) i Allahut ose 
humbje shprese prej rrugëdaljes që jep Allahu. Për këtë deshi 
t'ia sqaroi atij këto gjëra. Në çështje si kjo njeriu duhet të jet i 
vëmendëshëm, pra në ato argumente të sheriatit që në kuptimin 
e drejtpërdrejt duken se janë kondradiktor, atëherë çdo njëra 
prej tyre marret sipas gjendjes që i përshtatet, me qëllim që të 
arrihet pajtimi ndërmjet argumenteve të sheriatit.

Prej Ibnu Mes'udit transmetohet se ka thënë: "Më të mëdha e 
gjynaheve të mëdha janë: shirku në Allahun, siguria prej  
planit (ndëshkimit) të Allahut, humbja e shpresës prej mëshirës  
së Allahut dhe humbja e shpresës prej rrugëdaljes që jep 
Allahu." Abdu Rrezaku, Ibn Xheriri, Taberani.

"…shirku në Allahun…". Ky është më i madhi i mëkateve të 
mëdha, sepse është përdhosje e të drejtës më të madhe e cila 
është e drejta e Allahut, për të cilën Ai të bëri të egzistosh, të 
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pregatiti dhe të dha prej të mirave. Nuk ka kush që të ka dhënë 
më shum të mira se Allahu (subhanehu ue teala). 

Përmbledhja e asaj që u tha: marshuesit për tek Allahu i 
ndodhin (dalin) dy gjëra që e pengojnë për tek Zoti i tij. Këto 
janë: siguria prej planit (ndëshkimit) të Allahut dhe humbja e 
shpresës prej mëshirës së Allahut. Kur atë e godet diçka e keqe 
ose humb diçka të dashur e shikon atë – nëse nuk e kap mirësia 
e Zotit të tij - ta sundoi pesimizmi, duke mos pritur ardhjen e 
lehtësis dhe as nuk përpiqet për punimin e shkaqeve të tij. 
Kurse siguria prej planit (ndëshkimit) të Allahut e shikon 
personin në kundërshtimin e Allahut me gjith mirësit që janë 
derdhur mbitë. Ai mendon se është në të vërtetën dhe kështu 
vazhdon në humbjen e tij, mirëpo nuk ka dyshim se kjo është 
degradim për të.

çështjet:

1 Komenti i ajetitit të sures El-A'raf. Ai është fala e Allahut 
(subhanehu ue teala): "A mos e ndjen veten të sigurtë 
kundër planit të Allahut? Askush nuk është i sigurtë ndaj 
planit të Allahut, përveç popullit të humbur (të dënuar me 
shkatërrim)". Komenti i tij u përmend më parë.
2 Komenti i ajetitit të sures El-Hixhër. Ai është fala e Allahut 
(subhanehu ue teala): "Tha: Askush nuk e humb shpresën 
në mëshirën e Zoit të vet, përveç atyre që janë në rrugë të 
humbur". Komenti i tij u përmend më parë.
3 Paralajmërimi i rëndë për atë që është i sigurt nga plani i 
Allahut (subhanehu ue teala) (për ndëshkim). Kjo për arsye se 
është nga më të mëdhat e gjynaheve të mëdha, siç ka ardhur në 
ajet dhe hadith. Kjo çështje është marr nga ajeti i parë dhe dy 
hadithet.
4 Paralajmërimi i rëndë në lidhje me pesimizmin. Kjo çështje 
është marr nga ajeti i dytë dhe dy hadithet.  

Mësimi 35

Durimi në caktimet e Allahut është prej imanit.

[Allahu me urtësin e Tij të përkryer dhe mëshirën e Tij 
depërtuese, përcaktoi ta sprovoi njeriun me urdhëra, ndalesa 
dhe fatkeqësi (vuajtje) të cilat i ka përcaktuar për të. I urdhëroi 
për durim ndaj tyre, duke e bërë detyrë mbi ta, që tua largoj 
atyre mërzin dhe ti perforcoj në përballimin e tyre. U premtoi 
atyre për të (durimin) shpërblim të pa llogaritshëm, siç ka 
thënë: "Vetëm ata që janë të duruar do të marrin 
shpërblimin e tyre pa kufi". Ez-Zumer. 10. (marr nga tejsir 
el-Aziz el-Hamid) ].
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Durimi në kuptimin gjuhësor do të thotë pengim (burgim) këtë 
kuptim ka fjala e tyre: "u vra duke duruar" pra duke qenë i 
penguar (i burgosur). 
Ndërsa kuptimi i tij në atë që ai përdoret është pengimi i nefsit 
në disa gjëra dhe nga disa gjëra, kjo arrihet me pengimin e 
zemrës nga zemërimi i ndaluar, i gjuhës nga fjala e ndaluar dhe 
e gjymtyrëve nga veprimi i të ndaluarave. 
Durimi është tri llojesh:
1 Durimi në bindje të Allahut (subhanehu ue teala). Allahu 
(subhanehu ue teala) thotë: "Urdhëro edhe faljen e nemazit 
në familjen tënde dhe dhe ji i qetë e i vazhdueshëmnë 
përmbushjen e tyre ". Ta Ha. 132. Po kështu thotë: "Në të 
vërtet Ne ta kemi zbritur Kuranin tek ti (Muhamed) kohë 
pas kohe. Kështu ki durim për vendimin e Zotit tënd…". 
El-Insan. 23-24. Ky është prej durimit ndaj urdhrave të 
Allahut, sepse atij i zbriti Kur'ani për ta përcjellur atë, atëherë 
ai ishte i urdhëruar për durim në bindje të Allahut (subhanehu 
ue teala). Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Dhe mbaje 
veten tënde me durim duke qëndruar me ata që i drejtohen 
Zotit të tyre mëngjes e mbrëmje duke kërkuar Fytyrën e 
Tij…". El-Kehf. 28. Ky është durimi në urdhrat e Allahut 
(subhanehu ue teala).
2 Durimi nga ajo që ka ndaluar Allahu. Si durimi i Jusufit në 
mos përgjigjjen e gruas së ministrit kur e ftoj te vetja e saj në 
pozitën e saj, kishte krenari fuqi dhe pushtet mbi të e 
megjithatë ai duroi dhe tha: "Ai ( Jusufi) tha: O Zoti im, 
burgu është më i dashiruar për mua, sesa atë që më afrojnë 
ato mua dhe nëse ti nuk largon prej meje dredhinë e tyre, 
unë mund të anoj te ato e të bëhem injorant". Jusuf. 33.  Ky 
është durimi nga ajo që ka ndaluar Allahu (subhanehu ue 
teala).
3 Durimi në rcaktimet e Allahut. Allahu (subhanehu ue teala) 
thotë: "Prandaj ki durim për vendimin e Zotit tënd…". 
Insan. 24. Në këtë ajet futet vendimi i Allahut i caktimit. E tillë 
është fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "Ti (Muhamed) 
duro, ashtu sikurse duruan të dërguarit e vendosur dhe 
mos kërko ngutjen e dënimit për ta...". Ahkaf 35. Ky durim 
është është në përcjelljen e fesë dhe në lëndimet që i jepnin 
populli i tij. E tillë është edhe fjala e Profetit ç personit që 
dërgoj tek njëra prej vajzave të tij: "Urdhëroje atë të durojë 
dhe të shpresojë shpërblimin". 
Kështu durimin e kemi tri llojesh, më i larti i tyre është durimi 
në bindje të Allahut, pastaj durimi në atë që e ka ndaluar 
Allahu, pastaj durimi në atë që ka caktuar Allahu. 
Kjo rënditje nuk është në saj të anës individuale, sepse mund të 
jetë durimi në atë që e ka ndaluar Allahu më e vështirë për 
njeriun sesa durimit në bindje të Allahut. Nëse njeriu p. sh; 
sprovohet me një grua të bukur që e fton te vetja e saj në një 
vend pa njerëz ku nuk e shikon askush përveç Allahut, ndërsa 
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ai është në kulmin e fuqisë së epsheve dhe rinisë, ai duron nga 
kjo e ndaluar që është shumë e vështirë për nefset. Ndoshta fal 
100 nemaze e mund të jetë më e lehtë tek ai sesa kjo.
Poashtu kur njeriu godetet me një fatkeqsi, durimi në të është 
më i vështirë sesa durimit në bindje të Allahut. Atij mund t'i 
vdesë i afërmi i tij, ose shoku i tij, ose i dashuri i tij, kështu ai e 
përballon me durim këtë fatkeqsi e cila ka një vështirësi të 
madhe.
Me këtë që u spjegua përfundon paqartësia që kanë disa njerëz, 
thonë: kjo rënditje ka nevoj për shqyrtim; pasi disa mëkate 
durimi ndaj tyre është më i vështirë sesa ndaj disa adhurimeve. 
Po kështu durimi ndaj disa caktimeve është më i vështirë. 
Atëherë ne përmendim gradët si gradë, pa vështruar në 
aspektin e duruesit.
Durimi në bindje është më i lartë për arsye sepërmban detyrim 
dhe veprim. I detyron vetes namazin dhe e fal atë, agjërimin 
dhe agjëron, haxhin dhe e kryen…. Pra në këtë ka detyrim, 
veprim dhe lëvizje, në të cilën ka vështirësi dhe lodhje. Pastaj 
vjen durimi nga mëkati, sepse nëtë ka vetëm ndalim 
(përmbajtje), që dotë thotë ta detyrosh veten për lënie. Ndërsa 
durimi në caktimet, është sepse shkaku i tij nuk është me 
zgjedhjen e robit. Ai nuk është as veprim e as lënie. Ai është 
thjesht caktim i Allahut.
 
Autori Alluhu e mëshiroftë në këtë kapitull ka posaçëruar 
durimi në atë që ka caktuar Allahu, sepse ai lidhet me teuhidin 
rububije. Administrimi i krijesave dhe përcaktimi mbi ta është 
prej veprave të Allahut (subhanehu ue teala). 

"…në caktimet e Allahut". Fjala caktim përdoret për të 
përcaktuarën dhe veprimin e Përcaktuesit, që është Allahu 
(subhanehu ue teala). Përsa i përket veprimit të Përcaktuesit, 
është detyrë mbi njeriun të jetë i kënaqur me të dhe të bëj 
durim, ndërsa në lidhje me të përcaktuarën është detyrë mbi të 
durimi dhe pëlqehet kënaqësia. Shembull për këtë: Allahu ka 
caktuar që makina e një personi të digjet. Aspekti që Allahu ka 
caktuar që ajo të digjet është caktim. Njeriu e ka detyrë të 
kënaqet me këtë, sepse kjo është nga të qënurit plotësisht i 
kënaqur me Allahun si Zot.
Përsa i përket të përcaktuarës, e cila është djegja e makinës. 
Durimi në këtë është detyrë. Ndërsa kënaqësia me këtë është e 
pëlqyer, e nuk është detyrë sipas mendimit më të saktë në 
lidhje me këtë.
E përcaktuara ndoshta është adhurim, ndoshta është mëkat, 
mundet të jetë thjesht prej veprimeve të Allahut. Adhurimi 
është detyrë të kënaqesh me të. Mëkati nuk lejohet që të 
kënaqesh me të në aspektin që ajo është përcaktuar. Ndërsa në 
aspektin se ajo është caktim i Zotit, është detyrë të kënaqemi 
me përcaktimin e Allahut në çdo gjendje. 
Prandaj Ibën Kaj'jim ka thënë:
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Për këtë arsye kënaqemi me caktimin dhe zemërohemi / të 
përcaktuarës kur ajo është me mëkat.
Ai që vështron tek personi që punon mëka me syrin e caktimit 
dhe përcaktimit, është detyr për të që të kënaqet, sepse ishte 
Allahu Ai që e përcaktoi këtë. Ai ka urtësi në caktimin e Tij. 
Nëse vështron në veprimin e tij nuk lejohet të kënaqet me të 
sepse ai është mëkat. Ky është edhe ndryshimi ndërmjet 
caktimit dhe të përcaktuarës.

Fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "E kush beson Allahun, 
Ai ia udhëzon zemrën e tij. Allahu është i Gjithëdijshmi për 
çdo send". Tegabun. 11.
Alkameh ka thënë: "Ai është një burrë që e godet një fatkeqësi 
dhe e di që është prej Allahut, kënaqet dhe i dorëzohet caktimit 
të Allahut".
Nga Ebi Hurejra (radijallahu an hu) transmetohet se Profeti 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: "Dy gjëra tek 
njerëzit janë kufër, sharja në prejardhjen dhe Nijahatu (vajtimi 
me ngritje zëri) mbi të vdekurin (duke përmendur të mirat e 
tij)". Muslimi.

"…E kush beson Allahun…". Qëllimi me besimin në 
Allahun këtu, është besimi në kader (caktimin). 
Ai ia udhëzon zemrën e tij…". I jep ati qetësi. Kjo tregon se 
besimi ka lidshje me zemrën. Kur zemra udhëzohet udhëzohen 
gjymtyrët, siç ka thënë Profeti (salAll-llahu alejhi ue sel-lem): 
"Vërtet në trup është një cop mishi, kur ajo rregullohet  
rregullohet i gjith trupi, kur ajo prishet, prishet i gjith trupi,  
vërtet ajo është zemra". Buhariu. 

"Alkameh…" Ka qenë nga dijetarët më të mëdhej të tabiinëve.
"Ai është një burrë që e godet një fatkeqësi…" deri në fund të 
fjalës së tij. Ky komenti i Alkames është nga të domosdoshmet 
e besimit, sepse ai që beson në Allahun (subhanehu ue teala) e 
di se caktimi është prej Allahut (subhanehu ue teala), atëherë ai 
kënaqet dhe dorëzohet. Pra kur ai e di se fatkeqësia që e goditi 
është prej Allahut i qetësohet zemra dhe rehatohet. Prandaj 
besimi në caktimin e Allahut është nga më të mëdhat rehati dhe 
qetësi.

[Atë që e godet ndonjë fatkeqësi dhe e di se ajo është nga 
caktimi i Allahut dhe duron, shpreson shpërblimin dhe i 
dorëzohet caktimit të Allahut, Allahu e shpërblen duke ja 
udhëzuar zemrën e tij në të cilën është origjina e çdo mirësie në 
dynja dhe ahiret. Ndoshta ia kompeson në dynjasë atë që i ka 
humbur ose diçka më të mirë se ajo, Siç ka thënë Allahu 
(subhanehu ue teala): "Dhe sigurisht që ne do të ju 
sprovojmë ju me gjëra të tilla si frikë, uri, humbje të 
pasurisë, të jetës, të frutave, por përgëzimet janë për të 
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duruarit. Të cilët thonë kur u bie fatkeqësia: Vërtet të 
Allahut jemi dhe padyshim tek Ai do të kthehemi. Ata janë 
mbi të cilët derdhen salauatet (bekimet, faljet) nga Zoti i 
tyre dhe mu këta janë ata mbi të cilët derdhet Mëshira e 
Tij, mu këta janë ata të drejtuarit". Bekare 155-157. Ibën 
Abasi ka thënë: ia udhëzon zemrën e tij me siguri atëherë ai e 
mëson se ajo që e godititi nuk mund të gabonte (të mos e 
godiste), dhe ajo që nuk e goditi nuk ishte që do ta godiste. Në 
një hadith të saktë trasmetohet se i Dërguari ç ka thënë: "çudi  
me besimtarin çdo gjë që ka përcaktuar Allahu për të është 
mirësi, nëse e godet ndonjë e keqe dhe ai duron, është mirësi  
për të. Nëse i vjen ndonjë e mirë dhe ai falenderon, është 
mirësi për të, e kjo është vetëm për besimtarin". Ndërsa në 
fjalën e Tij: "…Allahu është i Gjithëdijshmi për çdo gjë". 
Duhet të kemi parasysh se kjo ka ardhur nga dija e Tij e cila 
përmban Mençuri të plotë, kjo obligon durimin dhe kënaqësi. 
(marr nga tejsir el-Aziz el-Hamid)].

"Dy gjëra tek njerëzit janë kufër…". Pra këto dy cilësi janë 
kufër, egzistenca e këtyre dy cilësive të kufrit tek besimtari, 
nuk do të thotë se ai është kafir. Po kështu kur tek qafiri 
egzistojnë dy cilësive të besimit, si turpi, trimëria dhe bujaria, 
nuk do të thotë se ai është besimtar.
Shejh el-islam ibën Tejmije (Allahu e mëshiroftë) thotë: 
ndryshe nga fjala e të Dërguarit (salAll-llahu alejhi ue sel-lem): 
"Ndërmjet burrit shirkut dhe kufrit është lënia e namazit". 
Muslim. Këtu fjala kufër ka ardhur me nyjen shquese "el" që 
tregon për realitet. Pra qëllimi me kufrin këtu është për kufrin 
që të nxjerr nga feja. Ndërsa kur fjala kufër vjen e pa shquar, 
nuk tregon për dalje nga islami.

"…sharja në prejardhjen…". Që do të thotë: Sharja në 
prejardhje ose mohimi i saj. Kjo është punë prej punëve të 
kufrit.

"…Nijahatu (vajtimi me ngritje zëri) mbi të vdekurin". Ajo 
është të qarit e personit mbi të vdekurin, në formë kuje (me 
klithmë). Sepse kjo tregon për ngushtësim dhe mos durim. Ai 
është në kundërshtim me durimin e detyrueshëm. Kjo fjali 
(vajtimi me ngritje zëri mbi të vdekurin) është edhe pjesa që 
dëshmon për temën në fjalë. 
Njerzit kur u bie fatkeqsia janë katër rangjesh:
 E para: Zemërimi. Ai ose është me zemër, si të zemërohet prej 
Zotit të tij, zemërohet për atë që ka caktuar Allahu për të, e 
ndoshta mund ta çojë edhe në kufër Allahu (subhanehu ue 
teala) thotë: "Ka nga njerëzit që e adhuron Allahun 
luhatshëm nëse e godet ndonjë e mirë ai qetssohet me të, po 
nëse e godet ndonjë e pakëndshme, ai kthet në fytyrën e vet 
të vërtetë (të mëparshme), ai i ka humbur këtë dhe jetën 
tjetër e ky është ai dështim i qartë". Haxh. 11. Ndoshta është 
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me gjuhë, si lutja për shkatarrim, e të ngjashme. Mund të jetë 
me gjymtyrë si rrahja e fytyrës, grisja e rrobave, shkulja e 
flokve, e të ngjashme. 
E dyta: Durimi. Ai është siç ka thënë poeti:
Durimi është si emri i tij, i idhët shija e tij / Porse përfundimi i 
tij është më i ëmbël se mjalti.
Njeriu sheh se kjo gjë është e rëndë për të dhe e urren, porse e 
mban dhe duron. Ndodhja dhe mos ndodhja e saj nuk është e 
njëllojt tek ai, përkundrazi ai e urren këtë mirëpo imani i tij e 
mbron nga zemërimi.
E treta: Kënaqsia. Ajo është (gradë) më e lartë se kjo (që u 
përmend më lart). Ajo është që të dyja çështjet tek ai janë të 
njëjta, në lidhje me caktimin e Allahut edhe pse ai ndoshta 
mërzitet nga goditja, sepse ai madhron Allahun në caktim. 
kudo që ta zbresë caktimi, ai zbret me të në të lehtë apo të 
vështirë, begati ose e kundërta e saj të gjitha këto tek ai janë të 
njëjta, jo se zemra e tij është e vedekur, por për kënaqsin e 
plotë të tij me  Zotin e tij, jeton me veprimet e Zotit Xhele 
Sanuhu. Porse ato tek ai janë njëlloj, sepse ai shikon tek ato, se 
ato janë caktimi i Zotit të tij.  Ky është dhe ndryshimi ndërmjet 
durimit dhe kënaqësis.
E katërta: Falendërimi. Ai është më i  larti i rangjeve të 
përmendura, kjo është që të falendëroj Allahun për atë që e 
godet prej fatkeqsive, por kjo është vetëm te robrit e Allahut 
falendërues. Kur ai e mendon se ka fatkeqësi më të mëdha se 
ajo dhe se fatkeqësit e dynjasë janë më të lehta se fatkeqësisit e 
fesë dhe se ndëshkimi i kësaj bote është më i lehtë se 
ndëshkimi i botës tjetër dhe se kjo fatkeqsi është shkak për 
fshirjen e gjynaheve të tij e ndoshta edhe për shtimin e të 
mirave të tij, ai e falendëron Allahun për këtë. Profeti (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) thotë: "Nuk e godet besimtarin ndonjë 
brengë, vështirësi apo diçka, veçse i fshihen atij me to gjynahet 
aq sa edhe gjembi që e thumbon". Buhari. Ashtu siç mund t'i 
shtohet besimi i robit me anë të kësaj.

Transmetohet prej Ibnu Mes'udit se Profeti (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) ka thënë: "Nuk është prej nesh ai që godet  
faqet, gris rrobat (në grykë, qafë) dhe thërret me thirrje të  
injorancës". Buhariu dhe Muslimi.

"…godet faqet…". Këtu ka përgjithësim me të cilin është për 
qëllim posaçërimi. Që do të thotë e bën për shkak të fatkeqësis.

"…gris rrobat (në grykë, qafë)…" Në pjesën e sipërme të sajë 
prej të cilës futet koka. Kjo kur ndodh ndonjë e keqe,  nga 
zemërimi dhe mos mbajtja e asaj që i ndodhi. 
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"…dhe thërret me thirrje të injorancës". Në shprehjen "thirrje e 
injorancës", diskutohen dy çështje
E para: sipas gjuhës arabe tregon për përgjithësim. 
E dyta: konteksti, sepse goditja e faqeve dhe grisja e rrobës 
veprohen kur bie fatkeqësia. Pra thërret me thirrjen e 
injorancës kur bie fatkeqësia, si o un i mjeri! Mu këput shpina! 
Më e sakta është të anohet nga forma përgjithësuese. Ndërsa 
konteksti nuk e posaçëron atë. Atëherë qëllimi me thirrjen 
është çdo thirrje burimi i të cilës është injoranca.
Ka përmendur këto tre lloje sepse në të shumtën e rasteve këto 
ndodhin në raste fatkeqësish, se për ndryshe shembja e 
shtëpive thyerja e enëve, prishja e ushqimit, e të ngjashme me 
këto të cilat i veprojnë disa njerëz në raste fatkeqësish
Këto tre gjëra janë prej mëkateve të mëdha sepse i Dërguari 
(salAll-llahu alejhi ue sel-lem) është distancuar nga vepruesi i 
tyre.
Në hadith nuk përfshihet rrahja e fytyrës në jetën e zagonshme, 
si rrahja e prindit fëmijën e tij. Porse urrehet që të rrihet në 
fytyrë për shkak të ndalesës që ka në lidhje me këtë. Po kështu 
grisja e rrobës jo për çështje fatkeqësie.

Transmetohet prej Enesit se Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem) ka thënë: "Nëse Allahu dëshiron për robin e Tij të mirën 
ia shpejton ndëshkimin e tij, në këtë botë (duke e sprovuar me 
të urryera). Nëse për robin e tij dëshiron të keqen ndalohet  
nga ndëshkimi (e shtyn, vonon ndëshkimin) që ai meriton për 
shkak të gjynahut të tij, që të marrë ndëshkimin që meriton 
Ditën e Kijametit".

"Nëse Allahu dëshiron për robin e Tij të mirën…". E mira dhe 
e keqja e robit varet nga vullneti i Allahut (subhanehu ue 
teala), veçse Allahut (subhanehu ue teala) nuk e synon të keqen 
në vetvete, por për arritjen e diçkaje tjetër të mirë. Kjo 
mbështetur në thënien e të Dërguarit (salAll-llahu alejhi ue sel-
lem): "sherr'rri nuk të atribohet Ty". Muslimi. Nëse dikush do 
të synonte të keqen në vetvete, atëherë ajo do ti atribohej vet 
atij, por Allahu e synon të keqen për një urtësi. Kështu që ajo 
është mirësi, duke e marrë parasysh urtësin që ajo përmban 
(ose urtësit që arrihen).

"…ia shpejton ndëshkimin e tij, në këtë botë (duke e sprovuar 
me të urryera)…". Ndëshkimi është; dënimi i mizorit për shkak 
të mëkatit të tij. Sepse ai pason mëkatin, porse ai përmendet 
vetëm se në ndëshkimin për të keqen. 
Ndërsa fjala e tij: "…ia shpejton ndëshkimin e tij, në këtë botë 
(duke e sprovuar me të urryera)…". Kjo është më e mirë sesa 
vonimi i tij për në Botën Tjetër, sepse ai zhduket dhe mbaron. 
Prandaj i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë 
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për mallkuesit e njëritjetrit: "Vërtet ndëshkimi i kësaj bote 
është me i lehtë sesa ndëshkimi i botës tjetër". Muslimi. 
Po kështu ka edhe më të mirë sesa kjo, ajo është falja e 
mëkatit. Kjo është më e larta , sepse kur Allahu nuk e 
ndëshkon as dynja e as në Botën Tjetër. Kjo është e gjith 
mirësia. Porse i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) 
shpejtimin e ndëshkimit e bëri më të mirë duke pas parasysh se 
vonimi i ndëshkimit për në botën tjetër, është më i ashpër. Siç 
thotë Allahu (subhanehu ue teala): "…e dënimi në jetën 
tjetër, është shumë më i ashpër dhe më i vazhdueshëm…". 
Ta Ha. 127.
Ndëshkimi është i shumllojshëm:
Prej tij ka që lidhet me fenë. Kjo është më e rënda, sepse 
ndëshkimi i ndjeshëm ndoshta njeriu e ndjen (e dallon), ndërsa 
këtë nuk e ndjen vetëm se ai që Allahu i jep sukses, i tillë është 
rasti kur nuk shfaqet mëkati në sy të mëkatarit. Ky është 
ndëshkim fetar që e bën atë ta nëvlefsoj mëkatin. Po kështu 
neglizhenca në lënien e detyrave, mos xhelozia për gjërat që 
Allahu i ka bërë të shenjta, mos urdhërimi për të mirë dhe mos 
ndalimi nga e keqja. Që të gjitha këto janë prej fatkeqësive. 
Argument për këtë është fjala e Allahut (subhanehu ue teala): 
"…Por nëse ata largohen, atëherë dije se Allahu do ti 
ndëshkoj ata për disa mëkate të tyre…". El-Maideh. 49.
Prej tij ka që lidhet me nefsin. Të tilla si sëmundjet gjymtyrëve 
dhe të nefsit.
Prej tij ka që lidhet me familjen, si humbja e tyre, ose 
sëmundjet që i godasin ata.
Prej tij ka që lidhet me pasurinë, si paksimi i saj, ose 
shkatërrimi i saj, e të ndryshme.

"…Nëse për robin e tij dëshiron të keqen ndalohet nga 
ndëshkimi (e shtyn, vonon ndëshkimin) që ai meriton për shkak 
të gjynahut të tij…". Që do të thotë se e le ndëshkimin e tij. 
El-Imsaak (ndalimi) është veprim nga veprimet e Allahut 
(subhanehu ue teala), e kjo nuk do të thotë se Allahu nuk 
vepron. Përkundrazi Ai ka qenë dhe vazhdon të jetë Veprues i 
gjthçkaje që dëshiron, porse Ai ndalohet nga veprimi i diçkaje 
për ndonjë urtësi të përsosur. Veprimi i Tij është urtësi dhe 
ndalimi i Tij është urtësi.

"…që të marrë ndëshkimin që meriton Ditën e Kijametit". Dita 
e Kiametit është dita kur njerëzit do të dalin nga varret e tyre 
për tek Zoti i botrave. 
Dit e Kiametit është quajtur me këtë emër pë tre arsye:
1- Do të ngrihen njerëzit nga varret e tyre; siç thotë Allahu 
(subhanehu ue teala): "Ditën kur njerëzit do të ngrihen për 
të dal para Zotit të botëve?!". El-Mutaffifin. 6.
2- Ngritja e dëshmuesëve siç thotë Allahu (subhanehu ue 
teala): "Sigurisht që Ne do t’i nxjerrim fitimtarë të 
Dërguarit Tanë dhe ata që besojnë (në Allahun Një, në 
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Islam) në jetën e kësaj bote dhe Ditën kur do të ngrihen e të 
paraqiten dëshmuesit". El-Gafir. 51.
3- Ngritja e drejtësis siç thotë Allahu (subhanehu ue teala): 
"Dhe Ne do të vëmë peshojat e drejtësisë Ditën e 
Llogarisë…". El-Enbija. 48. [në tre ajetet e mësipërme është 
përmendur fjala kijam)].
Qëllimi që autori ka sjellur këtë hadith është çlodhje e njeriut 
kur e godet ndonjë fatkeqësi që të mos shqetësohet (të bëhet i 
pa durueshëm), se ndoshta kjo është mirësi. Ndëshkimi i kësaj 
bote është më i lehtë se ndëshkimi i Botës Tjetër. Atëherë 
falënderon Allahun që nuk ja vonoj ndëshkimin për në Botën 
tjetër.
Nëse do ta supozojmë se ndonjëri nuk ka punuar mëkat, 
ndërkoh e godet fatkeqësi, ati i themi: kjo është në aspektin e 
njeriut në durim dhe ngritjes së gradës së ti me anë të 
llogaritjes së shpërblimit, porse nuk lejohet që kur njeriun e 
godet ndonjë fatkeqësi, ndërkoh ai mendon se nuk ka bërë 
mëkat të thotë: unë nuk kam gabuar. Kjo është tezkijeh 
(pastrim). Nëse ne supozojmë se ndonjëri nuk ka punuar 
mëkat, ndërkoh e godet fatkeqësi. Kjo fatkeqësi nuk has 
(përballet me) mëkat që ta pastroj atë, por has (përballet me) 
zemrën që ta sprovoj atë. Allahu e sprovon njeriun me 
fatkeqësi, për të shikuar se a do të duroj apo jo? Prandaj i 
Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) , njeriu që i friksohej 
më shum Allahut (subhanehu ue teala) dhe më i devotshmi i 
tyre sëmurej siç sëmuren dy burra prej nesh. Trasmeton 
Buhariu. Kjo me qëllim që të arrijë gradën më të lartë të 
durimit, e të arrijë gradën e durimtarëve në formën më të lartë 
të saj. Prandaj dhe u ashpërsua sëmundja mbi të në momentin e 
vdekjes, megjith këtë vështirësi ka qenë me zemër të 
përqëndruar. U fut tek ai Abdurrahman ibë Ebi Bekër duke 
pastruar dhëmbët me misvak, Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) e drejtoi shikimin e tij për tek ai. Aishja (radijallahu 
an ha) e kuptoi se ai doshte misvakun. I tha: a ta sjell ty atë, 
bëri shenjë me kokën e tij, po. E mori misvakun e breu me 
dhëmbe e zbuti për të dërguarin (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem) dhe ja dha pastroi me të dhëmbë. Aishja ka thënë: nuk e 
kam parë ti pasrtoj më mirë se kjo. Pastaj ngriti dorën e tij dhe 
tha: "Më bashko dhe më fut në tyrmën e shokëve të cilët i ke 
posaçëruar me gradat e larta, në më të lartat xhen'nete". 
Buhariu. 
Shiko tek ky përqëndrim, siguri dhe durim i madh megjith këtë 
vështirësi të madhe. E gjith kjo me qëllim që i dërguari (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) të arrij gradën më të lartë të 
durimtarëve. Ai duroi për hir të Allahut, me ndihmën e Allahut 
dhe në Allahun (kënaqësin, bindjen dhe rrugën e Tij, ose duron 
nga ato që e godasin për shkak të Tij p;sh për shkjak të kapjes 
së tij për fenë, sprovohet). Derisa arriti më të lartën gradë.
Ai që goditet me ndonjë fatkeqësi dhe nefsi i tij i flet se 
fatkeqësit që e kanë goditur janë më të mëdha se mangësit 
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(mëkatet) e tij. Atëherë ai i mburret Allahut për veprën e tij dhe 
ja përmend këtë sikur po i bën mirësi Atij. Le ti ruhet kësaj.
Nga kjo që u përmen na qartësohen dy çështje:
1- Goditja e njeriut me të kqia konsiderohet fshirje për mëkatet 
e tij dhe shpejtim i ndëshkimit në dynja, kjo është më e mirë 
sesa ti vonohe atij për të në Botën Tjetër.
2-Ndoshta goditjet janë më të mëdha se mangësit, me qëllim që 
personi të arrij me anë të durimit të tij më të lartat gradë të 
durimtarëve. Durimi përsa i përket imanit, është si koka përsa i 
përket trupit.
[Shejhul Islam thotë: "Fatkeqësitë janë mirësi, sepse ato fshijnë 
gjynahet, të ftojnë në durim, shpërblehesh për to, të çojnë në 
kthim tek Allahu dhe përulje ndaj Tij, të bëjnë t'i kthesh 
shpinën krijesave, e të tjera prej dobive të mëdha. Me vetë 
sprovën Allahu fal me anë të saj gjynahet dhe gabimet e kjo 
është prej me të mëdhave begati. Pra, fatkeqësitë janë mëshirë 
dhe begati në mënyrë të përgjithshme tek krijesat. Vetëm nëse 
personi për shkak të saj futet në një gjynah më të madh sesa 
ishte më parë, atëherë është e keqe duke e marr në aspektin e 
goditjes së tij në fenë e tij. Ka prej njerëzve që kur sprovohen 
me varfëri, sëmundje ose dhimbje ndodh që bën dyfytyrësi, 
pikëllohet tepër (nuk duron), i sëmuret zemra, bën mohim të 
qartë, i lë disa detyrime dhe punon disa të ndaluara, çka i 
shkaktojnë dëm në fenë e tij. Për këtë është më e mirë që të 
mos goditej duke e marrë në aspekti e pasojave që la 
fatkeqësia, jo në aspektin e vet goditjes. Ashtu sikurse atë që e 
shtyn fatkeqësia në durim, bindje të Allahut, për të është mirësi 
fetare, sepse në qënien e saj ajo është veprim i Krijuesit 
(subhanehu ue teala) dhe mëshirë për krijesat. Allahu 
(subhanehu ue teala) është i lavdëruar për të. Kush sprovohet 
dhe furnizohet me durim, i është dhuruar mirësi në fenë e tij, ai 
pasi i fshihen gjynahet, përfitoi mëshirën dhe arriti me anë të 
lavdërimit që bëri ndaj Zotit të tij, përmendjen (lavdërimin) e 
Zotit ndaj tij (e lavdëron atë tek melaikët). Allahu (subhanehu 
ue teala) thotë: "Ata do të kenë përmendje të mirë nga Zoti i 
tyre dhe mëshirë". El-Bekare; 157. Pra përfiton faljen e 
gjynaheve dhe ngritjen e gradave.
Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: "Nëse Allahu 
dëshiron për robin e Tij të mirën ia shpejton dënimin e tij në 
këtë botë. Nëse do për robin e tij të keqen e shtyn (e vonon) 
ndëshkimin që ai meriton për shkak të gjynahut të tij, që të  
japë llogari Ditën e Kijametit". (marr nga Fet'h El-mexhid)]. 

Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) thotë: "Shpërblimi i  
imadh është me sprovën e madhe. Nëse Allahu e do një popull  
i sprovon ata, kush kënaqet me atë që ka caktuar Allahu prej  
sprovave, ai ka kënaqsi prej Tij (subhanehu ue teala). Ai që 
nuk kënaqet (zemërohet) me atë që e ka sprovuar, mbi të është 
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pakënaqësia (zemërimi) e Allahut (subhanehu ue teala)". 
Tirmidhiu. 

Këtë hadith e ka trasmetuar Tirmidhiu nga Enes ibën Malik 
(radijallahu an hu). Sahabiu që ka trasmetuar këtë hadith është 
i njëjti që ka trasmetuar hadithin para këtij.

"Shpërblimi i imadh është me sprovën e madhe…". Që do të 
thotë se shpërblimi i madh përballet me belanë. Kurdo që 
ashpërsohet belaja dhe njeriu duron, shpërbli është më i madh, 
sepse Allahu është i Drejtë, nuk e shpërblen bamirësin me më 
pak se sa bamirësia e tij. Shpërblimi për gjembin që thumbon si 
shpërblimi i thyerjes kur thyhet. Kjo tregon për drejtësin e 
plotë të Allahut (subhanehu ue teala) dhe se Ai nuk i bën 
padrejtësi askujt, po kështu në këtë ka çlodhje për të goditurin 
me fatkeqësi.
[Në të ka nxitje për përqendrim,  shpresimin në të mira dhe për 
të pasur mendimin e mirë për Allahun në atë që të ka caktuar. 
Ashtu siç thotë Allahu (subhanehu ue teala): "Ndoshta ju e 
urreni diçka porse ajo është e mirë për ju, ndoshta ju e 
doni diçka porse ajo është më e keqe për ju. Aallhu di e ju 
nuk e dini".
Ibnul Kajimi për hadithin e mësipërm thotë: "Shpërblimi i tyre 
(sprovave) është vetëm shlyerje gjynahesh, por nëse bëhen 
shkak për një punë të mirë si: durim, kënaqës, pendim, kërkim 
faljeje, në këtë rast shpërblehet për atë që lindën prej tyre. Për 
këtë thuhet: Shpërblimi i madh është me sprovën e madhe, 
nëse bën durim dhe llogarit shpërblimin për durimin (marr nga 
Fet'h El-mexhid)].

"…Nëse Allahu e do një popull i sprovon ata…". Që do të thotë 
se i sprovon ata me ato që ka përcaktuar mbi ta prej çështjeve 
të krijimit si sëmundje, humbje të familjes, ose me atë që i ka 
obliguar atya prej çështjeve fetare Allahu (subhanehu ue teala) 
thotë: "Në të vërtet Ne ta kemi zbritur Kuranin tek ti 
(Muhamed) kohë pas kohe. Kështu ki durim për vendimin e 
Zotit tënd…". El-Insan. 23-24. Allahu (subhanehu ue teala) i 
përmend të dërguarit të Tij mirësin dhe e urdhëron atë për 
durim, sepse ky që u zbrit tek ai është obligim me të cilin ai 
është ngarkuar.
Po kështu prej sprovave është durimi nga gjërat që i ka ndaluar 
Allahu (subhanehu ue teala). Siç ka ardhur në hadith: "…dhe 
një burrë që e fton (për zina) një grua me pozitë (dmth; me 
prejadhje të lartë dhe e pasur) dhe e bukur38 dhe ai i thotë:  

38

3

 Gruaja që ka cilësitë e përmendura në hadithë është më e lakmueshmja nga burrat, sepse 
është e vështirë të bashkohen të gjitha. Këto cilësi të bashkuara bëjnë që dëshira për të të jetë 
edhe më e madhe, sidomos kur ajo e kërkon një gjë të tillë vetë pa qenë e nevojshme të hasen 
vështirësitë e joshjes së saj. Kështu që durimi dhe vetëpërmbajtja për të mos iu afruar asaj, 
nga frika prej Allahut, megjithëse ajo është e bukur , me pozitë dhe e kërkon vetë, është prej 
gradave më të përkryera.
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Unë i frikësohem Allahut39…". Buhariu. Ky e ka shpërblimin 
që Allahu ta strehoj nën hijen e Tij (Arshit të Tij), ditën kur 
nuk ka hije tjetër veç hijes së Tij.

"… kush kënaqet me atë që ka caktuar Allahu prej sprovave, ai  
ka kënaqsi prej Tij (subhanehu ue teala). Ai që nuk kënaqet  
(zemërohet) me atë që e ka sprovuar, mbi të është pakënaqësia 
(zemërimi) e Allahut (subhanehu ue teala)". Kur Allahu 
kënaqet me një përson, Ai i bën njerëzit që të gjithë të kënaqen 
me të. Qëllimi me kënaqësin këtu është kënaqësia me caktimin 
e Allahut, duke e marrë në aspektin se ajo është caktimi i 
Allahut (subhanehu ue teala). Kjo është detyrë, mbështetur në 
fjalën e tij: "…Ai që nuk kënaqet (zemërohet)…". Pra ai 
kënaqësis iu kundërvu me pakënaqësi (zemërim). Kjo është 
mos durimi nga goditjet e përcaktuara të krijimit.
[Fjala e Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "…Nëse 
Allahu e do një popull i sprovon ata…". Për këtë arsye është 
transmetuar në hadithin e Seidit se është pyetur Profeti (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem): Cilët njerëz sprovohen më shumë? 
Tha: Profetët pastaj më të fortët në besim. Njeriu sprovohet  
sipas fesë së tij. Nëse është në fenë e tij i fortë, forcohet  
sprovimi i tij dhe nëse është në fenë e tij i dobët sprovohet  
sipas fesë së tij. Nuk largohet sprova mbi robin derisa të eci  
mbi tokë pa gjynahe." Deramiu, Ibn Maxha, e saktëson 
Tirmidhiu.
Kur njeriu shikon se Profetët dhe eulijatë preken më shumë nga 
sprovat, që në realitet janë mëshirë, dhe nuk munden  t’i 
largojnë ato, kupton se ata nuk posedojnë as një lloj dobie jo 
më për të tjerët por as për veten e tyre.
Fjala e Profetit: “kush kënaqet ka kënaqje…". Pra do të ketë 
kënaqësi prej Allahut. Allahu e ka përshkruar Veten e Tij me 
kënaqësi ne vende të shumta në librin e Tij. "Shpërblimi për 
ta, te Zoti i tyre, janë vendet në xhenetet e Adnit që 
rrjedhin poshtë tyre lumenj të përhershëm në të. Allahu 
është i kënaqur prej tyre dhe ato janë të kënaqur prej tij" 
(Bejineh; 8)
Nëse Allahu kënaqet prej tij arrihet për të çdo e mirë dhe 
shpëton prej çdo të keqeje. Kënaqësia është ta dorëzojë robi 
çështjen e tij tek Allahu, të mendojë vetëm mirë për Allahun e 
të pëlqejë shpërblimin e tij. Ndoshta gjen për këtë qetësi, 
furnizim, dashurinë dhe sigurinë e Allahut. Siç thotë Ibn 
Mes'udi (radijallahu an hu): "Allahu me drejtësinë e Tij e bëri 
qetësinë, gëzimin, sigurinë në kënaqësinë e Tij dhje e bëri 
brengën, mërzitjen në dyshim dhe hidhërim.

39
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 Me sa duket këtë e thotë me gojë për ta parandaluar nga ky ves i shmtuar, ose për t’i treguar 
arsyen pse nuk e pranon. Ekziston mundesia që ta thotë me zemër (dmth; ta mendojë dhe ta 
vendosë me zemër). Kurtubiu ka thënë: Nuk ka dyshim që fjalë dhe qëndrime të tilla burojnë 
nga frika dhe turpi i madh prej Allahut të Lartësuar.
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Fjala e Profetit: "…Ai që nuk kënaqet (zemërohet)…". Ebu 
Seadat thotë: zemërimi është urrejta e një gjëje dhe mos 
kënaqja me të.
Pra: Kush zemërohet prej Allahut për atë që i caktoi, ai do të 
ketë hidhërim prej Tij. Mjafton ky si dënim.
Imam Ahmedi thotë: " Sabrin (durimin) e ka përmendur Allahu 
në nëntëdhjetë vende në librin e tij" Profeti (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) në një hadith të saktë thotë: "Sabri është  
ndriçim". Po ashtu transmetohet nga Buhari dhe Muslimi se 
Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: "Nuk i është 
dhënë askujt ndonjë dhuratë më e mirë dhe e bollshme sesa 
durimi". Ndërsa Ebu Nuejm dhe Bejhakiu kanë trasmetuar se i 
Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë : "Durimi 
është gjysma e besimit".
Ibën Umeri (radijallahu an huma), ka thënë: "Jetesën tonë më 
të mirë e gjetëm në durim." Trasmeton Buhariu.
Aliu (radijallahu an hu) thotë: "Vlera e durimit në iman është si 
vlera e kokës në trup, nëse këputet koka trupi mbetet pa kokë, 
pastaj e ngriti zërin dhe tha: S'ka iman ai që s'ka durim". 
Hadithe dhe trasmetime per të janë të shumta. 
Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Nuk godet ndonjë 
fatkeqësi veçse me lejen e Allahut". Pra me përcaktimin dhe 
urdhërin e Tij. Siç thotë në suren Hadidë;22 "Asnjë fatkeqësi 
nuk bie në tokë ose mbi ju që të mos jetë e shkruar në 
librin (e vendimeve në El-Leuhu El-Mahfudh) para se Ne ta 
sjellim atë në zbatim. Sigurisht që kjo është e lehtë për 
Allahun". Ibën Abasi për fjalën "…veçse me lejen e 
Allahut…". Ka thënë se do të thotë: vetëm me urdhër të 
Allahut, pra nga përcaktimi dhe dëshira e Tij. (marr nga Fet'h 
El-mexhid me shkurtim)].

Prej hadithit përfitohet:
Pohimi i "el-muhabe" (dashuris), "es-sukht" (pakënaqësis, 
zemërimit) dhe "err-rrida" (kënaqësis) për Allahun (subhanehu 
ue teala). Ato janë prej cilësive fiëlije (vepruese) për shkak se 
varen nga dëshira e Allahut (subhanehu ue teala), sepse "nëse" 
në fjalën e të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "…
Nëse Allahu e do një popull…". Është pë të ardhmen. Atëherë 
dashuria ndodh. Ajo është prej cilësive fiëlije (vepruese).
Allahu e do një person kur egziston shkaku i dashurisë dhe e 
urren kur egziston shkaku i urrejtjes. Ndoshta ky person një 
ditë prej ditësh është i dashur tek Allahu (subhanehu ue teala), 
ndërsa një dit tjetër i urryer tek Allahu (subhanehu ue teala), 
sepse pasoja vjen me shkakun e saj.
Ndërsa punët, Allahu vazhdon të dojë të mirën, drejtësin, 
bamirësin e të ngjashme. Keqinterpretuesit i mohojnë këto 
cilësi. Ata e interpretojnë "el-muhabe" (dashurin) dhe "err-
rrida" (kënaqësin) me shpërblimin ose dëshira për shpërblim. 
Ndërsa "es-sukht" (pakënaqësin, zemërimin) me ndëshkimin 
ose dëshirën për ndëshkim. Kanë thënë sepse pohimi i këtyre 
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cilësive të çon në mangësi dhe përngjasim të krijesave. E drejta 
është pohimi i këtyre cilësive për Allahun (subhanehu ue teala) 
ashtu siç i përshtaten Ati, si cilësit e tjera të cilat i pohojnë 
interpretuesit. Në çdo cilësi të cilën Allahu (subhanehu ue 
teala) e ka pohuar për Veten e Tij është dsetyrë të kihen 
parasysh dy çështje: 
1- Pohimi i tyre në realitetin e tyre dhe domethënien e 
drejtpërdrejt të tyre (pra duke u dhënë atyre kuptimin real dhe 
jo metaforik).
2- Ruajtja nga përngjasimi, ose dhënia formë cilësis ose 
përshkrimi i mënyrës se si është.

çështjet:

1 Komenti i ajetitit të syres Et-Tegabun. Ai është fjala e 
Allahut (subhanehu ue teala): "E kush beson Allahun, Ai ia 
udhëzon zemrën e tij. Allahu është i Gjithëdijshmi për çdo 
send". Tegabun. 11. Atë e ka komentuar Alkameh siç u 
përmend më parë në përshtatje me temën. 
2 Kjo është prej besimit në Allahun. Qëllimi me fjalën "kjo" 
është për durimin në caktimet e Allahut.
3 Sharja në prejardhjen. Që do të thotë: Sharja në prejardhje 
ose mohimi i saj. Kjo është punë prej punëve të kufrit, pore ajo 
nuk të nxjerr nga feja.
4 Kërcënimi i ashpër për atë që godet faqet, gris rrobat (në 
grykë, qafë) dhe thërret me thirrje të injorancës. Sepse i 
Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) është distancuar prej 
tij.
5 Shenja që Allahu dëshiron të mirën për robin e tij. Është që 
tia shpejtoj ndëshkimin (që ai meriton për shkak të mëkateve të 
tij) në këtë botë.
6 Shenja që Allahu dëshiron të keqen për robin e tij. Është që 
tia vonoj ndëshkimin (që ai meriton për shkak të mëkateve të 
tij) në Botën Tjetër.
7 Shenja e dashuris së Allahut për robin e Tij. Ajo është 
sprova.
8 Qënia e zemrimit (moskënaqjes) harram. Që do të thotë 
zemrimi (moskënaqja) prej asaj që sprovohet me të robi. Sipas 
fjalës së të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): Ai që 
nuk kënaqet (zemërohet) me atë që e ka sprovuar, mbi të është 
pakënaqësia (zemërimi) e Allahut (subhanehu ue teala)". Kjo 
është kërcënim.
9 Shpërblimi i kënaqësis me sprovën. Ajo është kënaqësia e 
Allahut ndaj robit. Sipas fjalës së të Dërguarit (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem): "… kush kënaqet me atë që ka caktuar 
Allahu prej sprovave, ai ka kënaqsi prej Tij (subhanehu ue 
teala)...".  
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Mësimi 36

Argumentet që kanë ardhur në lidhje me syefaqësinë

Autori (Allahu e mëshiroftë) ka përmendur si temën dhe nuk 
ka shprehur gjikimin e tij, me qëllim që njeriu të gjykoj vet 
mbi syefaqësin, sipas argumenteve që kanë ardhur në lidhje me 
të.

Përkufizimi i syefaqësisë: ajo është paskajorja e foljes "rra'a" – 
"jurra'i", dhe ka kuptimin tregohet. Që do të thotë: veprimi i 
një pune që ta shikojnë njerëzit, po kështu futet këtu edhe ai që 
punon me qëllim që të dëgjojnë njerëzit. Në hadith ka ardhur: 
"Kush punon (pa sinqeritet) duke pasur për qëllim të shihet  
(nga njerëzit) ose të dëgjojnë njerëzit, Allahu (subhanehu ue 
teala) për këtë do ta shpërblej me përhapjen realitetit të tij dhe 
flliqjen e tij, (duke shfaqur hapur atë që ai fshihte)". Buhariu. 
[Gjithashtu është thënë: se ai që për qëllim me punën e tij ka 
pozitën dhe gradën te njerëzit e nuk ka pasur për qëllim 
Fytyrën e Allahut. Allahu do ta bëj atë që të flasin njerëzit të 
cilët kishte për qëllim të arris pozit dhe grad dhe nuk do të ketë 
shërblim për të në botën tjetër. 
Gjithashtu është thënë: Ai që me punën e tij synon, të dëgjojnë 
njerëzit dhe ta shikojnë me qëllim që njerëzit ta madhërojnë 
dhe të ngrihet grada e tij tek ata. E arrrin atë që dëshiron. Ky 
është dhe shpërblimi i tij për punën e tij, ndërsa në botën tjetër 
nuk ka shpërblim për këtë punë. Gjithashtu është thënë: Kush 
dëgjon për mangësit e njerëzve dhe i përhap ato. Allahu do ti 
shfaq mangësit dhe do të bëj të dëgjoj gjëra që i urren. 
Gjithashtu është thënë: kush i atribon vetes së tij një punë të 
mirë që nuk e ka vepruar, duke pretenduar të mirë që nuk e ka 
vepruar. Allahu do ta fëlliq dhe do të shfaq hapur gënjeshtrën e 
tij. 
Gjithashtu është thënë: kush e bën punën e tij që ta shohin 
njerëzit. Allahu do ti tregoj shpërblimin e punës së tij dhe do ta 
privoj prej tij.
Gjithashtu është thënë: do të shfaqë dhe do të mbush veshët e 
njerzve me përkujtim të keq ndaj tij në dynja dhe ditën e 
Kijametit për atë që ai fsheh në zemrën e tij prej të keqes. 
(marrë nga Fet'h El-Bari)]
Syefaqësia është prej moraleve të ulta dhe prej cilësive të 
munafikëve. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Padyshim që 
munafikët mundohen të mashtrojnë Allahun, por është Ai i 
Cili i mashtron ata, dhe kur ngrihen për falje qëndrojnë 
me përtaci dhe sa për t'u parë prej njerëzve dhe nuk e 
kujtojnë Allahun veçse fare pak". Nisa; 142.
Syefaqësia ka dy pozita:
Pozita e parë: gjykimi në lidhje me të: Themi se syefaqësia 
është prej shirkut të vogël, sepse njeriu synoi me adhurimin e 
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tij dikë tjetër veç Allahut. Ndoshta arrin edhe në shirkun e 
madh. Ibnu Kajim ka përmend si shembull për shirkun e vogël 
syefaqsin e lehtë. Kjo argumenton se syefqësia kur është e 
madhe mund të arrijë shirkun e madh. 
Pozita e dytë: është në lidhje me gjykimin e adhurimit kur atë e 
përzien syfaqësia, ajo është në tre forma:
1- Të jetë shkaku i veprimit të adhurimit qysh në origjin për ta 
shikuar njerëzit, siç është rasti me personin që ngrihet për tu 
falur me qëllim që ta shohin njerëzit, e nuk ka për qëllim 
Fytyrën e Allahut. Kjo është shirk, ndërsa adhurimi është i pa 
pranueshëm.
2- Të shoqëroi adhurimin gjatë kryerjes së tij, që do të thotë të 
jetë shtytësi i veprimit në fillimin e punës sinqeritetit për 
Allahun, pastaj gjat kryerjes së adhurimit ndodh rrijaja.
Kur fundi i adhurimit nuk është i lidhur me fillimi e tij, atëherë 
fillimi është i saktë ndërsa fundi është batil (i pa pranushëm).
Shembull për këtë: një burr ka njëqind rrijal të cilat i ka 
pregatitur për sadaka, jep pesëdhjet prej tyre, ndërsa në 
pesëdhjetëshen tjetër hyn syefaqësia. Të parat janë të sakta 
ndërsa të dytat batil (të pa pranushëme).
Nëse fundi i adhurimit është i lidhur me fillimin e tij atëherë 
kemi dy gjendje:

a- Kur përpiqet të shmangi syfaqësin dhe nuk qetësohet në 
të, madje e refuzon dhe e urren atë, në këtë rast kjo nuk ndikon 
tek ai aspak, sipas fjalës së të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem): "Vërtet Allahu nuk e merr në përgjegjësi umetin tim 
për mendimet (ose vesveset) përderisa nuk vepron, ose nuk 
flet". Trasmeton Buhariu dhe Muslimi. Shembull për këtë: Një 
burr ngrihet për të falur dy rekat namaz me sinqeritet për 
Allahun në rekatin e dytë ndjen për syefaqësin ndërkoh që ky e 
shmang. Kjo nuk e dëmton dhe nuk ndikon aspak në namazin e 
tij.

b- Kur ai qetësohet te kjo syefaqësi dhe as nuk përpiqet ta 
shmangi atë, atëherë kjo syfaqësi i bën të papranueshëme të 
gjitha adhurimin, sepse fundi i adhurimit është i lidhur me 
fillimin e tij. Shembull për këtë: Një burr ngrihet për të falur dy 
rekat namaz me sinqeritet për Allahun në rekatin e dytë ndodh 
syefaqësia për shkak se ky ndjeu se një person është duke 
shikuar tek ai, ndërkohë që ai ndjehet i qetë për këtë gjendje 
syfaqësie që e goditi dhe anon tek ajo. Atëherë bëhet  i pa 
pranueshëm i gjith namazi për shkak të lidhjes së fundit me 
fillimin.
3- Kur syfaqësia ndodh pas përfundimit të adhurimit atëherë 
kjo nuk ndikon aspak në të. 
Vetëm nëse është tejkalim kufiri, si: përmendja dhe lëndimi për 
sadakan, mëkati i tejkalimit të kufirit me fjalë, përballet me 
shpërblimin e sadakasë dhe e asgjeson atë. Siç thotë Allahu: 
"O ju që keni besuar ! Mos e jepni Sadakanë (lëmoshën) 
duke e ndjekur me përmendje dhe lëndime…" El- 
Bekareh.264.
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Nuk konsiderohet prej syefaqësis që njeriu të gëzohet për 
shkak të dijes së njerëzve për adhurimin e tij, sepse kjo ka 
ndodhur pas përfundimit të adhurimit. Po kështu nuk 
konsiderohet prej syfaqësis të gëzohet robi në veten e tij me 
adhurimin, madje ky është argument për besimin e tij i 
Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: "Atë që e  
gëzojnë punët e mira të tij dhe e keqësojnë të kqiat e tij, ky 
është besimtari". Ahmed. Tirmidhiu. I Dërguari (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) është pyetur për këtë çështje dhe ka thënë: 
"kjo është shpejtim i përgëzimit për besimtarin". Muslimi.

Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Thuaj (O Muhamed): Unë 
jam vetëm një njeri si ju (por) mua më është frymëzuar e 
më është shpallur se i adhuruari i juaj është Një i 
Adhuruar i Vetëm, Allahu; kështu pra, kushdo që shpreson 
për takimin me Zotin e tij le të punojë vepra të mira dhe të 
mos i bashkojë askënd për shok në adhurim Zotit të tij". 
Kehf. 110.

"Unë jam vetëm një njeri si ju…". Allahu e urdhëron të 
Dërguarin e Tij (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) tu thotë 
njerëzve se unë jam njeri si ju. Kjo do të thotë se Muhamedit 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) nuk del nga kufit njerëzor dhe 
se ai nuk është as zot e as melek. E ka përforcuar mbetjen e ti 
në kufijt njerëzor me me fjalën e Tij: "…si ju…". Përmendja e 
fjalës –"si ju"- është në aspektin e vërtetimit se ai është vetëm 
njeri. 

"…(por) mua më është shpallur…". Shpallja në kuptimin 
gjuhësor do të thotë: informim me shpejtësi dhe fshehtësi, e till 
është fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "Pastaj doli nga 
Mihrabi (vendi i tij i faljes) para popullit të tij dhe i 
informoi ata me shenjë që të lavdërojnë Allahun mëngjes e 
mbrëmje!". Merjem. 11.

Ndërsa në fe, do të thotë: informimi i Allahut me sheriat.
Shpallja është edhe ndryshimi jonë me të (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem). Ai dallohet me shpalljen, sikurse edhe të tjerët prej 
lajmëtarëve dhe të dërguarëve. 

"…se i adhuruari i juaj është Një i Adhuruar i Vetëm…". 
Pra nuk është i adhuruari i juaj vetëm se Një i Adhuruar i 
Vetëm. Përderisa pohohet kjo atëherë nuk është e përshtatshme 
për ty ti shoqërosh Ati dikë tjetër në adhurim e cila është e 
drejta vetëm e Tij. Prandaj Allahu (subhanehu ue teala) më pas 
ka thënë: "…kështu pra, kushdo që shpreson për takimin 
me Zotin e tij le të punojë mirësi e drejtësi dhe të mos i 
bashkojë askënd për shok në adhurim Zotit të tij". 
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"…kështu pra, kushdo që shpreson për takimin me Zotin e 
tij…". Qëllimi me takimin është takimi i posaçëm, sepse 
takimi është dy llojesh: 
- I përgjithshëm për të gjith njerëzit. Allahu (subhanehu ue 
teala) ka thënë: "O ti njëri! Vërtet që ti përpiqesh për te 
Zoti jot (duke vepruar të mira dhe të kqia), pastaj do ta 
takosh (Allahun Ditën e Gjykimit dhe do të shpërblej për 
përpjekjen dhe punën tënde)". El-Inshikak. 6. Prandaj ka thënë 
duke u degëzuar në këtë: "Pastaj, sa për atë të cilit do t’i 
jepet Libri i tij (i veprave të kryera) në dorën e djathtë. Ai 
me të vërtetë që do të ketë llogari të lehtë. Dhe do të 
kthehet te familja e tij gjithë gaz! Por cilitdo që t’i jepet 
Libri i tij (i veprave të kryera) nga pas shpine…". El-
Inshikak. 7-10.
- I posaçëm për besimtarët. Ky është takim kënaqësie dhe 
begatie siç ka ardhur edhe në këtë ajet, përfshihet këtu edhe 
shikimi i Allahut (subhanehu ue teala) siç e kanë përmendur 
disa dijatarë. 

"…le të punojë vepra të mira…". Kushdo që dëshiron të 
takojë Zotin e tij në atë formë që Ai (subhanehu ue teala) është 
i kënaqur, le të punojë punë të mira. 
Ndërsa puna është e mirë kur është e sinqertë (vetëm për 
Allahun) dhe e qëlluar. 
Kjo është edhe ana e argumentimit me ajetin.
E sinqertë është kur për qëllim me të është Fytyra e Allahut, 
argument për këtë është fjala e të Dërguarit (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem): "Vërtet punët janë sipas nietit…". Buhariu 
dhe Muslimi.
E qëlluar: kur është sipas sheriatit të Allahut, argument për 
këtë është fjala e të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): 
"Ai që punon një punë që nuk është në pajtim me çështjen tonë 
është e refuzuar".
Për këtë arsye dijetarët kanë thënë: Këta dy hadithe janë 
peshorja e punëve. I pari për punët e pa dukshme ndërsa i dyti 
për punët e dukshme.

"…dhe të mos i bashkojë askënd për shok në adhurim 
Zotit të tij". Ka posaçëruar adhrimin, sepse ai është e drejtë 
vetëm e Allahut (subhanehu ue teala). Për këtë arsye ka ardhur 
me fjalën "Zot" për të treguar arsyen. Pra ashtu sikurse Zoti të 
ka krijuar dhe askushush nuk ka marr pjes me të në krijimin 
tënd, po kështu është detyrë që adhurimi të jetë vetëm pë Të. 
Prandaj nuk ka thënë (dhe të mos i bashkojë askënd për shok 
në adhurim Allahut). Pra ka përmendur Allahun në aspektin e 
shkakut. Siç vjen në fjalën e Tij (subhanehu ue teala): "O 
njerëz! Adhuroni Allahun, Zotin tuaj, i Cili ju krijoi ju dhe 
ata që ishin para jush…". El-Bekareh. 22.

Ana e argumentimit me ajetin:
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Se syefaqësia është prej shirkut. Atëherë ajo përfshihet në 
ndalimin nga ai. 
Ajeti argumenton për Takimin e Allahut(subhanehu ue teala). 
Disa dijetarë argumentohen me këtë ajet për pohimin e 
shikimit të Allahut (subhanehu ue teala), sepse takim do të 
thotë përballje.
Po kështu Ajeti argumenton se Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem), është njeri dhe nuk meriton të adhurohet, sepse e ka 
kufizuar gjendjen e tij në njerëzi, ashtu siç ka kufizuar uluhijen 
(adhurimin) në Allahun.

Prej Ebu Hurejrës transmetohet se Profeti (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem) ka thënë: "Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Unë 
nuk kam nevoj për pjesën (punën, ibadetin) që ma kushtojnë në 
ortakëri me të tjerë40. Kush punon një punë dhe shoqëron në të  
me Mua dikë tjetër. Unë e lë atë dhe shirkun e tij (dmth, nuk e 
shpërblej për punën që më ka bërë shok në të)". Muslimi.

"Prej Ebu Hurejrës transmetohet se Profeti (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem) ka thënë: "Allahu (subhanehu ue teala) thotë:…". 
Këtë hadith Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) e 
trasmeton nga Allahu (subhanehu ue teala). Ky lloj quhet 
hadith kudsij.

"Unë nuk kam nevoj për pjesën (punën, ibadetin) që ma 
kushtojnë në ortakëri me të tjerët…". Kjo do të thotë se Allahu 
nuk pranon ndonjë punë që është shirk. Ai nuk pranon veçse 
punën e sinqertë për Të. Siç është i Vetëm në krijim, atëherë e 
si t'ia kushtosh diçka prej hakut të Tij dikujt tjetër?! Kjo nuk 
është drejtësi, për këtë Allahu (subhanehu ue teala) ka thënë se 
Llukmani tha: "Vërtetë bashkimi i të tjerëve në adhurim me 
Allahun është dhulm (padrejtësi, gabim) i madh (më i 
madhi)" (Llukman;13)
Allahu është Ai i Cili të krijoi, të aftësoi plotësisht me çdo gjë 
të dobishme dhe pregatiti për ty gjithçka që të nevojitet, pastaj 
të shkosh dhe t'ia kushtosh diçka prej hakut të Tij dikujt tjetër, 
nuk ka dyshim se kjo është prej padrejtësisë më të madhe.

"…punon një punë …". Përfshin çdo punë: si namazin, 
agjërimin, zekatin, haxhin, etj.

"…Unë e lë atë dhe shirkun e tij…". Pra nuk e shpërblej punën 
që më shoqëroi në të. 

40

4

  Sh. përkthyesit: Kjo nuk do të thotë se Allahu ka nevojë për atë punë që i kushtohet vetëm 
Atij pa i shoqëruar, por do të thotë se Ai nuk e shpërblen  dhe nuk e pranon atë punë që 
shoqërohet në të dikush tjetër me Të. .
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Ndoshta ky shirk arrin në kufirin e kufrit e i lë Allahu të gjitha 
punët e tij, sepse shirku i zhduk të gjitha veprat nëse vdes duke 
e punuar atë.
Qëllimi me shirkun e tij është puna që i ka shoqëruar dhe jo 
ortaku, sepse ortakun që e ka shoqëruar me Allahun ndoshta 
nuk e lë, pasi ai mund të ketë qënë një Profet ose uelij. Allahu 
nuk e lë Profetin apo ueliun.

Prej hadithit nxirren këto dobi:
1- Sqarimi i panevojshmërisë së Allahut (subhanehu ue teala). 
Kjo përfitohet prej fjalës: "Unë nuk kam nevoj për pjesën 
(punën, ibadetin) që ma kushtojnë në ortakëri me të tjerët…". 
2- Sqarimi i madhështisë së hakut të Allahut dhe se nuk lejohet 
për askënd që të shoqërojë dikë bashkë me Allahun në hakun e 
Tij.
3- Asgjesimin e punës që e shoqëron syefaqësia. Argument 
është:  "…e lë atë dhe shirkun e tij".
4- Ndalimi i (qënia harram e) syefaqësisë, sepse lënia e njeriut 
dhe veprës së tij dhe mos pranimi i saj tregon për hidhërimin e 
Allahut. Gjithçka që bën të detyrueshëm hidhërimin e Allahut 
është haram. 
5- Sifat el-ef'ëal (Cilësitë e veprimit)   nuk kufizohen, sepse Ato 
janë të lidhura me veprimin e Allahut. Allahu ka qënë dhe 
vazhdon të jetë veprues.

Prej Ebi Seidit  transmetohet se Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem), ka thënë: "A t'ju lajmëroj për atë që është më e 
frikshme për ju tek unë sesa Mesihu Dexhal?”Të pranishmit i  
thanë: Sigurisht. Tha: “Shirku i fshehtë. Ngrihet burri të falet  
dhe e zbukuron namazin e tij kur shikon se dikush po e shikon". 
Ahmedi.

"…më e frikshme për ju tek unë…". Pra tek i Dërguari i Allahut 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem), sepse ai prej mëshirës së tij 
për besimtarët frikësohet prej të gjithë sprovave të këqija. 
Sprovë më e madhe në tokë është sprova e Mesihu Dexhalit, 
porse frika e shirkut të fshehtë është më e madhe tek ai, sepse 
shpëtimi prej tij është shumë i vështirë sesa frika nga Mesihu 
dexhal. Kjo është kështu për arsye se shpëtimi nga ai është 
shum i vështirë. Për këtë disa selefë kanë thënë: "Nuk jam 
përpjekur me veten time në diçka siç jam përpjekur për 
sinqeritetin". Ndërsa i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem) ka thënë: "Më i lumturi njeri në shefatin tim do të jetë ai  
që thotë la ilahe il-lall-llah me sinqeritet nga zemra e tij". 
Muslimi. Dhe nuk mjafton thjesh shprehja e saj. Përkundrazi 
patjetër duhet sinqeriteti dhe punët me të cilat njeriu i 
nënshtrohet Allahut (subhanehu ue teala).
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"…sesa Mesihu Dexhal…". Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem) ka përmendur dy mangësi në Dexhalin:
E para trupore: Dexhali është i verbër në syrin e djathtë. Siç ka 
thënë i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "Vërtet  
Allahu nuk është i pa qartë për ju. Ai nuk është i verbër,  
ndërsa Dexhali është i verbër në syrin e djathtë". Buhariu dhe 
Muslimi.
E dyta morale: Ai është dexhal (mashtrues, gënjeshtarë) kjo 
është cilësi e pandarë e tij. Ai është një burrë nga bijt e Ademit 
(pra njeri), porse Allahu (subhanehu ue teala) me urtësin e Tij 
do ta nxjerri atë për të sprovuar me të njerëzit. Sprova e tij 
është shum e madhe, pasi në dynja qysh kur Allahu ka krijuar 
Ademin e deri sa të bëhet Kiameti nuk ka pas fitne më të 
madhe sesa fitnia e dexhalit.
Në lidhje me Mesihu Dexhalin kanë ardhur hadithe dhe janë 
bërë të njohura derisa është bërë nga dijet e domosdoshme, 
sepse Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): e ka urdhëruar 
umetin e tij që të kërkoj mbrojtjen e Allahut (subhanehu ue 
teala) prej tij në çdo namaz. Disa njerëz janë përpjekur që ta 
mohojnë atë, kanë thënë: ajo që ka ardhur në lidhje me cilësin 
e tij është kontradiktore, kështu nuk mund të besohet. Porse 
këta hadithet i përqasin (ballafaqojnë) me llogjikat dhe epshet e 
tyre dhe fuqin e Allahut (subhanehu ue teala) me fuqin e tyre. 
Thonë e si mund të jetë një dit e vetme sa një vit, ndërsa dielli 
ka një sistem që nuk e tejkalon? Kjo nuk ka dyshim është 
injorancë prej tyre në lidhje me Allahun (subhanehu ue teala). 
Ai i Cili e ka bërë këtë rregull është Allahu (subhanehu ue 
teala) atëherë Ai ka fuqi që ta ndryshoj këtë kur të dëshiroj. 
Ditën e Kiametit do ta mbledhë diellin dhe do ta humbë 
shkëlqimin, yjet do ti rrëzoj dhe do të zhveshë qiellin. Të gjitha 
këto me fjalën "bëhu". Refuzimi (mospranimi) i këtyre 
haditheve me arsyetime të tilla tregon për besimin e dobët dhe 
mos vlerësimin siç duhet fuqin e Allahut (subhanehu ue teala). 
Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Ata nuk e kanë vlerësuar 
siç duhet fuqinë e Allahu…". Ez-Zumer. 67. Ajo që ne 
besojmë është se ai do të dalë në kohën e fundit, dhe prej tij do 
të ndodhë gjithçka që ka lajmëruar për të Profeti (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem).
Ne besojmë se Allahu është i Plotfuqishëm për të bërë çdo gjë. 
Ai është i Gjthfuqishëm që të dërgoi tek njerëzit atë që i 
sprovon ata në fenë e tyre, me qëllim që të dallohet besimtari 
nga qafiri, i keqi nga i miri, siç i sprovoj beni israilët me 
peshqit të shtunën që e kishin të ndaluar gjetin e tyre, atë dit 
peshqit u vinin me shumic, ndërsa ditët tjera që nuk kremtonin 
nuk u vinin. Ose siç sprovoj Allahu besimtarët duke dërguar 
tek ata gjah, ndërkohë ata ishin muhrimë (pra e kishin të 
ndaluar gjuetinë), që të dijë Allahu kush do t'i frikësohet në 
fshehtësi. Ashtu siç mund të sprovoj Allahu persona të veçantë 
prej njerëzve me disa gjëra me anë të cilat i sprovon ata. 
Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Dhe nga mesi i njerëzve 
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është edhe ai i cili adhuron Allahun me mëdyshje 
(luhatshëm): nëse i bie ndonjë e mirë, ai kënaqet me të, por 
nëse e godet ndonjë sprovë, ai kthehet në fytyrën e vet të 
vërtetë (kthehet në mosbesim) duke humbur kështu të dyja, 
edhe këtë botë edhe Jetën Tjetër. Kjo është humbje e 
qartë". El-Haxh. 11.

"…Shirku i fshehtë…". Shirku është dy llojesh: i dukshëm dhe i 
pa dukshëm.
I dukshëm: Ai është në fjalë si: betimi jo në Allahun, ose fjala: 
"çka dëshiruar Allahu dhe ti", ose me veprim si: përulja ndaj 
dikuj tjetër veç Allahut në formë madhërimi.
I pa dukshmi: Ai është në zemër, si syefaqësia, sepse ajo nuk 
dallohet. Pasi çfarë ka në zemra nuk e di askush përveç 
Allahut. Emërtohet gjithshtu edhe shirku es-serair (shirku i të 
fshehtave). Ky ëhtë ai që e sqaron Allahu me thënien e Tij: 
"Ditën kur të gjitha të fshehtat do të shqyrtohen". Tarik; 9. 
Sepse Ditën e Kijametit llogari është për të fshehtat. Allahu 
(subhanehu ue teala) thotë: "A nuk e di ai se kur të nxirren 
jashtë ata që gjenden në varre. Dhe të bëhet e njohur çfarë 
ka në gjokset e njerëzve". Adijat; 9-10. Po kështu në një 
hadith të saktë për atë që urdhëron për të mirë ndërsa vet nuk e 
punon, ndalon nga e keqja ndërsa vet e punon atë ka ardhur se 
ai. "Do të hidhet në zjarr, i dalin menjëher zorrët e barkut dhe 
sillet me to rrotull siç sillet gomari rreth gurit të mullirit.  
Banorët e zjarrit mblidhen rreth tij dhe e pyesin. Ai i lajmëron 
ata se urdhëronte për të mirë ndërsa vet nuk e punonte, ndalon 
nga e keqja ndërsa vet e punonte atë". Trasmeton Buhariu dhe 
Muslimi.

"…Ngrihet burri të falet dhe e zbukuron namazin e tij…". Kjo 
gjë është e njëjtë për burrin dhe gruan. Përmendja e burrit nuk 
është me qëllim për ta posaçëruar atë porse për sjelljen e 
shembullit.

"…zbukuron namazin e tij…". Pra e zbukuron atë, e fal më qetë 
me ngritjen e duarve në tekbire. etj.

"…kur shikon se dikush po e shikon". Pra për shkak të këti që 
po e shikon, ky është dhe shkaku i zbukurimit, e zbukuroi 
namazin e tij vetëm që ta shikoj ky burrë e ta lavdëroj me 
gjuhë ose ta madhëroj atë me zemrën e tij. Kjo është shirk. 
[Ajo që e shtyri atë ta bëj këtë është dashuria për post dhe 
gradë tek njerëzit. Tibij ka thënë: Kjo është nga më të 
rrezikshmet e të kqiave të nefsit dhe kurtheve të tij të fshehta 
(të pa dukshme). Sprovohen me të ulemat (dijetarët), ubadët 
(adhuruesit) dhe ata të përveshurit seriozisht për në rrugën e 
Ahiretit. Ata sado që ti nënshtrojnë nefset e tyre dhe ti 
shkëpusin ato nga dëshirat, e ti mbrojnë ato nga dyshimet. 
Nefset e tyre pasi nuk mundën të punojnë mëkatet e dukshme 
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të cilat punohen me gjymtyrë. Kërkuan të rehatohen me dukjen 
e të mirës, shfaqen e dijes dhe punës. Atëherë gjeti (nefsi) 
rrugëdalje nga vështirësia e përpjekjes, te kënaqësia e pranimit 
nga krijesat. Nuk u kënaq me vështrimin e Allahut (subhanehu 
ue teala) dhe u kënaq me lavdërimin e njerëzve, nuk u kënaq 
me lavdërimin e Allahut të vetëm, duke dashur lavdërimin e 
tyre begatimin e tyre në vështrimin tek ai, shërbimin, nderimin 
e tij dhe daljen përpara nëpër mexhlise. Nefsi arrin me këtë 
kënaqësin më të madhe, dhe dëshirat më të mëdha. Ai mendon 
se jeta e tij është me Allahun dhe adhurimin e Tij. E në të 
vërtet kjo është epsh i fshehtë i cili verbon llogjikat kritike për 
kapjen e tij. Emri i tij është vendosur tek Allahu (subhanehu ue 
teala) prej munafikëve, ndërsa ai mendon se është te Allahu 
prej adhuruesve të Tij të afërt. Kjo është kurth prej nefsit. Nuk 
shpëtojnë prej saj vetëm se sid-dikinët (besnikët). Prandaj është 
thënë: Gjëja e fundit që del nga kokat e sid-dikinëve 
(besnikëve) është dashuria për kryesi. Kjo ishte dhe fjala e tij. 
Në hadith ka dobi prej tyre: Mëshira e Pejgamberi (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) për umetin e tij dhe këshilla e tij për ta.
Rrijaja është më e frikshme për të mirët se fitnia e dexhalit. 
Paralajmërimi nga syfaqësia dhe nga shirku i madh. 
Kur i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) është frikësuar 
për shokët e tij (sahabët) me gjith dijen dhe vlerën e tyre, 
atëherë frika për të tjerët është më e madhe.  (marr nga Tejsir 
elAziz el-Hamid)].

çështjet: 

1 Komenti i ajetit të sures El-Kehf. Ky ajet u komentua më 
parë.
2 çështje e madhe në lidhje mos pranimin e punës së mirë nëse 
asaj i futet diçka tjetër veç Allahut (subhanehu ue teala). Kjo 
sipas fjalës së Tij: "…Unë e lë atë dhe shirkun e tij (dmth, nuk 
e shpërblej për punën që më ka bërë shok në të)". Kjo është e 
madhe, sepse ajo i sjell humbje vepruesit. Domethënia e 
hadithit tregon për zemërimin e Allahu (subhanehu ue teala) 
nga kjo.
3 Përmendja e arsyes që e shkakton këtë, ajo është përsosmëria 
në qënien e Tij i panevojshëm. Që do të thotë: se shkaku i 
refuzimit, është përsosmëria në qënien e Tij i panevojshëm 
ndaj çdo pune në të cilën është shoqëruar. Ai është i 
panevojshëm, ndaj çdo pune, porse punën e mirë e pranon dhe 
e shpërblen.
4 Po kështu prej shkaqeve është se Ai (subhanehu ue teala) 
është më i miri i Ortakëve. Që do të thotë se ndër shkaqet që 
Allahu nuk e pranon punën nga veprusi është shoqërimi i 
Allahut me dikë tjetër në këtë punë, se Allahu (subhanehu ue 
teala) është më i miri i Ortakëve. 

185



5 Frika e Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) për shokët e 
tij nga syefaqësia. Kjo sipas fjalës së tij: "A t'ju lajmëroj për 
atë që është më e frikshme për ju tek unë sesa Mesihu 
Dexhal?”. Kur kjo frikë egzistonte për shokët e tij (sahabët), 
frika për ata që vin pas tyre është akoma më e madhe.
6 Ai e komentoi këtë që personi të filloj namazin për Allahun, 
porse e zbukuron atë kur shikon se dikush po shikon tek ai. Ky 
koment është në përputhje të plotë me syfaqësin. Atëherë ajo 
është më e frikshme për ne tek Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) sesa Mesihi Dexhal.
Autori nuk ka përmendur çështjen e frikës së Profetit (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) për umetin e tij nga Mesihi Dexhal, 
sepse po trajtohet çështja e syefaqësis, e jo çështjet për të cilat 
Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) frikësohet për umetin e 
tij.

Mësimi 37

Që njeriu të synoj dynjanë me anë të veprave të tij është 
prej shirkut.

Titulli i temës ka tri variante:
E para: të jetë përsëritje e asaj që kaloi para kësaj. Kjo është e 
pa mundur që autori (Allahu e mëshiroftë të shkruaj dy tema 
njëra pas tjetrës për të njëjtin kuptim.
E dyta: të jetë tema para kësaj më e posaçme sesa kjo temë, 
sepse e para ishte e posaçme për syefaqësin. Ndërsa kjo është 
më e përgjthshme. Ky variant është i mundshëm.
E treta: të jetë kjo temë e pamvarur nga tema para kësaj. Kjo 
është më e mundshmja, sepse njeriu në temën e parë punon një 
punë për syefaqësi që të lavdërohet me adhurimin e tij dhe t'i 
thuhet adhurues e nuk ka për qëllim dobi materiale. Ndërsa në 
këtë temë, ai nuk ka pë qëllim të lavdërohet për adhurimin e tij 
dhe as nuk synon syefaqësinë. Madje e adhuron Allahun me 
sinqeritet, por synon diçka prej dynjasë si: pasuri, gradë, 
shëndet në trupin e tij, familjen dhe fëmijët e tij etj. Ai, me 
punën e tij do një përfitim të kësaj bote duke qënë i shkujdesur 
mdaj shpërblimit në botën tjetër. 

Disa raste kur njeriu synon me veprat  e tij dunjanë:
1- Të synojë pasuri, si ai që bën punën e muezinit për të marrë 
rrogë. Ose bën Haxh për të marrë pasuri.
2- Të synojë gradë, si ai që studion në universitetet Islame për 
të marrë diplomën e t'i ngrihet grada e tij.
3- Të synoj largimin e lëndimeve, sëmundjeve dhe rreziqeve 
prej tij. si ai që adhuron Allahun që ta shpërblejë Allahu me 
anë të kësaj në këtë botë, që ta duan njerëzit apo të ia largojnë 
të keqen etj.
4- Të adhurojë Allahun duke synuar tërheqjen e njerëzve që ta 
duan e ta respektojnë, etj.
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Shembuj të tillë ka plot.
Nëse thuhe: a përfshihet këtu ai që mëson në fakultete ose 
vende të tjera duke synuar me anë të mësimit diplomën ose 
gradën?
Përgjigja: ata përfshihen në këtë nëse nuk synojnë qëllimet 
fetare. Atyre u themi:
Së pari: mos bëni për qëllim me anë të kësaj rrogën e dynjasë. 
Përkundrazi merrni këto diploma si mjet për punë në fusha të 
dobishme për njerëzit, sepse punët në kohën aktuale bazohen 
në diploma. Njerëzit nuk munden të arrinë tu bëjnë dobi të 
tjerëve vetëm se nëpërmjet këtyre diplomave. Me këtë që u tha 
nijeti është i rregullt. 
Së dyti: ai që do të synonte dijen në vetvete, ndoshta nuk e gjen 
atë vetëmse nëpër fakultetet. Atëherë ai futet në fakultet me 
këtë qëllim. Përsa i përket gradës kjo nuk i intereson atij.
Së treti: nëse njeriu me punën e tij synon dy të mirat – të mirën 
e kësaj bote dhe të mirën e botës tjetër -, ska asgjë të keqe mbi 
të, sepse Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Dhe kushdo që 
ka frikë Allahun dhe përmbush detyrimin ndaj Tij, Ai do 
të sjellë rrugë për të për të dalë (nga çdo vështirësi). Dhe Ai 
do t’i sjellë atij Rizk (furnizim e të mira) prej nga ai as nuk 
mund ta mendonte…". Et-Talak. 2-3. Pra e ka nxitur në 
frikën ndaj Allahut me përmendjen e rrugdaljes nga çdo 
vështirësi dhe furnizim nga nuk e mendon.
Nëse thuhet: ai që me punën e tij synon dynjanë, si thuhet se ai 
është i sinqertë megjthse ai synoi p.sh; pasuri?.
Përgjigja: ai adhurimin e kishte të sinqertë dhe nuk synoi me 
anë të tij krijesat absolutisht. Ai nuk kishte qëllim shikimin e 
njerëzve dhe lavdërimin e tyre, përkundrazi ai kishte për synim 
një çështje materiale. Atëherë sinqeriteti i tij nuk është i plotë 
sepse në të ka shirk, porse nuk është si shirku i syefaqësis që 
synon të lavdërohet me anë të punës që e afron tek Allahu. Ky 
nuk ka synuar lavdërimin e njerëzve me këtë, por synoi diçka 
tjetër të ulët.
Nuk ka ndonjë pengesë që njeriu në namazin e tij të lusë 
Allahun që ta funizoj me pasuri, porse të mos falet për shkak të 
kësaj. Kjo është gradë e ulët. Ndërsa kërkimi i të mirës në 
dynja me anë të shkaqeve të kësaj bote, si shit-blerja dhe 
bjqësia, në këtë nuk ka asgjë të keqe. Origjina është që në 
adhurime, të mos bëjmë pjesë për dynjanë. Më parë në temën e 
syefaqësis u përmen studimi në lidhje me gjykimin e adhurimit 
kur atë e përzien syefaqësia.
 
[Dijetari Abdurrahman Es-Saëdi thotë: "Nëse synimi i robit në 
punë është i gjithë për shkak të dynjasë dhe përfitimeve të saj 
duke mos dëshiruar kënaqësinë e Allahut dhe shpërblimin e 
ahiretit, ky nuk ka pjesë në Botën tjetër. Kjo punë, në këtë 
formë, nuk mund të buroj prej besimtarit. Besimtari edhe nëse 
është me iman të dobët patjetër ai do kënaqësinë e Allahut dhe 
botën tjetër (ahiretin).
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Përsa i përket punës që bëhet për hir të Allahut dhe për shkak 
të dynjasë (të përfitimeve të kësaj bote), pra për dy qëllime të 
barabarta, ky edhe pse është besimtar, ai është me besim, 
teuhid dhe sinqeritet të mangët, puna e tij është e mangët për 
shkak se ai nuk e ka të plotë sinqeritetin. Kush punon një punë 
për Allahun e Vetëm dhe me sinqeritet të plotë, porse merr një 
pagë të caktuar që ndihmohet me të (për vazhdimin) në punën 
dhe fenë e tij, siç janë pagat për punët e bamirësisë, si 
muxhahidit që i jepet plaçkë lufte ose furnizim; Po kështu 
vakfet të cilat u lihen xhamive shkollave dhe funksjoneve të 
tjera fetare për të paguar, ata që kryejnë detyrën në to. Këtë 
nuk e dëmton marrja e saj në imanin dhe teuhidin e tij, për 
arsye se ai nuk kishte për qëllim dynjan, porse pati për qëllim 
me të fenë. Qëllimi me këtë (pjesë pasurie që iu dha) është 
ndima e tij për funksionimin e fesë. Për këtë arsye Allahu 
(subhanehu ue teala). Ka bërë që një pjesë e mirë e pasurisë së 
ligjëruar siç janë zekatet, plaçka e marrë në luftë pa luftë, e të 
tjera, janë për atë që shërben në funksione fetare dhe dynjaje të 
dobishme. (marrë nga referenca, fosnota e botimit të përë)].

Vërejtje: Disa njerëz kur flasin për dobitë e adhurimit i kthejnë 
ato në dobi të jetës së kësaj bote. P.sh thonë për namazin se ai 
është gjimnastik dhe është i dobishëm për nervat. Për agjërimin 
thonë është i dobishëm për largimin e lagështirës, rregullimin 
(sistemimin) e kohëve të ushqimit. Nuk duhet t'i bëjmë dobitë e 
kësaj bote kryesore, sepse Allahu nuk i ka përmendur ato në 
Librin e Tij, porse përmend se namazi ndalon nga të ultat (të 
shëmtuarat) dhe të irrituarat. Për agjërimin se është shkak për 
devotshmëri. Dobitë e fesë në adhurime janë kryesore kurse ato 
të dynjasë janë dytësore. Kur flasim me njerëzit në përgjithësi 
ne u flasim atyre për aspektet e fesë. Ndërsa kur flasim me ata 
që nuk kënaqen, vetëm se me diçka materiale, atëherë ne u 
flasim në aspektet e fesë dhe dynjasë. Sipas vendit bëhet 
kuvendi.

"…Kushdo që të dëshirojë jetën e kësaj bote dhe bukurit e 
saj, atyre do t'ua shpërblejmë plotësisht këtu punën e tyre 
dhe nuk do t'u lihet gjë mangët. Të këtillët janë ata për të 
cilët nuk ka asgjë në jetën e Përtejme veç zjarrit. Kështu 
veprat e tyre që i kryejnë atje (në dunja), janë shkatërruar, 
është asgjësur gjithë ajo që ata punuan".  Hud; 15-16.

"…Kushdo që të dëshirojë jetën e kësaj bote…". Që do të 
thotë: qëndrimin në dynja.
"…dhe bukurit e saj…". Pra pasuritë, fëmijët, gratë, tokën 
pjellore, bagëtitë, kuajt e mirë e të fortë, ashtu siç thotë Allahu 
(subhanehu ue teala) në Kur'an: "Vërtet është zbukuruar për 
njerëzit dashuria për gjërat që ata i lakmojnë; gratë, 
fëmijët, sa më shumë ar e argjend, kuaj të mira e të fortë, 
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bagëti dhe toka pjellore. Kjo është kënaqësia e jetës së 
kësaj bote". Ali Imran; 14.

"… atyre do t'ua shpërblejmë plotësisht këtu punën e 
tyre…". Kuptimi është: se atyre u jepen ajo që duan në këtë 
botë. Kufarët (jobesimtarët) përpiqen vetëm për këtë botë dhe 
stolitë e saj, andaj edhe u janë shpejtuar të mirat në jetën e tyre 
të dynjasë. Allahu thotë (subhanehu ue teala): "Atë ditë kur 
ata që nuk besuan do të vendosen përpara zjarrit (do tu 
thuhet): Ju i morët gjërat tuaja të mira në jëtën e dunjasë 
dhe u kënaqët me të". Ahkaf; 20.
Umeri kur pa Profetin (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem), që i 
kishte lënë shenjë shtroja në brinjën e tij qau. Profeti (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem), i tha: Ç'të shtyri të qash? Ai u përgjigj: 
O i Dërguari i Allahut! Mbretërit e romakëve dhe persianëve 
(Kisra dhe Kajseri) jetojnë në çka jetojnë prej begative, kurse ti 
ndodhesh në këtë gjendje. Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem) i tha: Ata janë një popull që u janë shpejtuar të mirat e  
tyre." Buhariu.
Në të vërtetë ai është një dëm i madh për ta, sepse kur të 
kalojnë prej vendit të shijimeve për në xhehenem bëhet më e 
rëndë humbja e kënaqësive në dynja.

"… dhe nuk do t'u lihet gjë mangët…". Pra nuk do t'u 
pakësohet nga shpërblimi i tyre në të, sepse Allahu është 
Drejti, nuk bën padrejtësi, dhe u jepet ajo që deshën.

"…Të këtillët…". Janë për qëllim ata që që të dëshirojë jetën 
e kësaj bote dhe vezullimet e saj.

"…janë ata për të cilët nuk ka asgjë në jetën e Përtejme veç 
zjarrit…". Kjo do të thotë se ata nuk kanë për tu futur në 
xhenet sepse ai që nuk ka gjë tjetër veç zjarrit është i privuar 
nga xheneti Allahu na ruajtë.
 
Ndërsa fjala e Allahut: "…Kushdo që të dëshirojë jetën e 
kësaj bote dhe bukurit e saj, atyre do t'ua shpërblejmë 
plotësisht këtu punën e tyre dhe nuk do t'u lihet gjë 
mangët". Është posaçëruar me fjalën e Allahut: "Kushdo që 
dëshiron gjërat kalimtare (të kënaqësisë së kësaj bote) Ne ia 
japim atij menjëherë çfarë Ne duam dhe për kë Ne duam. 
Pastaj, mbas kësaj Ne kemi përcaktuar për të Xhehenemin, 
do të digjet i përçmuar dhe i flakur tej (larg nga Mëshira e 
Allahut)…". El-Isra. 18.
Nëse thuhet përse të mos e bëjmë ajetin e sures Hud përcaktues 
(posaçrues) të ajetit të sures El-Isra e kështu Allahu kërcënon 
atë që dëshiron kënaqësitë e kësaj bote, duke i dhënë ati çfarë 
dëshiron (Allahu) për kë Ai do? Pastaj ka premtuar ti japi atij 
çfarë ai dëshiron? 
Përgjigja: ky kuptim nuk qëndron për dy arsye:
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1 Rregulli i sheriatit përsa i përket argumenteve është se i 
posaçmi ka përparësi mbi të përgjithshmin. Ajeti i sures Hud 
është i përgjithshëm, sepse çdokush që dëshiron jetën e kësaj 
bote dhe bukurit e saj, atij do t'ia shpërblejmë plotësisht këtu 
punën e tij dhe di ti jepet ajo që dëshironte që ti jepej. Ndërsa 
ajeti i sures El-Isra është i posaçëm "…Ne ia japim atij 
menjëherë çfarë Ne duam dhe për kë Ne duam…". El-Isra. 
18. E nuk mundet të përcaktohet i përgjthshmi mbi të 
posaçmin.
2 Aktualiteti dëshmon për atë që tregon ajeti i sures El-Isra, 
sepse ndër fukarenjt qafirë ka që jaqnë më fukarenj sesa 
fukarenjt muslimanë. Atëherë tërësia e ajetit të sures Hud 
posaçërohet me ajetin e sures El-Isra. çështja i është dorëzuar 
(lënë) dëshirës së Allahut (subhanehu ue teala) për atë që 
dëshiron.
Në lidhje me atë për të cilin ka zbritur ajeti i sures Hud, janë 
dhënë mendime të ndryshme:
- Thuhet: ka zbritur në lidhje me qafirin, sepse qafiri dëshiron 
vetëm jetën e kësaj bote. Për këtë tregon konteksi i ajetit dhe 
shpërblimi që është rënditur për këtë. Sipas kësaj aspekti i 
korrespodimit të ajetit për temën është se kur puna e qafirëve, 
synohet me të dynjaja, atëherë çdokush që i shoqëron ata në 
diçka prej kësaj, atëherë në këtë ka diçka nga shirku dhe kufri i 
tyre.
- Thuhet: ka zbritur në lidhje me syefaqësorët, sepse ata 
punojnë vetëm për dynjanë. Atyre nuk u bën dobi Ditën e 
Kiametit.
- Thuhet: ka zbritur në lidhje me atë që dëshiron pasurin me 
anë të punës së tij të mirë.
Konteksi tregon për mendimin e parë, sipas fjalës së Allahut 
(subhanehu ue teala): "Të këtillët janë ata për të cilët nuk ka 
asgjë në jetën e Përtejme veç zjarrit. Kështu veprat e tyre 
që i kryejnë atje (në dunja), janë shkatërruar, është 
asgjësur gjithë ajo që ata punuan".  Hud. 16. 
Shënim: Autori ka qëndruar në përmendjen e plotësimit të 
ajetit të parë, ndërsa ne shtuam ajetin tjetër me harresë, ndoshta 
kjo ka qenë hajër.

Në hadithin e saktë prej Ebu Hurejrës transmetohet se  "Profeti 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem), ka thënë: "Ka dështuar (është 
shkatërruar) robi i dinarit (arit), ka dështuar robi i argjendit,  
ka dështuar robi i veshjes së bukur, ka dështuar robi i shtresës 
së butë. Nëse i jepet kënaqet, nëse jo hidhërohet, "teise" (ka 
dështuar, është shkatërruar) dhe "intekase" (i ka dalë e 
kundërta). Nëse e godet ndonjë gjemb nuk mund ta largojë atë 
që e mundon në veten e tij. Tuba (mirësia), qoftë për robin që e  
merr për freri kalin e tij në rrugë të Allahut, flokët e tij të  
prishur, këmbët e pluhurosura, nëse është në vigjëlim qëndron 
në vigjëlim (roje), nëse është në prapavijë gjendet në 
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prapavijë, nëse kërkon leje nuk i jepet leje, nëse kërkon 
ndërmjetësim nuk i merret parasysh ndërmjetësimi". Buhariu.

"Ka dështuar (është shkatërruar) robi i dinarit (arit)…". Njeriu 
konsiderohet rob i (dinarit) floririt, sepse ai është i lidhur me të 
ashtu siç lidhet robi me Zotin e tij. Dinari, është interesimi më i 
madh për të dhe i jep përparësi atij mbi bindjen e Zotit të tij. Po 
kështu për robin e argjendit thuhet siç u tha për robin e (dinarit) 
floririt.
Dijetari Allahu e mëshiroftë deshi të sqaroj me këtë hadith se 
ka prej njerëzve që adhurojnë dynjanë, i përulet dhe 
nënshtrohet asaj, pra dynjaja është qëllimi më i lartë i tij, 
zemërohet kur e humb atë dhe kënaqet kur gjen atë. Për këtë 
arsye i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) e ka quajtur 
atë që çështja e tij është e tillë rob të saj. Ky është ai i jep 
rëndësi grumbullimit të pasuris si ar dhe argjend. Ai me anë të 
punës së tij synon dynjan.

"…ka dështuar robi i veshjes së bukur, ka dështuar robi i  
shtresës së butë…". Ky është ai që i jep rëndësi paraqitjes së 
jashtme dhe orjendive të tij. Sepse e shqetëson vetëm kjo 
çështje. Atëherë ky është rob i këtyre gjërave sepse ai këtyre u 
ka kushtuar përpjekjen dhe shqetësimin e tij. E çmund të thuhet 
për atë që synon me anë të punës së mirë diçka prej dynjasë 
duke bërë fenë mjet për arritjen e saj. Kjo është më e madhe. 

 "…Nëse i jepet kënaqet, nëse jo hidhërohet…". Mundet që 
Dhënësi të jetë Allahu (subhanehu ue teala). Atëherë është 
dhënie përcaktimi. Që do të thotë se nëse Allahu cakton për të 
furnizim kënaqet dhe i hapet gjoksi, e nëse ia ndalon e nuk 
furnizon hidhërohet në zemër dhe fjalë, sikur do të thotë: përse 
unë jam i varfër kurse ky i është i pasur, etj. Atëherë është i 
zemëruar me caktimin e Allahut sepse Allahu ja ndaloi atij. 
Allahu jep dhe ndalon me urtësi. Ai ia jep dynjanë atij që e do 
dhe atij që nuk e do, por fenë ia jep vetëm ati që e do. Për 
muslimanin është detyrë që të jetë i kënaqur me caktimin e 
Allahut, nëse i jep falenderon, nëse e privon duron.
Mundet që me dhënien këtu të jetë për qëllim dhënia e ligjëruar 
fetarisht. Që do të thotë se nëse i jepet nga pasuria që e meriton 
prej pasurive të ligjëruara, kënaqet, e nëse nuk i jepet 
zemërohet. Të dyja domethëniet janë të vërteta. Të dyja 
tregojnë se ky person nuk kënaqet vetëm se me pasuri, dhe nuk 
zemërohet vetëm se për të. Prandaj i dërguari (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) e ka quajtur rob (adhurues) të tij.

"…"teise" (ka dështuar, është shkatërruar) dhe "intekase" (i ka 
dalë e kundërta)…". Fjala "teise" do të thotë ka dështuar dhe 
është shkatërruar. Ndërsa fjala "intekase" do të thotë i kthehet 
çështjet në të kundërtën duke mos iu lehtësuar. Kurdo që 
dëshiron diçka i kthehet në të kundërtën e asaj që dëshiroi, 
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prandaj më pas ka thënë: "…Nëse e godet ndonjë gjemb nuk 
mund ta largojë atë që e mundon në veten e tij…". 
Këto tri fjali mundet të jenë si lajm nga i Dërguari (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) për gjendjen e këti personi. Ai është në 
dështim, shkatërrim dhe mos shpëtim nga e keqja.
Po kështu mund të jetë në aspektin e duasë kundra atij gjendja 
e të cilit është e tillë, sepsa ai interesohet vetëm për dynjan. 
Prandaj është lutur kundra tij që të shkatërrohet dhe të mos 
arrij asgjë nga dynjaja dhe të mos ketë mundësi të shmang 
asgjë nga gjërat që e lëndojnë. Ndoshta arrin deri në shirk kur 
kjo e pengon nga bindja ndaj Allahut, derisa ai arrin të mos 
kënaqet vetëmse me pasurin dhe nuk zemërohet vetëm se për 
të. 

"…Tuba (mirësia), qoftë për robin që e merr për freri kalin e 
tij në rrugë të Allahut…"
Ky është në të kundërtën e të parit. Ai nuk preokupohet për 
dynjanë, porse preokupohet gjithmonë për Ahiretn. Ai 
gjithmonë është në pregatitje, në përpjekje për ngritjen e fjalës 
së Allahut.
"…Tuba…". Që do të thotë se gjendja më e këndshme është për 
këtë burrë. Po kështu është thënë se Tuba është pemë në 
xhennet. Kuptimi i parë është më i tërësishëm. Siç kanë thënë 
në lidhje me fjalën "uejl" është fjalë kërcënimi. Po kështu kanë 
thënë se ajo është luginë në xhehenem. E para është më e 
tërësishme.

"…në rrugë të Allahut…". Kriteri i tij është që të luftoj me 
qëllim që fjala e Allahut të jetë më e larta dhe jo për fanatizëm 
ose për patriotizëm (nacionalizëm), e të ngjashme, porse nëse 
lufton për patriotizën duke synuar mbrojtjen vendit të tij, për 
qënien e tij si vend i muslimanëve që është detyrë mbrojtja e 
tij. Ai është në rrugë të Allahut. Po ashtu edhe ai që lufton për 
të mbrojtur veten, pasurinë ose familjen e tij. Profeti (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: "Kush vritet në mbrojtje të  
tyre është shehid". Ndërsa ai që lufton thjeshtë për patriotizëm 
(nacionalizëm). Ai nuk është në rrugë të Allahut (subhanehu ue 
teala), sepse kjo luftë është për fanatizëm. Barazohet këtu 
besimtari dhe qafiri, se qafiri lufton për shkak të vatanit të tij.

"…flokët e tij të prishur…". Prej pluhurit në rrugë të Allahut. 
Ai nuk interesohet për gjendjen e tij, as për trupin e tij 
përderisa kjo gjë vjen si rezultat i bindjes së Allaut (subhanehu 
ue teala).

"…këmbët e pluhurosura…". nga ecja në rrugën e Allahut. Kjo 
tregon se gjëja më e rëndësishme tek ai është xhihadi në rrugën 
e Allahut. Ndërsa qënia e flokëve, rrobave dhe shtrojës së tij të 
pastër, kjo nuk është shqetësimi i tij.
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"…nëse është në vigjëlim qëndron në  vigjëlim (roje), nëse 
është në prapavijë gjendet në prapavijë…". Që të dyja këto nuk 
janë prej pararojës së ushtrisë. Vigjëlimi do të thotë të ruaj 
ushtrin. Ndërsa prapavija do të thotë të qëndroj në fund të saj. 
Të dyja këto shprehje kanë dy kuptime: 
1 Pra atij nuk i intereson se ku vendoset: nëse i thuhet rri 
vigjëlo, qëndron, nëse i thuhet rri në prapavijë, qëndron. Pra ai 
nuk kërkon ndonjë grad më të lartë se ky pozicion, siç është 
p.sh; pararoja e ushtrisë.
2 Nëse është në vigjëlim e kryen sa më mirë e nëse është në 
prapavijë e kryen sa më mirë. Hadithi vlen për të dyja 
domethëniet. Ai i përmban të dyja përderisa ndërmjet tyre nuk 
ka kundërshtim, këtu nuk ka kundërshtim.

"…nëse kërkon leje nuk i jepet leje, nëse kërkon ndërmjetësim 
nuk i merret parasysh ndërmjetësimi". Pra ai tek njerëzit nuk 
ka pozitë aq sa nëse do të kërkojë leje nuk i jepet leje. Po ashtu 
edhe tek sunduesit nuk ka peshë, nëse kërkon ndërmjetësim 
nuk i pranohet ndërmjetësimi, porse ai eshtë i nderuar tek 
Allahu dhe ai do të ketë pozitë të lartë, sepse ka luftuar  në 
rrugën e Tij.
Fjala "Esh-Shefa'at": do të thotë: ndërmjetësimi për tjetrin në 
sjelljen e dobisë ose shmangjen e dëmit.
Fjala "El-Isti'ëdhan" do të thotë: Kërkimi leje në diçka.
Hadithi i ndan njerëzit në dy lloje:
I pari: Interesohet vetëm për dynjanë, ose për arritjen e 
pasurisë, ose zbukurimin e pamjes, derisa ia robëruan zemrën 
dhe e prokupuan nga përmendja e Allahut.
I dyti: Interesimi më i madh i tij është Ahireti, angazhohet për 
të, në vështirësinë më të madhe siç është xhihadi, megjithatë ai 
e kryer atë që ka për detyrë në të gjitha aspektet (sa më mirë).

Nga hadithit përfitohet:
1 Njerëzit janë dy llojesh siç u përmend më parë.
2 Atë që e shqetëson (intereson) vetëm dynjaja ndoshta i 
çështjet i kthehen në të kundërt, e ndoshta nuk ka mundësi te 
largoj më të voglin mundim që është gjembi. Ndryshe nga i 
vendosuri të cilit nuk i intereson dynjaja. Përkundrazi ai do 
Ahiretin duke mos harruar pjesën e tij nga kjo botë dhe është i 
kënaqur me atë që i ka përcaktuar Allahu (subhanehu ue teala).
3 Për atë që lufton në rrugë të Allahut duhet që të mos jetë 
interesimi i tij gradët. Përkundrazi interesimi i tij duhet të jetë 
për atë që është dsetyrë mbi të, ose në vigjëlim (roje), ose në 
prapavijë, ose në mes, ose në anë, sipas dobis.
4 Grada e ulët e njeriut tek njerëzit, nuk do të thotë që ky të 
ketë gradë të ulët tek Allahu (subhanehu ue teala). Ky buurrë i 
cili nëse kërkon leje nuk i jepet leje, nëse kërkon ndërmjetësim 
nuk i merret parasysh ndërmjetësimi, Profeti (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) ka thënë për të: "…Tuba (mirësia)…". Dhe 
nuk ka thënë se nëse ai kërkon nuk i jepet. Përkundrazi ati nuk 
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i intereson dynjaja që të kërkoj nga ajo, porse i intereson 
mirësia, ndërmjetëson për njerëzit, kërkon leje për tu futur tek 
ata që kanë pushtet për dobi të përgjthshme.

çështjet:

1 Synimi i njeriut dynjanë me anë të veprave të Ahiretit. Kjo 
është prej shirkut, sepse ai punën e Ahiretit e bëri mjet për 
dynjan. Atëherë zemrën e tij e mbulon dashuria për dynjan 
derisa i jep përparësi asaj mbi botën tjetër. Ndërsa vendosmëria 
dhe sinqeriteti është që punën e dynjasë ta bësh për Ahiretin.
2 Komenti i ajetit të sures Hud. Ai u komentua më parë.
3 Emërtimi i njeriut musliman, rob rob i dinarit (arit), rob i 
argjendit, rob i veshjes së bukur. Kjo robëri nuk i fut në shirk 
përderisa nuk arrin me të në kufirin e shirkut. Porse ajo është 
një lloj tjetër që mangëson sinqeritetin, sepse ai në zemrën e tij 
ka vendosur dashuri që kankuron dashurin e Allahut 
(subhanehu ue teala) dhe dashurin e punëve të botës tjetër
4 Komenti i kësaj është se ai nëse i jepet kënaqet nëse nuk i 
jepet zemërohet. Ky është komenti i fjalës së Profetit (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem): "rob rob i dinarit (arit), rob i argjendit, 
rob i veshjes së bukur, nëse i jepet kënaqet nëse nuk i jepet 
zemërohet". Kjo është shenjë e robërimit të tij ndaj këtyre 
gjërave që të jetë kënaqësia dhe zemërimi i tij për këto gjëra.
5 Fjala e tij: "…"teise" (ka dështuar, është shkatërruar) dhe 
"intekase" (i ka dalë e kundërta)…". 
6 Fjala e tij: "…Nëse e godet ndonjë gjemb nuk mund ta 
largojë atë që e mundon në veten e tij…". Mundet që këto tri 
fjali të jenë si lajm nga i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem) për gjendjen e këti personi. Mundet të jetë edhe lutje për 
dështim, shkatërrim dhe mos shpëtim nga e keqja. Siç u sqarua 
më parë.
7 Lavdërimi për muxhahidin që është përshkruar me këto 
cilësi. Fjala e tij në hadith: "…Tuba (mirësia), qoftë për  
robin…". Tregon për lavdërimin që vjen për të. Ai është që 
meriton të lavdërohet, jo ata që kanë arë argjen e ata që kanë 
shtresa e gradë.

Mësimi 38

Ai që u bindet dijetarëve dhe prijësve në ndalimin e asaj që 
e ka lejuar Allahu ose lejimin e asaj që Ai e ka ndaluar, 
vetëmse i ka marrë ata për zota.
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[Pasi bindja është prej adhurimeve madje ajo është adhurimi. 
Ajo është bindja e Allahut në atë që ka urdhëruar nga goja etë 
Dërguarëve të Tij.
Dijetari Allahu e mëshiroftë ka tërhequr vërejtje me këtë temë 
për domosdoshmërin e posaçërimit të Krijusit të Lartësuar me 
këtë çështje. Nuk ka bindje ndaj askujt prej krijesave vetëm se 
kur bindja e tij është e përfshirë në bindjen e Allahut. Ose për 
ndryshe nuk është detyrë ti bindesh askujt prej krijesave në 
mënyrë të pamvarur.
Qëllimi këtu është për bindjen e posaçme në ndalimin e të 
lejuarës dhe lejimin e të ndaluarës. Kush i bindet ndonjë krijese 
në këtë veç të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) i cili 
nuk ka folur nga epshi, ai është mushrik siç e ka sqaruar këtë 
Allahu (subhanehu ue teala): "Ata (çifutët dhe kristianët) 
morën rabinët dhe murgjit e tyre (pra dijetarët e tyre) si 
zotra të tyre në vend të Allahut (duke iu bindur atyre në 
gjërat që i bënë ata vetë të ligjshme ose të pa ligjshme sipas 
dëshirave të tyre pa u urdhëruar nga Allahu dhe në 
kundërshtim me ligjet e Tij. (morën për zot të tyre) edhe 
Mesihun, birin e Merjemes, ndërkohë që ata (çifutët dhe 
kristianët) qenë urdhëruar (në Teurat dhe Ungjill) të mos 
adhurojnë kënd tjetër por vetëm Një Ilah (një të adhuruar të 
vetëm – Allahu) La ilahe il-la Huve (Askush nuk meriton, nuk 
ka të drejtëv e nuk duhet të adhurohet përveç Atij) Lavdi e 
Madhështi i qoftë Atij. (i Lartë është Ai) nga të pasurit 
shokë ato që ata i mveshin Atij". Tobe. 31. Pejgamberi (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) e ka komentuar me bindjen ndaj 
tyre në ndalimin e të lejuarës dhe lejimin e të ndaluarës. Siç do 
të vij në hadithin e Adijit.
Nëse thuhet se: Allahu i lartësuar thotë: "O ju që keni 
besuar ! Bindjuni Allahut dhe bindjuni të Dërguarit 
(Muhamedit) dhe atyre të cilët drejtojnë punët tuaja…". 
An-Nisa. 59. Është thënë: ata janë dijetarët. Gjithashtu është 
thënë: prijësat që udhëheqin. Këto janë dy trasmetime nga 
Ahmedi. Ibën Kajimi ka thënë: nga verifikimi del se ajeti i 
përfshin të dyja grupet.
Thuhet: është detyrë bindja ndaj tyre kur ata urdhërojnë për 
bindje ndaj Allahut dhe bindje ndaj të Dërguarit (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem). Kështu dijetarët jarë përçuesit e urdhërit të 
Allahut dhe urdhërit të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem), ndërsa udhëheqësit zbatuesit e tij. Atëherë bindja ndaj 
tyre është detyrë, në pajtim me bindjen e Allahut dhe të 
Dërguarit të Tij (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) Siç ka thënë i 
Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "Nuk ka bindje në 
mëkat, porse bindja është në të mirë". Po kështu fjala e tij: 
"Është detyrë për muslimanin të jet i dëgjueshëm e të bindet  
përderisa nuk urdhërohet për mëkat, nëse urdhërohet për 
mëkat atëherë nuk ka as dëgjim e as bindje". (marr nga tejsir 
elAziz elHamid) ].
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"Ai që u bindet dijetarëve dhe prijësve…". Qëllimi me 
dijetarët është për ata që janë të ditur në fen e Allahut. Ndërsa 
me prijësat janë për qëllim zbatuesit e ligjeve të Allahut 
(subhanehu ue teala). Të dyja këto lloje janë përmendur në 
fjalën e Allahut (subhanehu ue teala): "O ju që keni besuar ! 
Bindjuni Allahut dhe bindjuni të Dërguarit (Muhameditç) 
dhe atyre të cilët drejtojnë punët tuaja…". An-Nisa. 59. 
Allahu (subhanehu ue teala) bindjen ndaj Tij e ka bërë të 
pamvarur. Po kështu bindjen ndaj të Dërguarit (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem). Ndërsa bindjen ndaj të parëve e ka bërë 
pasuese. Prandaj nuk e ka përsëritur foljen "…Bindjuni…". 
Pasi nuk ka bindje të krijesës në kundërshtim të Krijusit.
Ata që drejtojnë punët janë ata që kanë përgjegjësi. Ata janë 
dijetarët, sepse tek ata është baza në lidhje me çështjen e 
sheriatit dhe të dijes së tij dhe prijësit, sepse tek ata ata është 
baza në lidhje me zbatimin e sheriatit dhe egzekutimin e tij. 
Nëse përqëndrohen dijetarët dhe prijësit, përqëndrohen 
çështjet. Me prishjen e tyre prishen çështjet, sepse dijetarët 
janë orientuesit dhe drejtusit. Ndërsa prijësit janë obliguesit 
dhe zbatuesit (egzekutuesit).

"…në ndalimin e asaj që e ka lejuar Allahu…". Pra duke e 
bërë të ndaluar (harram) në besim ose në veprim (pra duke 
besuar se ajo është e ndaluar pavarësisht veprimit).
"…ose lejimin e asaj që Ai e ka ndaluar…". Pra në bërjen e 
tij të lejuar në besim ose në veprim. Mëkati i ndalimit të asaj që 
ka lejuar Allahu nuk është në gradë më të pakët nga lejimi i 
asaj që ka ndaluar Allahu. Shumë njerëz që janë xheloz në fe i 
shikon  të anojnë më shum tek ndalimi i asaj që ka lejuar 
Allahu sesa tek lejimi i harramit. Në të kundërtën e 
neglizhentëve. Që të dy janë në gabim. Megjithatë lejimi i 
harramit kur origjina në të është lejimi është më e lehtë sesa 
ndalimi i hallallit (të lejuarës), sepse lejimi i harramit, nëse nuk 
është i qartë ndalimi i tij. Ai bazohet në origjinë që është 
lejimi. Mëshira e Allahut (subhanehu ue teala) i ka paraprirë 
zemërimit të Tij. Atëherë nuk mund të ndalojmë vetëmse atë 
që është qartësuar ndalimi tij, sepse ai është më i ngushtë dhe 
më i ashpër. Ndërsa origjina është që gjërat të mbeten të lejuara 
dhe gjerësi, derisa të bëhet i qartë ndalimi.
Ndërsa në lidhje me adhurimet, ashpërsohet, sepse origjina 
është ndalimi dhe qënia e veprimit harram derisa ta qërtësoj atë 
sheriati, siç është thënë:
Origjina në gjërat (e zagonshme) është lejimi / Ndërsa ndalo 
adhurimin vetëmse me lejen (urdhërin) e Ligjëruesi (Allahut 
dhe të Dërguarut të Tij). 

"…Zota…". Është shumësi i fjalës Zot. Ai është Ligjëruesi 
(Ligjvënësi, Vepruesi), Sunduesi. Veprimi është dy llojesh: i 
praktikimit dhe ligjërimit.
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Ai që u bindet dijetarëve në kundërshtim të Allahut dhe të 
Dërguarit të Tij (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem), vetëm se i ka 
marr ata zotra veç Allahut, në aspektin e ligjërimit, sepse i ka 
konsideruar ata ligjërues dhe e konsideroj ligjërimin e tyre ligj 
(fe) me të cilën veprohet. Ndryshe nga prijësit.

Ibnu Abasi thotë: Për pak të zbresin mbi ju gurë prej qielli, unë 
them: Ka thënë Resulullahi (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem), e 
ju thoni: ka thënë Ebu Bekri dhe Umeri". Ahmedi.

"…gurë prej qielli…". Pra të zbresin mbi ju si dënim. Zbritja e 
gurëve nga qielli nuk është diçka e pamundur, por është e 
mundur. Allahu (subhanehu ue teala) thotë për njerëzit e 
elefantit: "Dhe Ai dërgoi kundër tyre zogj tufë-tufë duke i 
qëlluar me gurë sixh-xhil (baltë e pjekur e gurëzuar) ". 
Ndërsa për kombin e Lutit thotë: "Sigurisht që Ne dërguam 
kundër tyre stuhi gurësh (e cila i shkatërroi ata të gjithë) 
përveç familjes së Lutit të cilën e shpëtuam në orën e fundit 
të natës." (Kamer; 34)

"…unë them: Ka thënë Resulullahi (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem), e ju thoni; ka thënë Ebu Bekri dhe Umeri". Ebu Bekri 
dhe Umeri janë më të mirët e këtij umeti dhe më afër të 
vërtetës. Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem), thotë: "Nëse 
i binden Ebu Bekrit dhe Umerit orjentohen rrugës së drejtë". 
Muslimi. Po kështu është trasmetuar se i Dërguari (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: "Mbas meje merri shembull  
ata të dy Ebu Bekrin dhe Umerin". Ahmedi. Po kështu ka 
thënë: "…Kapuni fort pas sun'netit tim dhe sun'netit të  
hulefave të udhëzuar dhe të drejtë. Kapuni fort për të dhe 
shtërngojeni me dhëmbë…". Ahmedi. Ebu, Daudi, Tirmidhiu. 
Nuk njihet prej Ebu Bekrit të ketë kundërshtuar ndonjë tekst 
(argument) me mendimin e tij. Kur njeriu me fjalën e Ebu 
Bekrit dhe të Umerit kundërshtoka fjalën e Profetit, dhe është 
gati të bien gurë prej qiellit, nga ky kundërshtim, atëherë 
ç'mund të thuhet kur ti e kundërshton me fjalën e dikujt posht 
tyre. Dallimi është si distanca mes qiellit dhe tokës dhe dënimi 
është akoma më i afërt. Në këtë fjalë të sahabit tërhiqet vërejtje 
prej imitimit të verbër dhe fanatizmit të medh'hebit, që nuk 
është i ndërtuar mbi themele të shëndosha. Disa njerëz bëjnë 
gabime të turpshme, kur i thuhet atij ka thënë Resulullahi (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem), thotë: "Porse në librin e iks 
personi është kështu dhe kështu" Ai duhet t'i frikësohet Allahut 
i Cili thotë në Librin e Tij: "Dhe kjuto Ditën (kur Allahu) do 
t'u thërrasë atyre e t'u thotë: Çfarë përgjigje u dhatë juve 
të dërguarve?". Kasas; 65. E nuk thotë: ç'përgjigje i dhatë 
filanit e filanit? Ndërsa përsa i përket autorit të librit, nëse 
mësohet se ai do të mirën dhe hakun, atëherë bëhet lutje për 
falje dhe mëshirë nëse ka gabuar. E nuk thuhet se ai është i 
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pagabueshëm e të kundërshtojë më thënien e tij (autorit) 
thënien e Resulullahit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem).

Ahmed ibn Hambeli thotë: "çuditem për ata që e dinë isnadin 
(zinxhirin) dhe saktësin e tij, prapë se prapë shkjonë tek 
mendimi i Sufjanit. Ndërsa Allahu (subhanehu ue teala) thotë: 
"Dhe le të kenë mendjen ata të cilët nuk pajtohen me 
urdhërin e të Dërgurit (me sunetin e tij në rrugën e tij) që të 
mos bjerë mbi ta ndonjë fitneh (mosbesim, sprovë, vështirësi 
apo fatkeqësi tërmet, nënshtrim nga tiranë, etj) ose t'u jepet 
një ndëshkim i dhembshëm". En-Nur. 63.
A e dini ç'është fitnja (e përmendur në këtë ajet )?
Ajo është shirku, ndoshta ngaqë personi refuzon diçka prej 
thënieve të Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem), i bie në 
zemrën e tij diçka prej shmangies nga e vërteta e të 
shkatarrohet.
Transmetohet prej Adij Ibnu Hatim se ka dëgjuar të Dërguarin 
e Allahut (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem), të lexojë këtë ajet: 
"Ata (çifutët dhe kristianët) morrën rabinë dhe murgjit e 
tyre si zota në vend të Allahut (duke ju bindur atyre në gjërat 
që i bënin vetë të ligjshme, sipas dëshirave të tyre pa u 
urdhëruar nga Allahu dhe në kundërshtim me ligjet e Tij.…". 
Ajeti. Et-Teube; 31. I thashë atij: "Ne nuk i adhuronim ata!" Ai 
tha: "A nuk bënin të ndaluar atë që e kishte lejuar Allahu dhe e 
bënit të ndaluar dhe ua bënin të lejuar atë që kishte ndaluar 
Allahu dhe e bënit të lejuar?". I thashë: "Sigurisht" Ai tha: "Ai 
është adhurimi i tyre". Ahmedi, Tirmidhiu e ka quajtur 
hadithin të mirë.

"Ahmed ibn Hambeli thotë: çuditem…". çudia është dy llojesh:
E para: çudia e pëlqimit, siç vjen në hadithin e Aishes 
(radijallahu an ha): "Të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue 
selem) i pëlqente fillimi nga e djathta në mbathjen e këpucëve,  
në krehjen e flokëve (ose lyerjen e tyre) pastrim dhe në të  
fgjitha çështjet e tij". Buhariu dhe Muslimi.
E dyta: çudia e kundërshtimit, siç vjen në fjalën e Allahut 
(subhanehu ue teala): . Por në të vërtetë ti u habite (me fyerjen 
e turpshme të tyre) kur ata u tallën (me ty dhe me Kur’anin).
çudia në fjalën e imam Ahmedit në këtë trasmetim është për 
çudin e kundërshtimit.

"…isnadin (zinxhirin)…". Qëllimi me senedin këtu janë 
trasmetusit, jo hadithi në lidhje me trasmetusin e tij. Që do të 
thotë se njohën saktësin e hadithit nëpërmjet njohjes së 
trasmetusëve të tij.

"…shkjonë tek mendimi i Sufjanit…". Ai është Sufjan Eth-
Theuri, sepse ai ka qënë dijetari që ka pas një medhheb të 
njohur, ka pasur edhe pasues, porse ata u zhdukën. Pra ata 
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shkojnë tek mendimi i Sufjanit i cili ishte prej fukahave dhe 
lënë atë me të cilin ka ardhur hadithi. 

"Dhe le të kenë mendjen ata të cilët nuk pajtohen me 
urdhërin e të Dërgurit (me sunetin e tij në rrugën e tij) që të 
mos bjerë mbi ta ndonjë fitneh (mosbesim, sprovë, vështirësi 
apo fatkeqësi tërmet, nënshtrim nga tiranë, etj) ose t'u jepet 
një ndëshkim i dhembshëm". Përsa i përket fjalës "urdhërin 
e të Dërgurit" ai i përfshin të gjith urdhërat, sepse ka ardhur 
njënjës (sipas gjuhës arabe është mudaf) që i përfshin të gjith 
urdhërat.
Ndërsa fjalën "fitneh" imam Ahmedi e ka komentuar me 
shirkun. Atëherë sipas kësaj kërcënimi është për njërën nga 
këto dy çështje: ose shirku ose ndëshkimi i dhembshëm.

"Ata (çifutët dhe kristianët) morrën…". Përemri "ata" i përket 
kristjanëve, sepse çifutët nuk e morën Mesih ibën Merjem si 
zot. Përkundrazi ata pretenduan se ai është bir i imoralistes dhe 
u përpoqën ta vritnin. Pretenduan se e vranë. 
Mundet që përemri ti përkasë çifutëve dhe kristianëve 
tëgjthëve dhe posaçërohen kristianët me marrjen e Mesih ibën 
Merjem. Kjo është ajo që të shkon direkt në mendje duke e 
marr bashkë me ajetin para tij.

"…rabinë dhe murgjit e tyre…". Fjala rabin vjen nga 
njënjësi i fjalës Hibër që dotë thotë: dijetarë që ka shum dije. 
Ndërsa fjala murgjit, në gjuhën arabe, rruhban, ajo është 
shumësi i fjalës rrahib, që do të thotë: adhurues, asket.

"…zota në vend të Allahut…". Pra si ortak me Allahun në 
ligjvënie. Sepse ata ua bënin të lejuar atë që kishte ndaluar 
Allahu dhe ndjekësit e tyre e bënit të lejuar. Ata bënin të 
ndaluar atë që e kishte lejuar Allahu dhe ndjekësit etyre e bënit 
të ndaluar. 

"edhe Mesihun, birin e Merjemes…". Që do të thotë se e 
morën për Zot të tyre bashkë me Allahun. Mbështetur në fjalën 
e Tij më pas: "…ndërkohë që ata (jehuditë dhe të krishterët) 
qenë urdhëruar (në Teurat dhe Inxhil) të mos adhurojnë 
kënd tjetër por vetëm Një Ilah (një të adhuruar të vetëm - 
Allahun)…". Adhurimi është: përulësi dhe nënshtrim.

"por vetëm Një Ilah (një të adhuruar të vetëm - Allahun)…". 
Ai është Allahu (subhanehu ue teala). Ilah, është ai që 
adhurohet dhe i binden. E nuk është kuptimi i fjalës Ilah: i 
Pushtetshëm për të shpikur. Ky kuptim (domethënie) është e 
gabuar, këtë e kanë synuar el-mutekelimunët ose njerëzit e 
rëndomtë të tyre. Atëherë kuptimi i fjalës: "La ilahe il-lall-llah" 
sipas kësaj fjale do të thotë se nuk ka Zot tjetër veç Allahut. Ky 
nuk është teuhidi i kërkuar me këtë fjalë. Se po të ishte kështu, 
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do të ishin mushrikët të cilët i luftoj i Dërguari (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) njësues, sepse ata thonin: nuk ka zot tjetër 
veç Allaht. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: “Thuaju: Kush 
është Zoti i shtatë qiejve dhe Zoti i Arshit Madhështor? Do 
të thonë: Allahu”. El-Mu'minun. 86 - 87. 

"…La ilahe il-la Huve (Askush nuk meriton, nuk ka të drejtë 
e nuk duhet të adhurohet përveç Atij) I lartësuar qoftë Ai mbi 
gjthçka që ia shoqërojnë (në adhurim)!". Përsa i përket fjalës 
"tesbih", ajo është lartësimi i Allahut nga çdo mangësi. E nuk 
ka nevojë të thuhet: dhe përngjasimi i krijesave, sepse 
përngjasimi është mangësi. Porse kur ne e themi atë, kjo është 
në aspektin për të qënë më e qartë. Që të mos mendohet se 
përngjasimi i Krijusit me krijesën në përsosmëri është në 
aspektin e përsosmëris. Atëherë domethënia është: lartësimi i 
Allahut nga çdo gjë që nuk i përshtatet Atij, si mangësi, ose 
ngjashmëria e krijesave.

Ndërsa fjala e Tij: "…mbi gjthçka që ia shoqërojnë!". Që do 
tq thotë: çdokush veç tij si Mesihu ibën Merjem, rabinë dhe 
murgjit. Ai është i lartësuar nga çdo shoqërim dhe nga çdo i 
shoqëruar.
Fjala e Tij: "…mbi gjthçka që ia shoqërojnë!". Kjo është 
nga retorika e Kur'anit, sepse fjala:  "…mbi gjthçka…". Ka 
ardhur më mënyrë që të përmbajë kuptimin, shirkun e tyre 
(shokvënien e tyre) ose kuptimi mund të jetë: I lartësuar qoftë 
Allahu mbi ata që i shoqërojnë me Të. Ajo është e rregullt për 
të dyja kuptimet. Atëherë ajo është përfshirëse për të dyja, 
sepse e sakta është, lejimi i përdorimit të përbashkët të dy 
kuptimeve, kur nuk janë kontradiktore. Atëherë lartësimi nga 
çdo shoqërim dhe nga çdo i shoqëruar.

"Ne nuk i adhuronim ata!". Pra nuk i adhuronim rabinët dhe 
murgjit, nuk bënim sexhde për ta, as ruku, as nuk prisnim dhe 
zotoheshim për ta. Kjo është e saktë përsa i përket rabinëve dhe 
murgjërve. Duke u mbështetur në fjalën e të Dërguarit (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "A nuk bënin të ndaluar atë që e  
kishte lejuar Allahu dhe e bënit të ndaluar, ua bënin të lejuar 
atë që kishte ndaluar Allahu dhe e bënit të lejuar?". 
Porse një përshkrim i tillë nuk i përputhet Isait alejhi selam 
sepse ai është i dërguar i Allahut. Prandaj atë që ai e bën të 
lejuar e lejon Allahu dhe atë që ai e bën të ndaluar e ndalon 
Allahu. Disa janë përpjekur të sqarojnë dobësin e këti hadithi 
për shkak të kësaj domethënie, me gjith dobësin e senedit të tij. 
Hadithin e ka bërë të mirë Tirmidhiu, Albani dhe të tjerë.
Përgjigja ndaj arsyes së përmendur se fjala e Adijit: "Ne nuk i  
adhuronim ata!". Është për rabinët dhe murgjit, kurse në lidhje 
me Isën alejhi selam dihet se ata e adhurojnë atë. 
Është filluar me ndalimin e hallallit, sepse ai është më i shumtë 
sesa lejimi i haramit, por që të dyja janë të ndaluara. Allahu 
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thotë (subhanehu ue teala): "Por mos thoni në lidhje me atë 
që jua thotë goja duke gënjyer, kjo është e ligjshme dhe kjo 
është e ndaluar, që të shpifni gënjeshtra ndaj Allahut". 
Nahl; 116.

"Ai është adhurimi i tyre". Aspekti i qënies së saj adhurim 
është se nga domethëniet e adhurimit është bindja. Bindja ndaj 
dikujt tjetër veç Allahu është adhurim për atë që i bindesh, 
porse me kusht që të jetë jashtë bindjes së Allahut. Nëse është 
në bindje të Allahut ajo është adhurim për Allahun, sepse ti i je 
bindur dikujt në adhurimin e Allahut. Nëse babai të urdhëron 
për faljen e namazit dhe e fal, nuk ke adhuruar babain me 
bindjen tënde, porse ke adhuruar Allahun, sepse i je bindur 
dikujt tjetër përveç Allahut në bindje të Allahut. Kështu 
zbatimi i urdhërit të tij është njëkohësisht zbatim i urdhrit të 
Allahut (subhanehu ue teala).

Prej Hadithit përfitohet:
1- Bindja në kuptimin e adhurimit është adhurim i kufizuar.
2- Bindja në kundërshtimin e Sheriatit është adhurim i atij që i 
bindesh, ndërsa bindja në adhurimin e Allahut është adhurim i 
Allahut (subhanehu ue teala).
3- Pasimi i të diturve dhe adhuruesve në kundërshtim me 
Sheriatin e Allahut është prej marrjes së tyre për zota.
Pasimi i dijetarëve dhe prijësve në lejimin e asaj që e ka 
ndaluar Allahu (subhanehu ue teala) ose e kundërta, është tri 
lloje:
1- T'i pasojë ata duke qenë i kënaqur me thënien e tyre duke i 
dhënë përparësi asaj dhe duke urryer gjykimin e Allahut. 
Personi i tillë është kafir, sepse ka urryer atë që ka zbritur 
Allahu e kështu Allahu i asgjeson veprat e tij. Asgjë veç kufrit 
nuk i asgjeson punët. Çdonjëri që urren atë që ka zbritur Allahu 
është kafir.
2-T'i pasojë ata duke qënë i kënaqur me gjykimin e Allahut dhe 
duke ditur se gjykimi i Allahut është më i dobishëm për 
njerëzit dhe vendet, porse e ka zgjedhur atë për epshet e tij. 
P.sh dikush do një vend pune. Ai nuk është  kafir, por fasik 
(gjunahqar i madh), si të tjerët prej gjynahqarëve.
3- Ti pasojë ata me padije duke menduar se ai është ligji i 
Allahut. Ky i fundit është dy llojesh:
a – Të ketë mundësi vetë ta mësojë të vërtetën, por e ka lënë 
mbas dore, ai konsiderohet gjunahqar, sepse Allahu ka 
urdhëruar të pyeten të diturit kur nuk ke dije.
b - Të mos ketë dije dhe as nuk mundet ta mësojë. I pason ata 
duke i imituar dhe mendon se kjo është e vërteta. Ky është i 
arsyetuar dhe nuk renditet mbi të ndonjë gjë, sepse ai e veproi 
atë që është urdhëruar. Prandaj është trasmetuar nga i Dërguari 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "Kush jep fetua pa dije,  
gjynahu do të rëndojë mbi atë që e dha fetuan." Ahmedi. Nëse 
ne do të thonim se ai është mëkatar për gabimin e tjetrit, kjo do 
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të sillte ngushtësi dhe vështirësi. E kështu njerëzit nuk do ti 
besonin askujt për shkak të mundësis së gabimit të tij.
Nëse thuhet pse të mos bëhen qafirë personat e grupit të dytë:
Përgjigja: nëse ne do të thonim se ata janë qafirë atëherë kjo të 
çon në bërjen qafir të çdo mëkatari që e di se është kundërshtar 
i Allahu dhe e di se ky është gjykimi i Allahut.

Dobi:

Allahu (subhanehu ue teala) i ka përshkruar gjykimin jo atë që 
ka shpallur Allahu me tri cilësi:
1- Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Dhe kushdo që nuk 
gjykon me atë që ka shpallur Allahu (me ligjin e Allahut) të 
këtillët janë kafira". Maide; 44.
2-"Dhe kushdo që nuk gjykon me atë që ka shpallur Allahu 
të këtillët janë dhalimunë (keqbërës)". Maide; 45.
3-"Dhe kushdo që nuk gjykon me atë që ka shpallur Allahu 
(me ligjin e Allahut) të këtillët janë fasikunët (të pabindur e 
të panënshtruar)". Maie; 47.
Dijetarët janë kundërshtuar në këtë:
Është thënë: Këto përshkrime janë për një të përshkruar, sepse 
kafiri është dhalim, sipas fjalës së Allahut (subhanehu ue 
teala): "…kafirët (mosbesimtarët) janë Dhalimunë (keqbërës 
të vërtet)". El-Bekareh. 254. 
Është thënë se ai është për dy të përshkruar të ndryshëm dhe se 
ajo është sipas gjykimit. Kjo është edhe më e sakta.

Atëherë kafir është në tre raste:
1- Nëse beson lejimin e të gjukuarit me atë që nuk e ka shpallur 
Allahu. Argument është thënia e Allahut (subhanehu ue teala): 
"A mos kërkojnë atëherë gjykimin e kohës së padijes (para 
Islamit)…". Maide; 50. Çdo gjykim që kundërshton ligjet e 
Allahut është prej gjykimit të injorancës. Argument është 
ixhmaja (mendimi i të gjithë dijetarëve) se ai që bën të lejuar të 
gjukuarit me atë që nuk e ka shpallur Allahu, ai ka 
kundërshtuar unanimitetin e të gjith muslimanëve. Ai është 
kafir, i dalë nga feja. Si ai që bën të lejuar alkoolin, zinanë, apo 
bën të ndaluar (haram) bukën apo qumështin.
2- Nëse beson se gjykimi me ligjet jo të Allahut, është si 
gjykimi me ligjet e Tij.
3- Nëse beson se gjykimi me ligjet jo të Allahut është më i mirë 
se gjykimi me ligjet e Allahut. Argument është: "E kush është 
më i mirë në gjykim sesa Allahu për një popull që ka një 
besim të fortë? Gjykimi i Allahut është më i miri". Maide; 
50. Ajeti përmban se gjykimi i Allahut është më i miri i 
gjykimeve mbështetur në fjalën e Allahut (subhanehu ue teala): 
"A nuk është Allahu Gjithgjykuesi më i Urti?". Et-Tin; 8. 
Kur Allahu është më i miri i miri gjykuesëve në gjykimet, Ai 
është më i Urti Gjjithgjykues. Kush beson se gjykimi me ligjet 
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jo të Allahut është si gjykimi me ligjet e Allahut, ose më i 
mirë, ai është kafir sepse është përgënjeshtrues i Kur'anit.
- Bëhet dhalim (keqbërës) kur beson se gjykimi me atë që e ka 
shpallur Allahu është më i mirë dhe më i dobishëm për njerëzit 
dhe vendet, beson se është uaxhib zbatimi i tij, porse e shtyn 
urrejtja ose hasedi për të pandehurin derisa gjykon jo me atë që 
ka shpallur Alllahu. Ky është dhalim (keqbërës).
- Bëhet fasik (i pabindur, i panënshtruar) nëse e bën për epshet 
e tij, pra nga dashuria për atë që po gjykon, jo nga urrejtja për 
ligjin e Allahut dhe as për të dëmtuar ndonjë me të. P. sh: të 
gjykojë në favor të një personi për hir të rrushfetit që i jepet 
ose nga që është i afërt apo shok, ose për ndo një nevoj të tij që 
vjen pas kësaj, e të ngjashme. Por duke besuar se gjykimi i 
Allahut është më i larti dhe është uaxhib zbatimi i tij. Personi i 
tillë  është fasik. Gjthashtu ai është edhe dhalim (keqbërës), 
porse përshkrimi me fisk në të drejtën e tij është më i përshtat 
sesa përshkrimi me dhulm. 
Përsa i përket atij që gjykon me ligjet e vednosura nga njerëzit, 
duke i njohur ligjet e Allahut dhe kundërshtimin që këto i bëjnë 
Ligjit të Allahut, ai e ka ndërruar Sheriatin me këto ligje. Ky 
person është kafir, sepse nuk preferon këtë ligj ndaj ligjt të 
Allahut vetëm se beson se beson se ai është më i mirë sesa 
Sheriati i Allahut (subhanehu ue teala). Kur themi se është 
kafir, kemi për qëllim se kjo punë e çon atë në kufër.
Mundet që vendosësi i këtyre ligjeve të jetë i arsyetuar, pasi 
mund të jetë mashtruar, si ti jetë thënë se kjo nuk bie ndesh me 
Islamin, ose kjo është prej "mesalih el-murseleh" (dobive të pa 
kufizuara, ose këtë gjë Islami e kthen tek njerëzit (e ka lënë në 
dorë të njerëzve).
Ka disa dijetarë edhe pse janë gabimtarë thonë: çështjet e 
marrëdhënieve të ndërsjellta nuk kanë lidhje me sheriatin. 
Porse ato kthehen në atë që rregullon ekonomion në çdo vend 
sipas asaj që i përshtatet. Nëse gjendja e kërkon që të vendosen 
bankat me kamatë ose taksat mbi njerëzit, nuk ka asgjë në këtë 
kjo nuk ka dyshim se është gabim i tij. Nëse ata janë dijetarë 
muxhtehidë (pra e kanë dhënë këtë gjykim mbas përpjekjes për 
të arritur të vërtetën), Allahu i faltë. E në të kundërtën ata janë 
në rrezik të madh. Këtyre u përshtatet që tu vihet llagapi se ata 
janë dijetarë të qeverisë jo dijetarë të fesë.
Nga gjërat në të cilat nuk ka dyshim është se sheriati ka ardhur 
për të sistemuar adhurimet të cilat janë ndërmjet robit dhe Zitit 
të tij. Po kështu marrëdhëniet e ndërsjellta të cilat janë 
ndërmjet njeriut me krijesat, në kontratat, martesë, trashëgimi e 
të tjerë. Sheriati është i plotë në të gjitha aspektet. Allahu 
(subhanehu ue teala) thotë: "…Këtë ditë Unë e përsosa fenë 
tuaj për ju…". El-Maideh. 3. E si thuhet se marrëdhëniet e 
ndërsjellta nuk kanë lidhje me sheriatin. Ndërko ajeti më i gjatë 
në Kur'anë ka zbriturnë lidhje me marrëdhëniet e ndërsjellta. 
Sikur të mos ishte sistemi i sheriatit në marrëdhëniet e 
ndërsjellta do të ishin shkatërruar njerëzit?!
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Unë nuk them që të marrim çdogjë që kanë thënë fukahatë 
(dijetarët e fikhut), sepse ata ndoshta ja qëllojnë ndoshta 
gabojnë. Porse është detyrë të marrim gjithçka që ka thënë 
Allahu (subhanehu ue teala) dhe i Dërguari i Tij (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem). Nuk ka ndonjë situatë nga situatat që 
ndodhin ndërmjet njerëzve, vetëm se në librin e Allahu dhe 
sun'netin e të Dërguarit të Tij (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) 
egziston çka e largon paqartësin dhe zgjidh situatën. Porse gabi 
është ose prej mangësis së dijes ose të kuptimit. Kjo është 
paaftësi. Ose mangësimit të meditimit. Kjo është neglizhencë. 
E nëse njeriut i jepet sukses në dije kuptim dhe përpjekje 
maksimale për të arritur tek e vërteta, pa tjetër do të arrij tek 
ajo, qoftë edhe në marrëdhëniet e ndërsjellta. Allahu 
(subhanehu ue teala) thotë: "A nuk mendojnë thellë për 
Kur’anin?...". En-Nisa. 82. Po kështu fjala e Allahut 
(subhanehu ue teala): "A nuk e bluajnë në mendje Fjalën 
(Kur’anin)…". El-Mu'minun. 68. Po kështu fjala e Allahut 
(subhanehu ue teala): "(Ky është) një Libër (Kur’an) gjithë 
bekime e mirësi, të cilin Ne ta kemi zbritur ty me qëllim që 
ata të mendojnë e të thellohen në Vargjet e tij…". Sad. 29. 
Po kështu fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "…Dhe Ne ta 
kemi zbritur ty Librin (Kur’anin) si pasqyrim të çdo gjëje, 
shpjegues të gjithçkaje…". En-Nahël. 89. Pra çdo gjë që ka 
nevoj njeriu në fe dynja, Kur'ani e ka sqaruar me një sqarim të 
plotë.
Ai që shpik ligje të cilat kundërshtojnë sheriatin dhe pretendon 
se ato janë prej "mesalih el-murseleh" (dobive të pa kufizuara, 
ose dobive të lira). Ky është gënjeshtar në pretendimin e tij, 
sepse "mesalih el-murseleh" (dobive të pa kufizuara, ose 
dobive të lira), ose dobi të kufizuara, nëse sheriati i merr ato në 
konsideratë dhe tregon për to ato janë të vërteta dhe janë prej 
sheriatit. Nëse nuk i merr në konsideratë, atëherë ato nuk janë 
dobi, dhe nuk mund të jenë të tilla. Prandaj nuk ka argument që 
të quhet "mesalih el-murseleh" (dobive të pa kufizuara, ose 
dobive të lira). Porse atë që e konsideron sheriati, ajo është 
dobi, ndërsa atë që e mohon ajo nuk është dobi. Ndërsa për atë 
që ka heshtur, ajo është falje.
Në "mesalih el-murseleh" (dobive të pa kufizuara, ose dobive 
të lira) shum njerëz janë zgjeruar në to, kanë futur në to disa 
çështje që janë bidate të urryera e të tjera. Si ditlindja e Profetit 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem). Pretenduan se kjo është 
nxitëse e vullnetit dhe aktivizuese për njerëzit, sepse ata e kanë 
harruar përkujtimin e Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem). 
Kjo është e pa pranueshme, sepse të gjith muslimanët në çdo 
namaz dëshmojnë se Muhamedi është rob Allahut dhe i 
Dërguar i Tij dhe bien në salavat mbi të. Ati të cilit zemra e tij 
nuk i ngallet me këtë ndërkoh që ai falet para Zotit të tij e si i 
ngjallet zemra e tij në një orë, sjellin në të poema të pa sakta në 
të cilat katejkalim kufiri çka i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) e mohon atë. Kjo është dëm dhe nuk është dobi.
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Përsa i përket "mesalih el-murseleh" (dobive të pa kufizuara, 
ose dobive të lira) edhe pse i kanë vendosur disa dijetarë 
muxhtehida (të zellshëm, të mëkëmbur në dije) të mëdhenj, 
nuk ka dyshim se qëllimi i tyre ka qënë ndihmesa e fesë së 
Allahut dhe të Dërguarit të Tij (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem). Porse këto dobi u përdorën jo për atë qëllim që i 
vendosën këta dijetarë dhe u zgjeruan në to. Atëherë sipas 
kësaj që u tha, ato vlerësohen me kriterin e saktësis. Nëse 
sheriati i ka marrë në konsideratë, pranohen, ose për ndryshe 
siç ka thënë imam Maliku: "çdo njërit i merret the i kthehet 
fjala e tij, me përjashtim të pronarit të këti varri (kishte për 
qëllim të Dërguarin). Po kështu ka rregulla të përgjithshme mbi 
të cilat praktikohen të pjesshmet.
Po kështu duhet të dihet  se është detyrë mbi njeriun që ti 
frikësohet Zotit të tij në të gjitha rregullat (gjykimet), të mos 
nxitoj në në formë të prerë veçanërisht kur kanë të bëjnë me 
tekfirin (bërjen e dikujt qafir), në të cilin disa xhelozë dhe 
njerëz ndjenjash e lëshojnë pa mendim dhe maturi. Megjthse 
nëse një njeri bën qafir një person ndërkoh ky nuk është prej 
tyre, ky përshkrim i kthehet thënësit të tij. Bërja e një personi 
qafir sjell shum pasoja, gjaku dhe pasuria e tij janë të lejuar 
(pra lejohet vrasja dhe marrja e pasurisë së tij) dhe çon në të 
gjitha pasojat e kufrit, ashtu siç nuk lejohet që një person të 
caktuar ta quajmë kafir derisa të qartësohen kushtet e tekfirit në 
të drejtën e tij. Është detyrë që të mos kemi frikë nga tekfiri 
(bërja qafir) ati që Allahu dhe i Dërguari i tij e ka bërë qafir. 
Porse duhet të bëjmë dallim mes të veçantit41 dhe jo të veçantit 
(ose i përgjithshmi)

  
Gjykimi për konsiderimin e të veçantit  kafir ka nevojë për dy 
çështje:
1. Siguria që kjo vepër që ai e kreu të çon në kufër.
2. Plotësimi i kushteve të tekfirit (të bërit kafir) mbi të.
Më e rëndësishmja prej tyre është dija se kjo është që të bën 
kafir. Nëse është i paditur, ai nuk bëhet kafir. Për këtë dijetarët 
përmendin se prej kushteve të zbatimit të dënimit penal është: 
se personi duhet të jetë i ditur për qënien e saj haram. Kjo është 
për zbatimin e dënimit penal dhe jo për bërjen qafir. Atëherë në 
çështjen e tekfirit (të bërit kafir) duhet të jesh akoma më i 
matur, më i kujdesshëm. Allahu ka thënë: "…në mënyrë që 
njerëzit të mos ketë arsye për tu shfaqësuar ndaj Allahut 
pas të dërguarve…". An-Nisa.165. "Ne nuk ndëshkojmë 

41

4

 Sh. përkthyesit: Tekfiri i veçantë: Është gjykimi ndaj një personi të caktuar se është kafir, 
ngaqë është konstatuar prej tij diçka që e kundërshton islamin, pas plotësimit në të drejtën e tij 
të kushteve të tekfirit dhe eleminimit të pengesave të tij.
Tekfiri i përgjithshëm: Është gjykimi për një punë, një thënie, ose për besimin që e kundërshton 
dhe e asgjëson bazën e fesë, se është kufër, si dhe gjykimi në mënyrë të përgjithshme ndaj 
vepruesëve të tyre se janë kafira, pa përcaktuar ndonjë person të veçantë. Kështu thuhet se 
kush beson kështu është kafir, ose kush vepron kështu është kafir.
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përderisa të çojmë të dërguar (për të udhëzuar e këshilluar)". 
El-Isra.15. "Allahu kurr nuk do ta humbë atë popull, pasi ai 
e ka udhëzuar atë, derisa Ai tu bëjë të qartë atyre se nga 
çfarë gjërash duhet të largoheshin…". Teobe.115. Pra duhet 
patjetër që me plotësimin e kushteve të mos ketë pengesa, nëse 
një person bën një vepër, që të çon në kufër me detyrim ose 
nga hutimi nuk del nga feja. Sipas fjalës së Allahut: "Kushdo 
që humb besimin në Allahun pasi ka besuar, përveç atij i 
cili detyrohet në të kurse zemra e tij është e qetë me 
Besim". Nahl. 106.
Po ashtu fjala e personit që gjeti kafshën e tij kur ishte në 
momentin e shkatërrimit të tij: "O Allah! Ti je robi im dhe unë 
jam Zoti Yt, gaboi nga gëzimi i madh". Buhari. Pra, nuk u mor 
në përgjegjësi për këtë. 

çështjet:

1 Komenti i ajetit të sures En-Nur. Ai është fjala e Allahut 
(subhanehu ue teala): "Dhe le të kenë mendjen ata të cilët 
nuk pajtohen me urdhërin e të Dërgurit (me sunetin e tij në 
rrugën e tij) që të  mos bjerë mbi ta ndonjë fitneh 
(mosbesim, sprovë, vështirësi apo fatkeqësi tërmet, nënshtrim 
nga tiranë, etj) ose t'u jepet një ndëshkim i dhembshëm". 
En-Nur. 63. Ky ajet u komentua më parë.
2 Komenti i ajetit të sures Et-Teube. Ai është fjala e Allahut 
(subhanehu ue teala): "Ata (çifutët dhe kristianët) morrën 
rabinë dhe murgjit e tyre si zota në vend të Allahut (duke ju 
bindur atyre në gjërat që i bënin vetë të ligjshme, sipas 
dëshirave të tyre pa u urdhëruar nga Allahu dhe në 
kundërshtim me ligjet e Tij.…". Et-Teube. 31. Ky ajet u 
komentua më parë.
3 Vëmendja në domethënien e adhrimit të cilën e mohoj Adiji. 
Sepse adhurimi është nështrimi ndaj tyre me bindje dhe përulje 
ndaj tyre me ruku, sexhde, zotim e të ngjashme. Porse i 
Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) e sqaroi qëllimin me 
adhurimin e tyre se ajo është bindje ndaj tyre në lejimin e 
haramit dhe ndalimin e hallallit.
4 shembëllimi i Ibën Abasit me Ebu Bekrin dhe Umerin dhe 
shembëllimi i Ahmedit me Sufjanin. Që do të thotë se nëse me 
fjalën e Ebu Bekrit dhe Umerit nuk mund të kundërshtohet 
fjala e Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem), atëherë e 
çmund të thuhet për atë që e kundërshton fjalën e Profetit (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) me të tjerëve veç tyre? Kjo është 
më e rëndë dhe më e shumtuar. Po kështu e ka shembullyer 
imam Ahmedi me Sufjan Eth-Teuri. E ka kundërshtuar atë që 
merr mendimin e tij duke lënë atë që është i saktë trasmetimi i 
tij nga i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem). Është 
argumentuar për këtë me fjalën e Allahut (subhanehu ue teala): 
"Dhe le të kenë mendjen ata të cilët nuk pajtohen me 
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urdhërin e të Dërgurit (me sunetin e tij në rrugën e tij)…". 
Ajeti.
5 Ndryshun gjendjet deri në këtë skaj sa arriti tek shumica, 
adhurimi i murgjëve të jetë puna më e mirë. Kjo quhet "el-
uelaje". Ndërsa adhurimi i rabinëve, ajo është dija dhe kuptimi. 
Pastaj ndryshuan gjëndjet derisa u adhurua veç Allahut ai që 
nuk ishte prej të mirëve. U adhurua sipas një domethënie tjetër, 
ai që ishte prej injorantëve.
Autori (Allahu e mëshiroftë) thotë: "Ndryshun gjendjet deri në 
këtë skaj sa arriti tek shumica, adhurimi i murgjëve të jetë puna 
më e mirë…"deri në fund. Kjo nuk ka dyshim se është më e 
rëndë se kundërshtimi i fjalës së të Dërguarit (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) me fjalën e Ebu Bekrit dhe Umerit. Pastaj ka 
thënë: "Pastaj ndryshuan gjëndjet derisa u adhurua veç Allahut 
ai që nuk ishte prej të mirëve". Që do të thotë se bëhet ruku dhe 
sezhde për të, madhërohet si madhështimi i Zotit dhe 
përshkruhet me atë që nuk e meriton. Kjo egziston tek shum 
prej poetëve të cilët lavdërojnë mbretërit dhe ministrat ndërsa 
ata nuk meritojnë të jenë në gradën e Ebu Bekrit dhe Umerit. 
Pastaj ka thënë: "U adhurua sipas një domethënie tjetër…". 
Kjo është bindja dhe ndjekja e ati që është prej injorantëve. Pra 
u bindën injorantëve në ndalimin e asaj që e ka lejuar Allahu 
dhe lejimin e asaj që Ai e ka ndaluar. Siç egziston në disa 
sisteme apo ligje që janë në kundërshtim me sheriatin islam. 
Ata që i kanë vendosur janë injorantë, nuk njohin nga sheriati 
dhe as nga fetë asgjë. Atëherë ata u adhuruan sipas kësaj 
domethënie. Pra u bindën në ndalimin e asaj që e ka lejuar 
Allahu dhe lejimin e asaj që Ai e ka ndaluar.
Kjo në kohë e autorit, e çmund të thuhet për kohën tonë?! I 
Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë në 
trasmetimin e Buhariut nga Enesi (radijallahu an hu): "Nuk 
vjen tek njerëzit ndonjë kohë (e vështirë) vetëm se ajo pas saj  
do të jetë edhe më e keqe se e para, derisa të takoni Zotin 
tuaj". Buhariu. Po kështu i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) u ka thënë sahabëve: "…Sepse ai që do të jetojë prej  
jush pas meje, do të shohë përçarje të shumta…". Ebu Daud. 
Tirmidhiu dhe Ibën Maxhe. Koha e sahabëve është më afër 
udhëzi9mit nga koha pas tyre. Njerëzit nuk e ndjejnë 
ndryshimin sepse çështjet vinë avash – avash. Sikur ndonjëri të 
largohej një koh të gjatë pastaj të vinte, do të gjentë ndryshim 
të madh të neveritshëm – lusim Allahun të na shpëtoj – Ne 
duhet të jemi të kujdesur dhe të dimë se sheriati (feja) i Allahut 
duhet mbrojtur. Të mos i bindemi askujt në ndalimin e asaj që 
e ka lejuar Allahu dhe lejimin e asaj që Ai e ka ndaluar kurrë 
çfarëdolloj grade të ketë ai. Detyrë është që të jemi rob të 
Allahut në përulje, nënshtrim dhe bindje. 
  

Mësimi 39
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Tema: 

Fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "A nuk i ke parë ti (o 
Muhamed!) ata (hipokritët) të cilët pretendojnë se besojnë në 
atë që të ka zbriur ty (o Muhamed) dhe në çfarë ka zbriutr 
profetëve para teje? Ata kërkojnë (për mosmarrveshjet e 
tyre) gjykimin e zotave të rremë (gjykatësit e rremë, të 
adhuruarit e trilluar) ndërkohë që janë urdhëruar t'i 
mohojnë ata. Por shejtani dëshiron që t'i nxjerrë ata 
krejtësisht nga udha e drejtë". Nisa. 60.

Kjo temë ka lidhje të fortë me temën përpara saj, sepse ajo 
fliste për gjykimin e atij që i bindet dijetarëve dhe prijësave në 
lejimin e asaj që e ka ndaluar Allahu dhe ndalimin e asaj që ka 
lejuar Allahu. Në këtë ka tërheqje vërejtje ndaj ati që kërkon të 
të gjykohet tek dikush tjetër përveç Allahut dhe Profetit të Tij 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem).

Autori (Allahu e mëshiroftë) në këtë temë ka përmendur katër 
ajete: 
Ajeti i parë e ka bërë edhte titull të temës. Ai është fjala e 
Allahut (subhanehu ue teala): "A nuk i ke parë ti (o 
Muhamed!) ata (hipokritët) të cilët…". Me pyetësorin është 
për qëllim njoftimi dhe çudia për gjendien e tyre. Fjala i është 
drejtuar Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem).

"…pretendojnë se besojnë në atë që të ka zbriur ty (o 
Muhamed)…". Nuk thuhet "ata të cilët besuan" sepse ata nuk 
besuan, porse ata e pretendojnë një gjë të tillë ndërkoh janë 
gënjeshtarë. Ajo që u zbrit tek Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) është libri dhe urtësia Allahu (subhanehu ue teala), 
thotë: "Allahu të ka zbritur ty Librin (Kur'ani) dhe 
Hikmetin (sun'netin)". Nisa; 113.
Komentuesit thonë: Hikmeti është syneti. Ata pretenduan se 
besuan në të, porse veprimet e tyre i përgënjeshtrojnë thëniet e 
tyre duke qënë se ata duan të gjykohen tek tagutët (gjykatësit e 
rremë, të adhuruarit e trilluar) e jo tek Allahu dhe i Dërguari i 
Tij.

"…tagutët…" Qëllimi këtu është çdo gjykim që kundërshton 
gjykimin e Allahut dhe të Dërguarit të Tij, dhe çdo gjykatës që 
gjykon jo me atë që ka shpallur Allahu mbi të Dërguarin e Tij. 
Ndërsa domethënia e përgjithshme e tagutit është ajo që ka 
përkufizuar ibën Kajim el-Xheuziu: "se ai është tejkalimi i 
kufirit që bën njeriu ndaj atij që ndjek, adhuron ose i bindet". 
Më parë në fillim të librit të teuhidit është folur në lidhje me të.
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"…ndërkohë që janë urdhëruar t'i mohojnë ata…" pra i ka 
urdhëruar Allahu që t’i mohojnë tagutët, me një urdhër të qartë 
pa maskim e fshehtësi. Ai që dëshiron të gjykohet tek ata. Kjo 
dëshirë është me dje pasi çështja u është sqaruar atyre.

"…Por shejtani dëshiron…". Përfshin shejtanët nga njerëzit 
dhe xhinnët

"…që t'i nxjerrë ata krejtësisht nga udha e drejtë". Që do 
të thotë se do t'i nxjrrë ata në rrugë të gabuar, larg të vërtetës. 
Nuk është kusht t'i nxjrrëë përnjëherë në të kotën porse 
gradualisht.

"Dhe kur u thuhet atyre: Ejani tek ajo që ka zbritur 
Allahu dhe tek i Dërguari i Tij…". Që do të thotë se kur 
njerëzit u thonë hajdeni "…tek ajo që ka zbritur Allahu…". 
Prej Kur'anit "…dhe tek i Dërguari i Tij…".  Tek vet i 
dërguari kur ai ishte gjalë dhe tek suneti i i tij pas vdekës. 
Qëllimi këtu është për vet Profetin kur ishte gjallë.

"…i sheh hipokritët të largohen me neveri prej teje". Me 
shikimin këtu është për qëllim shikimi i gjendjes jo shikimi i 
syrit, mbështetur në fjalën e Tij: "…Ejani…". Kjo tregon se 
ata nuk ishin prezent tek ai. Kuptimi është sikur po i shikon 
ata.

"…i sheh munafikët…". Është shfaqur (përmendur) në vend 
të mosshfaqes (mospërmendjes, ose të elipsës) për tri dobi:
1. Se këta të cilët pretendonin se kanë besuar janë munafikë.
2. Se kjo buron vetëm se prej munafikut, sepse besimtari i 
vërtetë duhet që patjetër t'i nënshtrohet urdhërit të Allahut dhe 
të Dërguarit të Tij pa u larguar (shmangur).
3. Përqëndrimi, sepse fjala kur thuhet vashdimisht në një formë 
mundet të shkujdeset njeriu, e ndërsa kur ndryshon forma  e 
thënjes arrihet përqëndrimi.

"Si atëherë kur i godet ndonjë katastrofë për shkak të 
punëve që vetë i kanë punuar e të vijnë te ti, duke u betuar 
në Allahun e duke thënë: ne kemi dashur vetëm të bëjmë 
mirësi dhe pajtim". Nisa; 62.
Pyetja këtu shpreh habi: Pra si është gjendja e tyre kur i godet 
ndonjë katastrofë…? Katastrofa këtu përfshin si atë fetare 
ashtu dhe të kësaj bote, për shkak të mos pasjes kontraditë 
ndërmjet dy domethënieve. Ajo e kësaj bote është, si: varfëria, 
thatësira etj. Vijnë e ankohen te Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) dhe i thonë: "Na goditi kjo katastrofë e ne nuk kishim 
qëllim tjetër veçse të bëjmë mirësi dhe pajtim".
Katastrofë fetare është kur Allahu bëri që i Dërguari i Tij të 
triumfoj mbi çështjen e tyre. Ata u rikësuan dhe thanë: "O i 
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Dërguari i Allahut, ne nuk kishim qëllim tjetër veçse të bënim 
mirësi dhe pajtim".

"…për shkak të punëve që vetë i kanë punuar…". Pra për 
shkak të punëve të kqia që vet i kanë punuar.

"…ne kemi dashur vetëm të bëjmë mirësi dhe pajtim". Pra, 
ne deshëm vetëmse mirësi që të ishim të shpëtuar prej fëlliqjes 
dhe turpit, dhe pajtim ndërmjet besimtarëve dhe kufarëve ose 
ndërmjet rrugës së kufrit dhe imanit. Pra të ecnim me ju dhe 
me kufarët. Kjo është gjendja e munafikëve. Ata thanë: ne 
deshëm të rregullonim metodën dhe rrugën me këta dhe me 
këta dhe të pajtojmë ndërmjet dy palëve. 

"Ata (hipokritët) janë ata për të cilët Allahu e di mirë çfarë 
ka në zemrat e tyre". Nisa; 63.
Allahu (subhanehu ue teala) i kërcënon se e di se çfarë ka në 
zemrat e tyre, prej hipokrizisë, mashtrimit dhe tradhëtisë. 
Allahu është njohësi i të fshehtave, Allahu (subhanehu ue 
teala) thotë: "Dhe sigurisht që Ne e kemi krijuar njeriun 
dhe e dimë se çfarë i pëshpërit atij vetvetja (nepsi i vet)…". 
Kaf; 16. Madje Allahu është më i ditur se ti për çka në veten 
tënde. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "…dhe ta dini se 
Allahu ndërhyn ndërmjet njeriut dhe zemrës së tij…". El-
Enfal. 24. Kjo është prej më të madhes dije dhe eksperiencë se 
Allahu ndërhyn ndërmjet njeriut dhe zemrës së tij. Prandaj iu 
tha një beduini me çfarë e njohe Zotin tënd? Tha: "me prishjen 
(tërheqjen) e vendimeve dhe shmangien e dëshirave.
Njeriu vendos për diçka, pastaj pa e ditur vetëmse vendosmëria 
e tij është prishur pa ndonjë shkak të qartë. 
  
"…Kështu që shmangu prej tyre, këshilloi dhe folu fjalë të 
ndjera e prekëse për të arritur në thellësitë e shpirtit të 
tyre" Nisa 63.

"…Kështu që shmangu prej tyre…". Ky është më i madhi 
poshtërim dhe nëçmim. 

"…por këshilloi…". Keshilloj dhe frikësoi ata porse mos i bëj 
ata prokupimin kryesor. Pra mos u frikëso atyre, por veproje 
atë që është detyrë mbi ty, siç ishte këshilla, me qëllim që atyre 
tu ngrihet argumenti.

"…folu fjalë të ndjera e prekëse për të arritur në thellësitë 
e shpirtit të tyre" Komentuesit për këtë kanë tri mendime:
1- Pra thuaju atyre fjalë për të arritur në thellësitë e ndërgjegjes 
së tyre.
2- Këshilloji ata në fshehtësi.
3- Folu fjalë të ndjera e prekëse, (pra që prekin, çështjen dhe 
gjendjen e tyre) dhe që arrijnë zemrat dhe i prekin ato.
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E sakta është se ajeti i përfshin që të trija, sepse shprehja i 
përmban që të gjitha. Nuk ka mospajtim ndërmjet tyre. Ky 
është rregull në tefsirë duhet të jemi të vëmendëshëm në lidhje 
me të. ajo është se kuptimet që përmban një ajet, kanë thënë 
për to dijetarët, kur ajeti i përmban ato dhe ndërmjet tyre nuk 
ka kundërshtim. Atëherë merren të gjitha domethëniet. Forca 
shprehse e fjalës arrihet me këto çështje.
1. Paraqitja e folësit të jetë në shpalosjen e ligjëratës së tij në 
formë prekëse. Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) kur 
mbante hutben i skuqeshin sytë, e ngrinte zërin, i shtohej 
mërzitja e sikur po paraljmëronte ardhjen e ushtrisë, u thonte: 
"Mëngjesi dhe mbrëmja juaj".
2. Të jenë fjalët e tij pjesë të lidhura e të kufizuara me çështjen.
3. Të ketë oratori të lartë sipas mundësisë duke qënë fjalët e tij 
të sakta (rregullta) si nga ana e ndërtimit ashtu edhe nga ana 
gramatikore, në përputhje me atë që kërkon gjendja.
Shejhul Islam IbnTejmije thotë: "Ky ajet u përputhet plotësisht 
(tamam) atyre të cilët bëjnë deformime dhe keqinterpretime në 
Cilësitë e Allahut, sepse ata thonë besojmë në Allahun dhe në 
të Dërguarin e Tij, por kur u thuhet ejani tek ajo që ka shpallur 
Allahu dhe i Dërguari i Tij shmangen, dhe të shikojnë me 
neveri dhe thonë ne shkojmë tek iks person apo iks person. E 
kur u del në shesh e vërteta thonë ne nuk  kishim qëllim tjetër 
vetëm se të bënim mirësi dhe pajtim, të bëjmë bashkim 
ndërmjet kuptimit të mendjes dhe të sheriatit. (Fetuava 
Hamevije).

"Dhe kur atyre u thuhet mos bëni prishje në tokë, ata 
thonë ne jemi vetëm pajtues". El-Bekare. 11. Dhe thënia e 
Tij: "Dhe mos punoni prishje në tokë, pasi ajo është vënë 
në rregull…". El-Araf. 56. Dhe thënia e Tij: "Dhe kur atyre 
u thuhet mos bëni djallëzi në tokë…". El-Maide. 50.

Ajet i dytë është fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "Dhe 
kur atyre u thuhet mos bëni prishje (çrregullim) në tokë…". 
Prishja (çrregullimi) në tokë është dy llojesh: 
1. Prishja (çrregullimi) fizike, materiale, si: shembja e shtëpive, 
prishja e rrugëve etj.
2. Prishja (çrregullimi) shpirtërore. Ajo është me anë të 
gjunaheve, kjo përbën shkatërrimin më të madh në tokë. 
Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Fesadi (poshtërsitë, 
shkatërrimi, mosbindja ndaj Allahut, mëkatet) ka dalë hapur 
në tokë e në dete, i merituar për çfarë bënë e fituan vetë 
duart e njerëzve, që Allahu të mund t'i bëjë të shijojnë një 
pjesë të asaj që kanë punuar, me qëllim që ata të mund të 
kthehen". Rrum; 41. Po kështu fjala e Allahut (subhanehu ue 
teala): "Dhe çfarëdo fatkeqësie që ju bie, ajo është veçse 
çfarë vetë duart  tuaja e kanë fituar. Dhe Ai është që fal 
shumë". Shura; 30. Po kështu fjala e Allahut (subhanehu ue 
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teala): "Ndërsa po të kishin besuar popujt e këtyre vendeve 
dhe të ishin bërë të përkushtuar, padyshim që Ne do të 
kishim hapur për ta mirësitë nga qielli dhe nga toka, por në 
të vërtetë ata i mohuan kështu që Ne i morëm (me 
ndëshkim) për atë çfarë ata vetë fituan (politeizëm, krime 
etj)". Araf; 96. Po kështu fjala e Allahut (subhanehu ue teala): 
"Dhe vetëm sikur ithtarët e Librave të Parë të kishin 
besuar (Muhammedin a.s.), të kishin shmangur të keqen 
(gjynahin e madh, vënien shok Allahut) dhe të ishin bërë 
Muttekinë (të përkushtuar në Besimin e Pastër Islam), Ne me 
të vërtetë do t’i kishim fshirë krejt gjynahet e tyre dhe do 
t’i kishim pranuar ata ndër Kopshtet e Kënaqësisë (në 
Xhennet). Dhe vetëm sikur të kishin punuar sipas Teuratit 
dhe Inxhilit dhe sipas asaj që është zbritur tash nga Zoti i 
tyre (sipas Kur’anit), ata sigurisht që do të kishin marrë 
furnizim (me bollëk) nga lart e nga poshtë këmbëve të 
tyre". El-Maide. 65-66.

"…ne jemi pajtues…". Ky pretendim i tyre është prej 
pretendimeve më të kota me të cilin thonë: ne jemi vetëm 
pajtues. Prandaj Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Në të 
vërtet janë pikërisht ata të cilët sjellin trazira…". Pra janë 
pikërisht ata të cilët sjellin trazira në tokë e jo të tjerë, edhe pse 
pretendojnë rregullim (pajtim).
 
Përshtatja e ajetit me temën në fjalë është e qartë dhe kjo për 
faktin se gjykimi jo me atë që e shpalli Allahu është prej 
shkaqeve me të mëdha të prishjes në tokë.

Ajeti i tretë është fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "…mos 
punoni prishje në tokë…". Përfshin prishjen materiale dhe 
shpirtërore siç u përmend më parë.

"…pasi ajo është vënë në rregull…". Nga ana e 
rregulluesëve. Prej prishjes është qëndrimi kundra thirrjes së 
dijetarëve. Qëndrimi kundra thirrjes së selefëve, kundër 
thirrësve që thërrasin të jetë gjykimi me Librin e Allahut dhe 
sunetin e të Dërguarit të Tij. 
Ndërsa fjala e Tij: "…pasi ajo është vënë në rregull…" është 
në aspektin e siguris së qortimit dhe sharjes. E si të prishet e 
rregullta? Kjo është në kulmin e idjotësisë, të keqes dhe të 
sherrit. Prishja mbas rregullimit është më e keqe sesa vazhdimi 
i njeriut në prishjen e tij përpara rregullimit, edhe pse e 
kërkuara është  rregullimi pas prishjes.

*Përshtatja e ajetit me temën.
Gjykimi në atë që e ka shpallur Allahu është rregullim.
Gjykimi jo me atë që e shpalli Allahu është çrregullim.
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Ajeti i katërt është fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "…A 
mos kërkojnë atëherë gjykimin e kohës së padijes (para 
Islamit)". Pyetësori këtu është për qortim.

"…gjykimin e kohës së padijes…". Përmban dy kuptime: 
E para: të jetë kuptimi: a gjykimin e kohës para Islamit 
kërkojnë. Pra duan ta kthejnë këtë umet në rrugën e injorancës 
ligjet e së cilës dihen si Bëhire (deve, qumështi i së cilës 
përdorej si dhurat për idhujt dhe nuk lejohet që askush që ta 
milte atë), Saiba (deve e lënë e lirë në kullot për zotat e tyre 
dhe nuk lejohej të përdorej për ngarkesë) dhe vrasja e fëmijëve.
E dyta: të jetë kuptimi: a gjykimet e injorancës e cila nuk është 
e bazuar në dije kërkojnë, njësoj si të ket në të çështje të 
injorancës para Islamit ose të mos ketë në të prej tyre. Ky është 
edhe më përfshirës. 
Ndërsa atribimi i këti gjykimi injorancës është për poshtërim 
dhe neveri. çdo lloj gjykimi që bie ndesh me gjykimin e 
Allahut (subhanehu ue teala) është injorancë dhe 
mendjelehtësi. Nëse ai (gjykimi jo me ligjin e Allahut) është 
duke pasur dije në sheriat. Kjo është mendjelehtësi. Nëse ai 
(gjykimi jo me ligjin e Allahut) është me mosshfaqen 
(mosnjohjen) e sheriatit. Kjo është injorancë (padije). 
Mendjelehtësia është të veprosh gabimin nga mendjelehtësia jo 
nga injoranca (padija). Allahu (subhanehu ue teala) thotë: 
"Allahu pranon vetëm pendimin e atyre që bëjnë gjynah 
nga padija dhe pendohen shpejt…". En-Nisa. 17. Ndërsa ai 
që punon të keqen me injorancë (padije), ai nuk ka mëka, porse 
është detyrë mbi të të mësojë.

"…E kush është më i mirë në gjykim sesa Allahu për një 
popull që ka besim të fortë". Përemri pyetës  "…kush…" 
është me kuptim mohimi Që do të thotë se askush nuk është më 
i mirë në gjykim sesa Allahu. Ky mohim ka edhe kuptimin e 
sfidimit. Ai është më i qëlluar se fjala: nuk ka më të mirë në 
gjykim sesa Allahu, sepse ai përmban mohim dhe më shum.
Ndërsa fjala e Tij: "…gjykim…" Përfshin atë të krijimit dhe 
të sheriatit (fesë).
Nëse thuhet se në ligjet (vendimet) e krijimit ka prej tyre që 
janë të dëmshme, siç janë tërmetet, përmbytjet e tje. Ku është 
këtu mirësia?  
Përgjigja: qëllimet e lavdërushme që arrihen nëpërmjet këtyre 
çështjeve i bëjnë ato të mira. Ashtu siç rreh njeriu birin e tij për 
ta edukuar atë, kjo rrahje konsiderohet veprim i mirë. Po 
kështu Allahu i godet disa njerëz me këto goditje për ti edukuar 
ata. Allahu ka thënë për venbanimin njerëzit e të cilit i 
shndërroi në majmunë të përbuzur: "Kështu pra, Ne e bëmë 
këtë ndëshkim shembull për vet ata dhe për brezat pas tyre 
si edhe një mesim për Mutekinët (të përkushtuarit ndaj 
Allahut në besimin e pastër islam)". El-Bekareh. 66. Kjo 
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mirësi që është në ligjet (vendimet) e Allahut nuk është e qartë 
për çdo njërin, prandaj dhe ka thënë: "…për një popull që ka 
besim të fortë". Kurdo që shtohet besimi rritet njohuria rreth 
mirësive të ligjeve (vendimeve) të Allahut dhe kurdo që 
pakësohet besimi dhe siguria shtohet injoranca për mirësit e 
ligjeve (vendimeve) të Allahut. Prandaj të mëkëmburit në dije 
kur vijnë te ajetet jo shumë të qarta kanë sqaruar aspektin e 
kësaj paqartësie në formën më të përsosur të sqarimit duke mos 
parë në këtë kontraditë. Atëherë sipas kësaj që u tha qartësohet 
forca e besimit dhe sigurisë sipas njohurive që njeriu arrin në 
mirësin ligjeve (vendimeve) të Allahut të krijimit dhe të 
sheriatit (fesë).

Ndërsa fjalaq e Tij: "…E kush është më i mirë në gjykim 
sesa Allahu për një popull që ka besim të fortë" është lajm 
tek i cili nuk futet as gënjeshtra e as abrogimi absolutisht. 
Prandaj Allahu me lejen e Tij i ka udhëzuar besimtarët lidhur 
me çështjet për të cilat të tjerët nuk pajtoheshin. Ata bashkuan 
ndërmjet argumenteve që nuk janë jo kretësisht të qarta dhe të 
ndryshmeve dhe thanë: "i tërë (i qarti dhe i pa qarti) është nga 
Zoti ynë…". Ali Imran. 7. Ata njohën mirësin e ligjeve 
(vendimeve) të Allahut (subhanehu ue teala) dhe se ato janë më 
të mirat e më të dobishmet për robt, ato janë më të drejtat për 
dobit e krijesave në këtë botë dhe në botën tjetër. Ata nuk 
kënaqen ti ndërrojnë ato me të tjera.

Prej Abdullah ibn Umër transmetohet se Profeti (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem), ka thënë: Nuk beson askush nga ju (nuk e ka 
imanin të plotë) derisa epshet e tij nuk ndjekin atë që kam 
sjellë unë". Imam En-Neueuiu thotë: [Hadith sahih ne e kemi 
trasmetuar në librin "El-Huxh'xhe" me isnad (zinxhir 
trasmetimi) të saktë]. 

"Nuk beson askush nga ju (nuk e ka imanin të plotë)…". Pra 
nuk e ka besimin të plotë. Vetëm nëse ai nuk e dëshiron të 
gjthë atë me të cilin erdhi Muhamedi atëherë besimi i mohohet 
krejtësisht, sepse ai kur urren atë që ka zbritur Allahu i 
asgjesohan punët e tij për shkak të kufrit të tij. Allahu ka thënë: 
"Kjo për shkak se ata urrejnë atë që Allahu ka zbritur 
(kur'anin e ligjet e islamit), Kështu që ai i ka asgjesuar 
veprat e tyre". Muhamed. 9. 

"…derisa epshet e tij nuk ndjekin atë që kam sjellë unë". Që 
llimi me epshin këtu është animi. Ajo me të cilën erdhi 
Muhamedi (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) është Kur'ani dhe 
sun'neti. 
Nëse epshi i tij ndjek atë që ka sjellë Muhamedi (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem), kjo bën të domosdoshme që të pajtohet me 
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besimin e asaj që ka lajmëruar dhe zbatimin e asaj që ka 
urdhëruar.
4- Dije se në më të shumtën e rasteve që është përmendur epshi 
(animi) është epshi (animi) për në humbja jo për në besim. 
Allahu ka thënë: "A e ke parë atë i cili merr epshin e tij për 
ilah (të adhuruar, për zot)…". El-Xhathijeh. 23. Po kështu 
Allahu (subhanehu ue teala) ka thënë: "…dhe ndjekin epshet 
e veta". Muhamed. 14. E të tjera prej ajetesh të cilat 
argumentojnë për qortimin e atij që ndjek epshin, mirëpo nëse 
ky epsh (anim) ndjek atë me të cilin ka ardhur Muhamedi (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) është i lavdëruar dhe ai është prej 
imanit të plotë. Më parë u sqarua se ai që beson (mendon) se 
gjykimi me ligjet jo të Allahut, është si gjykimi me ligjet e Tij 
ose beson se gjykimi me ligjet jo të Allahut është më i mirë se 
gjykimi me ligjet e Allahut ose lejohet të gjykohesh te dikush 
tjetër veç Allahut. Ai është kafir. E përsa i përket atij që epshi i 
tij nuk ndjek atë që ka sjellë Muhamedi (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem), nëse ai është urrejtës i asaj që ka ardhur me të 
Muhamedi (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ky është qafir. 
Nëse nuk është urryes porse i jep përparësi dashuris së dynjasë 
mbi këtë ky nuk është qafir, porse është me besim të dobët. 

"Imam En-Neueuiu thotë: [Hadith sahih". En-Neueuiu dhe të 
tjerë e kanë saktësuar ndërsa një grup dijetarësh e kanë 
dobësuar, prej tyre është ibën Rexhebi në librin "Xhami el-
ulum ue el-hikem". Porse kuptimi i tij është i saktë.

Shabiu thotë: "Ndërmjet një hipokriti dhe një jehudije (çifuti) 
kishte mosmarrveshje. çifuti tha: "Shkojmë për të gjukuar tek 
Muhamedi, ai është i njohur se nuk pranon ryshfet." Hipokriti 
tha: Jo shkojmë tek çifuti nga që e dinte se ai merr rryshfet. Së 
fundi ranë dakort që të shkojnë tek një fallxhor në Xhuhejneh 
për tu gjykuar tek ai e ndërkoh zbret ajeti: "A i ke parë ata 
(hipokritët) të cilët shtiren se besojnë…?". (Nisa; 60)".
Po kështu thuhet: se (ky ajet) ka zbritur në çështjen e dy 
burrave që kishin mosmarrëveshje. Njëri prej tyre tha: E 
ngremë këtë çështje tek Profei (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem). Tjetri tha: E ngremë tek Kaëb Ibnu Eshref. Pastaj e 
ngritën tek Umeri dhe ia përmendën atij ndodhinë. I tha, atij që 
nuk u kënaq me Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem), a 
kështu është çështja? Ai u përgjigj: Po. I ra me shpatë dhe e 
vrau". Begeviu në tefsirin e tij.

"Shabiu thotë:…". Pra në komentin e ajetit. 

"Ndërmjet një hipokriti…". Hipokrit është ai që shfaq islamin 
dhe fsheh kufrin. Fjala munafik është marr nga fjala "en-
nafika" që është vrima e xherbasë (hajvan tip urithi). Xherbai 
ka vrim nga futet dhe kanal nga del. Pra ai gërmon në tokë 
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kanal deri në fund të vrimës, pastaj gërmon për dalje në 
sipërfaqe, pasi i ka mbetur vetëm pak aq sa ka mundësi ta 
shtyjë me kok, ndalon. Nëse bllokohet nga dera (hyrja) del nga 
kanali (që e ka lënë gati në përfundim, vetëm për ta shtyrë me 
kok). 

"…dhe një jehudije (çifuti)…". Jehudët janë ata që i atribohen 
fesë së musait (alejhi selsm). Ata janë quajtur kështu ose nga 
fjala e Allahut "…Vërtet që ne "hudna" (jemi kthyer) tek 
Ti…". El-Araf. 156. Ose në lidhje me babain e tyre Jehudha. 
Porse "dhali" i fjalës Jehudha pasi u bë arabish u kthye në "dal"

"…tek Muhamedi…". Pra tek Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem). Ata nuk e kanë përshkruar me dërgesën sepse ata nuk 
besonin në shpalljen e tij. Pretendonin se profeti i premtar do të 
vij.

"…ai është i njohur se nuk pranon ryshfet…". Ryshfet; është 
pasuria që jepet për të arritur diçka.
Dijetarët thonë: Ryshfeti bëhet i ndaluar vetëm kur njeriu 
kërkon të arrijë të padrejtën (të kotën), ose të shmangë të 
vërtetën. Ndërsa kush e jep për të arritur tek e drejta e tij, që i 
është ndaluar, ose për të larguar të kotën nga vetja e tij për 
dhënësin nuk është i ndaluar, ndërsa për marrësin është haram.

"…Së fundi ranë dakort që të shkojnë tek një fallxhor në 
Xhuhejneh…". Mesa duket ndërmjet tyre ndodhi kundërshti, 
munafiku refuzoi të gjykohet tek Profeti (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem).
Fallxhorështë ai që pretendon dijen e të ardhmes (pra lajmëron 
se çdo të ndodhë në të ardhmen). Arabët kishin fallxhorë të 
cilëve u zbritnin shejtanët me lajmet e qiellit. Atëherë ata 
thonin do të ndodhë kështu e kështu, ndoshta ja qëllonte 
ndonjëherë, ndoshta gabonte. Kur ja qëllonin pretendonin dijen 
e fshehtë. Arabët shkonin për tu gjykuar tek ata. Atëherë 
Allahu (subhanehu ue teala) zbriti fjalën e Tij: "A nuk i ke 
parë ti (o Muhamed!) ata (hipokritët) të cilët pretendojnë…".

"Po kështu thuhet…". Autori historin këtu e ka përmendur në 
një formë që tregon dobësi (pra që ky trasmetim është i dobët). 
Porse e ka përmendur në "Tejsir El-Aziz El-Hamid" se kjo 
histori është trasmetuar në rrugë të shumta. Ajo është e njohur 
dhe i qarkulluar ndërmjet selefëve me një qarkullim që nuk ka 
nevoj për isnad (zinxhir trasmetimi). Po kështu ajo ka rrugë të 
shumta trasmetim kështu nuk i bën dëm dobsia e isnadit 
(zinxhit të trasmetimit).

"…dy burrave…". Atyre nuk u është përmendur emri. Mundet 
që ata të kenë qënë prej muslimanëve muëminin. Mundet të 
kenë qënë prej munafikëve, mundet të kenë qënë të tjerë. 
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"…tek Kaëb Ibnu Eshref…". Ai ka qënë nga prijësit e fisit 
Beni En-Ndir. 
  
"…I ra me shpatë dhe e vrau". Kjo ndodhi dhe ajo para saj 
argumentojnë se ai që nuk kënaqet me gjykimin e të Dërguarit 
të Allahut është kafir, bëhet e detyrueshme vrasja e tij, (prej 
atij që është kopetent në shtetin Islam). Për këtë  arsye Umeri 
(radijallahu an hu) e vrau atë. 
Nëse thuhet si e vrau Umeri kur çështja i takon kryetarit të 
besimtarëve, i cili ishte Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem). Nga çka shihet Umeri nuk e ka përmbajtur dot veten e tij 
nga forca e madhe e xhelozisë (urrejtjes), sepse ajo ka qënë e 
njohur se është dalje prej Islamit. Profeti (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem) thotë: "Kush e ndërron fenë e tij, vriteni". Buhari.

çështjet:

1 Komenti i ajetit të sures En-Nisa dhe ndihma që meret prej tij 
për të kuptuar tagutin. Ai është fjala e Allahut (subhanehu ue 
teala): "A nuk i ke parë ti (o Muhamed!) ata (hipokritët) të 
cilët pretendojnë se besojnë në atë që të ka zbriur ty (o 
Muhamed)…".
Ndërsa fjala e tij: "…dhe ndihma që meret prej tij për të 
kuptuar tagutin…". Që do të thotë se fjala "tagut" e ka 
prejardhjen nga fjala "tugjan" (që d.m.th; tejkalim kufiri). 
Duke qenë se është kështu ajo përfshin çdo tejkalim kufiri nga 
ana e njeriut ndaj atij që ndjek, adhuron ose i bindet. Atëherë 
idhujt, prijësat dhe udhëheqësit të cilët të lejuarën e bëjnë të 
ndaluar dhe të ndaluarën e bëjnë të lejuar, janë tagutë.
2 Komenti i ajetit të sures El-Bekare: "Dhe kur atyre u 
thuhet mos bëni prishje (çrregullim) në tokë…". Në këtë ajet 
ka argument se nifaku (hipokrizia) është shkatërrim në tokë, 
sepse ajeti ka ardhur në konteksin e ajeteve që flasin për 
munafikët. Shkatërrimi përfshin të gjitha mëkatet.
3 Komenti i ajetit të sures El-Araf: "Dhe mos punoni prishje 
në tokë, pasi ajo është vënë në rregull…". Ky ajet u 
komentua më parë.
4 Komenti i ajetit: "…A mos kërkojnë atëherë gjykimin e 
kohës së padijes (para Islamit)". Ky ajet u komentua më parë. 
Ne sqaruam se qëllimi me gjykimin e injorancës është çdo lloj 
gjykimi që bie ndesh me gjykimin e Allahut (subhanehu ue 
teala). Ndërsa atribimi i këti gjykimi injorancës, është për 
neveri dhe për të treguar poshtërimin e tij. Ai është i bazuar në 
injorancë dhe humbje.
5 Atë që ka thënë Shabiu në lidhje me shkakun e zbritjes së 
ajetit të parë. Kjo u përmen më lart.
6 Komenti i besimit të vërtet dhe ati gëgjeshtër. Besimi i 
vërtetë bën të domosdoshëm nënshtrimin e plotë, pranimin dhe 
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dorëzimin gjykimit të Allahut dhe të Dërguarit të Tij (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem). Ndërsa besimi i rreshëm është në të 
kundërtën e këtij.
7 Historia e Umerit me munafikun. Duke qënë se ai e bëri 
shmangjen e munafikut nga ngritja e çështjes tek Profeti (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem), të lejoj vrasjen e tij për shkak të 
daljes së tij nga feja. Ai e vrau atë, për shkak të xhelozisë së tij. 
Ai nuk e përmbajti dot veten e tij.
8 Imani nuk arrihet për snjërin derisa epshi i tij të ndjekë atë që 
ka sjellur i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem). Kjo është 
e qartë nga hadithi.

Mësimi 40

Tema: Ai që mohon diçka prej emrave dhe cilësive42.

Mohimi është dy llojesh:
I pari: Mohimi i përgënjeshtrimit, i cili padyshim është kufër. 
Nëse dikush mohon një emër të Allahut ose një cilësi të Tij që 
përmendet në Kur'an ose synet, si të thotë: Allahu nuk ka dorë, 
Allahu nuk qëndron mbi Arshin e Tij, ose nuk ka sy, personi i 
tillë është kafir me ixhma el- muslimin (unanimitetit të 
muslimanëve), sepse përgënjeshtrimi i lajmit të Allahut dhe të 
Dërguarit të Tij të nxjerr nga feja me "ixhma".
I dyti: Mohimi i keqinterpretuar. Ai nuk e mohon, porse e 
keqinterpreton në një kuptim që ndryshon kuptimin e 
drejtpërdrejt të tij. Ky interpretim është dy llojesh:
1 Interpretimi të jetë i arsyetuar (përligjjur) në gjuhën arabe. 
Nëse është i tillë nuk e bën të detyrueshme daljen nga feja`.
2 Të mos jetë i lejushëm nga ana gjuhësore (d.m.th: 
interpretimi që i kanë bërë fjalës të jetë një ndër variantet e 
kuptimit të fjalës në gjuhën arabe43). Në këtë rast është kufër, 
sepse bëhet përgënjeshtrim i vërtetë. Për shembull të thotë: 
Qëllimi me fjalën e Allahut (subhanehu ue teala): "Duke 
lundruar nën sytë tonë…" është: Duke lundruar në tokat 
tona". Ky është kafir sepse e ka mohuar atë krejtsisht dhe është 
bërë përgënjeshtrues. Ose thot për fjalën e Alllahut: "…të Dy 

42

4

 Sh.për: [Që do të thotë: prej emrave të Allahut dhe cilësive të Tij. Qëlimi është se çfarë 
gjykimi ka për të (pra për atë që mohon diçka prej emrave dhe cilëssive të Allahut), a është i 
shpëtuar apo është i shkatërruar? Duke qenë se realizimi i teuhidit, madje teuhidi nuk arrihet 
vetëm se me anë të besimit në Allahun (subhanehu ue teala) dhe besimit në emrat dhe cilësit e 
Tij. Autori informoi për qënien detyrë të besimit në këtë. Gjthashtu teuhidi është tre llojesh: 
teuhidi rrububije, teuhidi i emrave dhe cilësive dhe teuhidi i adhurimit. Nëpërmjet dy të parëve 
arrihet tek i treti. I treti është qëllimi final dhe urtësia e synuar me krijimin dhe urdhërimin. Të 
gjitha janë korrelative (të bashklidhur reciprokisht). Prandaj ishte në përshtatje përmendja e 
besimit në teuhidin e cilësive. (marr nga Tejsir El-Aziz El-Hamid)].

43

4

  Thënë me një fjalë tjetër: të ketë një farë lidhjeje gjuhësore ndërmjet fjalës dhe interpretimit 
që i kanë bërë, qoftë edhe të largët.
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Duart e Tij janë gjerësisht të shtrira…". El-Maideh.64. 
qëllimi me dy duart është qiejt dhe toka, ky është qafir, sepse 
nuk ka arsyetim (përligjje) për këtë në gjuhën arabe as nuk 
është ndonjë domosdoshmëri e ralitetit të sheriatit, prandaj ky 
është mohues dhe përgënjeshtrues. Porse kur ai thotë se qëllimi 
me dorën është begatia ose fuqia, nuk ka bërë kufër, sepse fjala 
dorë në gjuhën arabe e përmban kuptimin e begatisë. 

"…prej emrave…". Janë kundërshtuar në lidhje me rrënjën e 
fjalës "ism" (emër) nga është nxjerrë; Është thënë: nga fjala 
"es-sumuu". Që është lartësimi. Aspekti i kësaj është se i 
emërtuari lartësohet me emrin e tij, dallohet dhe shfaqet. Po 
kështu është thënë nga fjala "es-simetu". Që është shenja. 
Aspekti i kësaj është se ai është shenjë për të emërtuarin. Më e 
sakta është se ai është nxerrë prej të dyjave. Qëllimi me emrat 
në këtë temë është për Emrat dhe Cilësitë e Allahut. Ndryshimi 
ndërmjet emrit dhe cilësisë është se emri është ai që emërtohet 
me të Allahu (subhanehu ue teala), kurse cilësia është ajo me të 
cilën (përshkruhet) cilësohet.
Studimi i emrave të Allahut është si më posht: 
Tema e parë:
Emrat e Allahut janë A'alam (emra të përveçëm që tregojnë për 
qënien e Allahut) dhe Eusaf (atribute që tregojnë për një cilësi 
dhe domethënie të caktuar). Pra ato nuk janë thjesht emra. Ato 
përsa i përket faktit që ato tregojnë për qënien e Allahut janë 
A'alam (të përveçëm), e duke marrë parasysh domethëniet dhe 
cilësit që tregojnë për to janë Eusaf (atribute). Ndryshe nga 
emrat tonë. Ndoshta dikush e quan djalin e tij Alij (që do të 
thotë i lartë) ose Muhamed (që do të thotë i lavdëruar) pa 
vështruar në cilësin e tij. Ai emrin e ka Alij mirëpo mund të 
jetë nga më të ultit njerëz, ose Abdullah ndërsa ai është njeriu 
më qafir, ndryshe nga emrat e Allahut, sepse ato përmbajnë 
domethënie. Allahu është "El-Alij" (Më i Larti) tregon për 
latësin e qenies së Tij dhe silësive të Tij. "El-Aziz" (i 
Gjithëfuqishmi, Ngadhnjimtari, Dominuesi mbi çdo gjë) tregon 
për fuqin dhe krenarin e plotë dhe të përkryer të Tij. El-Hakim 
tregon për gjykimin me drejtësi të Allahut dhe për urtësin e Tij, 
e kështu me rradh.
Kuptimi i emrit për cilësin ndahet në tre lloje:
E para: kuptimi i përputhjes (ose tegimon me përputhje). Ky 
është kuptimi i tij për të gjithë domethënien që e përfshin atë.
E dyta: kuptimi i përfshirjes (ose tegon me përfshirje). Ky 
është kuptimi i tij për një pjesë të domethënies së tij.
E treta: kuptimi i pashmangshëm (ose i detyrueshëm). Ky është 
kuptimi i tij për një çështje jasht të detyrueshmes.
Shembull për këtë: El-Khalik (Krijuesi) tregon për qënien e 
Allahut të Vetëm, për cilësin e krijimit e vetme me kuptimin e 
përfshirjes, tregon për qënien e Allahut dhe cilësin e krijimit në 
Të me kuptimin e përputhjes. Dhe tregon për dijen dhe fuqinë 
me kuptimin e pashmangshëm (ose të detyrueshëm).
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Siç ka thënë Allahu (subhanehu ue teala): "Allahu është i Cili 
ka krijuar shtatë qiej dhe nga toka po të tilla (shtatë). 
Urdhërimi i Tij zbret ndërmjet tyre (qiejve dhe tokave), që 
ju ta dini se Allahu ka Zotërim përmbi çdo gjë dhe se 
Allahu rrethon e përfshin gjithçka në Gjithëdijen (e Tij)". 
Et-Talak. 12. U bë e ditur për ne fuqia duke qenë se Ai është 
krijusi i qiejve dhe i tokës. Gjithashtu prej kësaj bëhet e ditur 
për ne, dija, sepse në krijimin pa tjetër duhet të ketë dije. Ai që 
nuk di nuk krijon. E si mund të kijoj diçka që nuk e di?! 
Tema e dytë: 
Emrat e Allahut janë sinonime dhe të ndryshme. 
Sinonime janë: shprehje të ndryshme që kanë të njëjtën 
domethënie.
Të ndryshmë: kur shprehje janë të ndryshme dhe kanë kuptim 
të ndryshëm.
Të gjith emrat e Allahut janë sinonime përsa i për ket faktit që 
ato tregojnë për një qënie të vetme (Allahun). "Es-Semië" 
Gjithshikuesi; "El-Basir" Gjithdëgjuesi; "El-Aziz" (i 
Gjithëfuqishmi, Ngadhnjimtari, Dominuesi mbi çdo gjë); "El-
Hakim" Më i Urti Gjithgjykues. Të gjith këta emra tregojnë për 
një qënie të vetme (Allahun). 
Kurse përsa i përket domethënieve që tregojnë janë të 
ndryshmë, sepse domethënia e "El-Hakim" Më i Urti 
Gjithgjykues, ndryshon nga domethënia "Es-Semië" 
Gjithdëgjuesi dhe "El-Basir", Gjithshikuesi e kështu me radh.
Tema e tretë:
Emrat e Allahut nuk janë të kufizuar me ndonjë numur të 
caktuar për këtë tregon hadithi i trasmetuar nga Abdullah Ibën 
Mesudi, se Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: 
"nuk e kap ndonjërin kurrë ndonjë brengë, pikëllim apo 
vështirësi dhe thotë: "O Allah unë jam robi Yt, biri i robit Tënd 
dhe biri i Robëreshës Tënde. Unë jam në dorën Tënde dhe në 
të drejtën time zbatohet gjykimi Yt. Caktimi Yt për mua është i  
gjith i drejtë . Të lus Ty me çdo emër që Ti e ke, me të cilin e ke 
quajtur Veten Tënde, ose e ke zbritur në librin Tënd, ose ia ke 
mësuar ndonjërit prej krijesave të Tua, ose e ke ruajtur në 
dijen Tënde të fshehtë, e cila është tek Ti. Ta bësh Kur'anin e 
Madhëruar pranverën (gjallërim, gjelbërimin) e zemrës time 
dhe dritën e gjoksit tim. Të tillë që të më largojë brengën,  
mërzitjen dhe vështirësinë time. Vetëm se Allahu e zhduk 
brengën, mërzitjen dhe vështirësin e tij dhe ia zëvendëson ata 
me gëzim e lumturi". Trasmeton Ahmedi, Hakimi dhe shejkh 
Albani e ka bërë të saktë. Prej emrave të cilët i ka ruajtur në 
dijen e fshehtë të Tij nuk mund ti dijë asnjë nga krijesat e Tij. 
Ajo që është e pa njohur nuk mund të kufizohet.
Përsa i përket hadithit, ku Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem) Thotë: "Me të vërtetë Allahu ka nëntëdhjet e nëntë emra 
të cilët kush i mëson përmendësh hyn në xhenet". Trasmeton 
Muslimi. Ky hadith nuk tregon se Allahu ka vetëm këto emra, 
por këto nëntëdhjet e nëntë emra prej emrave të Allahut janë të 
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tillë që nëse njeriu i mëson, i kupton dhe punon me ta  hyn në 
xhenet. Kjo është e ngjashme me e ati që thotë: "Unë kam 
njëqind derhemë i kam pregatitur për ti dhënë sadaka në rrugë 
të Allahut". Kjo nuk do të thotë se ai nuk ka derhemë të tjerë, 
veç këtyre njëqind derhemëve, porse kuptimi është se këto 
njëqind derhemëve i ka pregatitur për këtë gjë.
Tema e katërt:
Prej emrave të Allahut ka që tregojnë edhe për qënien edhe për 
domethënien që përmbajnë, siç u përmend më lart. Atëherë 
është detyrë për ne që të besojmë në të, se është një emër prej 
emrave (të Allahut). Të besojmë në cilësinë që përmban ky 
emër. Të besojmë në atë që kjo cilësi tregon prej gjurmës 
(ndikimit) dhe pasojës nëse është prej emrave kalimtarë, 
(vepror, pra që kanë veprime, gjurmë, ndikime). Për shembull: 
"Es-Semië" Gjithdëgjuesi besojmë se prej emrave të Allahut 
është emri "Es-Semië" Gjithdëgjuesi dhe se ai tregon për 
cilësin e dëgjimit dhe se ky dëgjim ka pasojë dhe gjurmë 
(ndikim) i cili është se Ai dëgjon me të siç ka thënë Allahu: 
"Vërtet që Allahu tashmë e dëgjoi fjalën e saje cila fjaloset 
me ty (Muhamed) në lidhje me bashkëshortin e sajdhe ia 
çon ankimet e saj Allahut (duke u lutur). Dhe Allahu i 
dëgjon argumentet mes ju të dyve. Vërtet që Allahu është 
Gjithdëgjues, Gjithshikues". El-Muxhadele.1.
E nëse janë prej emrave që nuk rrjedhin prej tyre veprime, 
pasoja ndikime, domethënien e të cilëve mund ta quajmë 
jokalimtarë (joveprorë). Siç janë: El-Adhim" Më Madhështori, 
El-Haj" i Gjalli, i Përjetshmi. Në lidhje me këta pohojmë emrin 
dhe cilësin që përmban sepse nuk rrjedhin prej tyre rrgulla 
(ndikime) kalimtare.
Tema e pestë: 
Emrat e Allahut a janë diçka tjetër veç Tij apo emrat e Allahut 
janë Allahu? Nëse për qëllim me emrin është shprehja që 
tregon për të emërtuarin atëherë ajo është diçka tjetër veç 
Allahut. E nëse me emrin është për qëllim ojo për të cilin 
tregon kjo shprehje ajo është e emërtuara.
P.sh: Ai që ka krijuar qiejt dhe tokën është Allahu. Emri këtu 
është i emërtuari dhe nuk janë "A-ja, ll-ja dhe h-ja" ato që kanë 
krijuar qiellin dhe tokën. Nëse thuhet shkruaj "bismil-lah" për 
qëllim është jo i emërtuari. Nëse thuhet rrih Zejdin, ndërsa ti 
rreh Zejdin e shkruar në letër nuk e ke zbatuar urdhërin, sepse 
për qëllim është i emërtuari. Nëse thuhet: shkruaj Zejdi është i 
ngritur atëherë për vqëllim është emri i cili nuk është i 
emërtuari. 

Studimi i cilësive të Allahut është si më posht: 
Tema e parë:
Cilësit e Allahut ndahen në tre llojesh:
1- Cilësi "Dhatij-je" u thuhet ndryshe "Manevije" 
2- Cilësi "Fiëlij-je" (vepruese)
3- Cilësi "Khaberij-jeh"
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Cilësit "Dhatij-je" janë të pa shkëputura nga qënia e Allahut 
ato janë cilësi që Allahu ka qenë dhe do të jetë vazhdimisht i 
cilësuar me to. Siç janë: dëgjimi, shikimi këto janë "Manevije" 
abstrakte. Sepse këto cilësi janë kuptime (domethënie) 
abstrakte.
 Cilësi "Fiëlij-je" janë cilëcit që varen nga dëshira e Allahut 
nëse Ai dëshiron i vepron dhe nëse nuk dëshiron nuk i vepron, 
si: p.sh: lartësia mbi Arsh dhe zbritja për në qiellin e dynjasë. 
"El-kelam" Fjala përsa i përket njësive të të folurit (d.m.th një 
të folure të vetme) është cilësi fielij-jeh. Por nuk është e tillë 
përsa i përket origjinës, sepse përsa i përket origjines dhe llojit 
është cilësi "Dhatij-jeh" (atribut i qenies). Po kështu "El-khalk" 
krijimi.
Cilësi "Khaberij-jeh44" Ato janë pjesë përsa i përket neve. Përsa 
i përket Allahut nuk thuhet kështu. Por thuhet këto janë cilësi 
"Khaberij-jeh" lajmërimi për to është pohuar me argumentet e 
Kur'anit dhe sunetit. Ato nuk janë kuptim (domethënie) dhe as 
veprim si p.sh: fytyra, syri, kërciri dhe dora.
Tema e dytë:
Tema e cilësive është më e gjerë se tema e emrave, sepse çdo 
emër përmban cilësi dhe jo çdo cilësi është emër. Ka shum 
cilësi që i atribohen Allahut, ndërkohë nuk janë prej emrave të 
Tij. Allahu përshkruhet me "El-kelam", dhe "El-iradetu" dhe 
nuk emrohet me "El-mutekelim" Folësi ose "El-murid" 
Dëshiruesi.
Tema e tretë:
çdo cilësi me të cilën Allahu e ka përshkruar veten e Tij, ajo 
është e vërtet në realitetin e saj. Porse Ai është i dlirë dhe i 
lartësuar nga "Temthili" Përngjasimi dhe "Tekjifi" (Dhënia 
formë cilësisë ose përshkrimi i mënyrës se si është). Përsa i 
përket "Temthilit" Përngjasimit prej fjalës së Allahut 
(subhanehu ue teala): "Asgjë nuk i ngason Atij dhe Ai është i 
Gjithëdëgjuesi, Gjithëshikuesi". Esh-Shura. 11. Po kështu 
fjala e Tij: "Kështu që mos shpikni përngjasime për 
Allahun (sepse asgjë nuk i ngjason Atij e nuk është si Ai dhe 
Ai nuk është si asgjë tjetër). Nuk ka pikë dyshimi se Allahu 
ka Dijeni për gjithçka, ndërsa ju nuk dini". En-Nahel. 74. 
Të shprehurit për mohimin e "Et-Temthil" është më mirë se sa 
të shprehurit për mohimin e "Et-Teshbih" (edhe ky është 
përngjasim por me ndryshim mga përngjasimi i "Temthilit" siç 
do të sqarohet) kjo për tre arsye:
1- "Temthili" është përmendur në Kur'anë dhe ai është mohuar 
në formë absolute, ndryshe nga "Teshbihi" pasi Kur'ani nuk e 
ka mohuar atë.
2- Mohimi i teshbihut në formë absolute nuk është i saktë. 
Sepse ndërmjet dy egzistencave pa tjetër ka diçka të përbashkët 

44

4

  Sh. për: Cilësit "khaberije" janë cilësi që nuk ka mënyrë për pohimin e tyre, përveç lajmet e 
Kur'anit dhe sun'netit, këto cilësi mund të jenë "Dhatijeh" si Fytyra dhe Dy Duart, mund të jenë 
"fielijeh" si p.sh: Gëzimi dhe Qeshja. 
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në të cilën ata përngjasojnë. Ndërkohë dallohet çdo njëra në atë 
që është e posaçme për të. P.sh: "El-Hajat" (Jeta) është atribut 
që i pohohet Krijusit dhe krijesës, ndërmjet tyre ka diçka të 
përbëshkët. Porse jeta e Krijusit është siç i përshtatet Atij dhe 
jeta e krijesës është siç i përshtatet asaj.
3- Njerëzit janë kundështuar përsa i përket emërtimit të 
"Teshbihit" derisa disa prej tyre e bën pohimin e cilësive të 
Allahut të cilat Allahu i ka pohuar për veten e Tij "Teshbih". 
Nëse ne do të thoshim: "pa Teshbih", këta – disa - do të 
kuptonin mohim të cilësive të cilat Allahu i ka pohuar për 
veten e Tij. 
Ndërsa "Tekjifi" (Dhënia formë cilësisë ose përshkrimi i 
mënyrës se si është) nuk lejohet dhënia formë cilësisë së 
Allahut ose përshkrimi i mënyrës se si është. Porse ne duhet ta 
lartësojm Atë nga kjo ("Tekjifi" Dhënia formë cilësisë ose 
përshkrimi i mënyrës se si është). Ai që i bën formë ose 
përshkruan mënyrën se si është një cilësi prej cilësive (të 
Allahut) ky është gënjeshtarë, mëkatar. Gënjeshtar, sepse tha 
atë që nuk e dinte, Ndërsa mëkatarë është për faktin se ka rënë 
në atë që e ka ndaluar Allahu dhe e ka bërë harram në fjalën e 
Tij: "Dhe mos ndiq (O njeri ! Mos fol, mos bëj) atë gjë për të 
cilën ske dije…". El-Isra. 36.  Po kështu fjala e Allahut: "Dhe 
(ndaloi) të thoni për Allahun atë që nuk e dini". Pas fjalës së 
Tij në fillim të ajetit "Thuaj: (Por në të vërtetë) gjërat që i ka 
ndaluar Zoti im janë …". Al-A'raf. 33. Sepse krijesa kurr nuk 
e përfshin me dije Krijusin. Allahu thotë: "…dhe kurr nuk do 
të përfshijnë gjë nga Dija e Tij". Ta-Ha. 110. Po kështu fjala 
e Tij:   "Të parët   (se si është Ai)   nuk mund ta kapë Atë, por   
kapja e Tij   (përfshirja në dijen e Tij)   është mbi çdo shikim"  .   
En-Aam. 103.
Ky gjykim është i njëllojt si ta shpreh me gjuhë, ose e 
përcakton me nefsin e tij, ose me gishtin e tij duke shpjeguar 
(formën). 
Prandaj imam Maliku Allahu e mëshiroftë kur është pyetur për 
formën e istivasë tha: "forma se si është, është e pa njohur, 
ndërsa pyetja rreth saj është bidat". Fakti që ne nuk e njohim 
"kejfijen" formën e saj nuk do të thotë se ajo nuk ka "kejfije" 
formë. Ajo ka "kejfije" formë porse ne nuk e dimë atë, sepse 
ajo gjë që nuk ka "kejfije" formë do të thotë se nuk egziston.
Pra istivaja, zbritja, fytyra, syri, dora kanë "kejfije" formë 
porse ne nuk e dimë atë. Mirëpo ka ndryshim ndërmjet pohimit 
të "kejfijes" formës së caktuar qoftë edhe e përcaktuar (në 
mendje) dhe të besuarit se ato kanë "kejfije" formë të pa 
njohur. Kjo është detyrë (për tu besuar). Themi ka "kejfije" 
formë porse është e pa njohur
Nëse thuhet se si përfytyrohet besimi i diçkaje se ka "kejfije" 
formë ndërsa ne nuk e dimë atë? Përgjigjemi: Kjo është e 
përfytyrueshme, ndonjëri prej nesh beson se kjo kështjell (duke 
supozuar se përpara ka një kështjell) ka "kejfije" formë nga 
brenda saj, porse kjo "kejfije" formë është e pa njohur vetëm 
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nëse ajo shihet, ose shihet ndonjë tjetër e ngjashme me të, ose 
të lajmëron ndonjë person që është i vërtet në atë që thotë. 

"Ndërkohë që ata nuk besojnë në të Gjithëmëshirshmin 
(Allahun). Thuaju: Ai është Zoti ynë La ilahe il-la Hu-ve 
(nuk ka të adhuruar tjetër përveç Tij). Tek Ai unë jam 
mbështetur dhe tek Ai do të jetë kthimi në pendim." (Err-
Rrad; 30). 

"Ndërkohë që ata…". Pra, kufarët kurejsh. "…nuk besojnë 
në të Gjithëmëshirshmin…". Qëllimi është se ata mohojnë 
këtë emër, dhe jo të emërtuarin, sepse ata në realitet e pohojnë 
ekzistencën e Tij. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Dhe 
nëse ti i pyet ata Kush i ka krijuar qiejt dhe Tokën, me 
siguri do të përgjigjen Allahu…". Llukman; 25.
Në hadithin e Suhejl Ibn Amru përmendet se kur Profeti (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) deshi të shkruajë marrveshjen e 
paqes në luftën e Hudejbijes i tha shkruesit: "shkruaj Bismil-
lahirr-Rrahmanirr-Rrahim" . Ai iu përgjigj: Përsa i përeket 
"Err-Rrahman" Uallahi nuk e di ç’është ajo, porse shkruaj 
"bimikell-llahum-me!" (Me emrin tënd O Allah!) . Buhari. 
Ky është prej shembujve që është për qëllim emri e jo i 
emërtuari. 
Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Thuaj: Lutjuni Allahut 
apo lutjuni te Gjithëmëshirshmit, me çfarëdo Emri që t'i 
drejtoheni Atij (Prej Emrave të Tij është njësoj) pasi Atij i 
Takojnë Emrat më të mirë…" (Isra; 110)
-Pra, lutjuni me cilindo prej Emrave të Tij, pasi Atij i takojnë 
Emrat më të mirë. Të gjithë Emrat e Tij janë më të mirët 
prandaj luteni Atë me cilin të dëshironi. Me këtë ajet është për 
qëllim kundërshtimi i kurejshëve. 
Ajeti tregon se ai që mohon një prej Emrave të Allahut ka bërë 
kufër. Argument është thënia e Allahut: "…ata nuk e besojnë 
të Gjithëmëshirshmin…". Sepse ai është përgënjeshtrues i 
Allahut dhe të Dërguarit të Tij (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem), kjo është kufër. Kjo është edhe ana e argumentimit të 
dijetarit me ajetin (për çështjen në fjalë).

"…La ilahe il-la Hu-ve (nuk ka të adhuruar tjetër përveç Tij)
…". Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Tij, sepse të 
adhuruar pa të drejtë ka shumë. Allahu (subhanehu ue teala) ka 
thënë: "Kjo ngaqë Allahu, Ai është i Merituari, Ai është i 
Vërteti (Zoti i Vetëm i Vërtet që ska shok e të barabartë me 
Të) dhe gjithçka që ata (politeistët) lusin në vend të Allahut 
ose përkrah Tij është Batil (e rreme e humbur e kotë)…". 
Lukman. 30.

"…Tek Ai unë jam mbështetur…". Që do të thotë se vetëm 
Atij i jam mbështetur. Sepse ardhja e fjalës "…Tek Ai…" 
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para fjalës "…jam mbështetur…". Tregon për kufizimin e 
këti veprimi. P.sh: "rraha Zejdin" kjo nuk tregon se unë nuk 
kam rrahur tjetër veç tij. Mirëpo kur thua se: Zejdin e rraha, 
tregon se ti ke rrahur Zejdin dhe nuk ke rrahur tjetër veç tij (siç 
është kjo gjë e qartë në rregullat e gjuhës arabe). Më përë është 
folur për tevekulin dhe rregullat e tij.
 
"…dhe tek Ai do të jetë kthimi në pendim". Tobja është tek 
Allahu, nga mëkati tek bindja.
Ajo ka pesë kushte:
1- Sinqeriteti (të jetë vëtëm) për Allahun (subhanehu ue teala). 
Duke mos e shtyrë njeriun për tu penduar rrepektimi i dikujt 
ose favorizimi i tij, apo diçka prej dynjaje.
2- Të jetë në kohën e pranimit të tobes. Kjo para perëndimit të 
diellit nga perëndimi dhe para ardhjes së dasmës. 
3- Pendimi për atë që ka kaluar prej veprimit të tij. Kjo duke 
ndjerë keqardhje për atë që kaloi dhe do të dëshironte sikur të 
mos ishte. 
4- Shkulja nga veprimi. Sipas kësaj, kur tobja është nga 
padrejtësit e krijesave, atëherë pa tjetër duhet të kthehen 
padrejtësit atyre që u takojnë, ose të kërkohet që ata ta bëjnë 
hallall. 
5- Vendosmëria për të mos u kthyer (te mëkati). 
Tobja që është vetëm për Allahun, është tobja e adhurimit siç 
vjen në ajetin e mësipërm. Ndërsa tobja me kuptim "kthim", 
ajo është për Allahun dhe për tjerë veç Tij. E tillë është fjala e 
Aishes kur erdhi i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) 
dhe gjeti një jastik në të cilin kishte formësime (foto 
frymorësh), qëndroi në derë dhe nuk u fut. Ajo tha: "etubu 
ilall-llahi ue resulihi (kthehem tek Allahu dhe i Dërguari i Tij), 
çfarë mëkati kam bërë". Buhariu. Kjo toube nuk është tobja e 
adhurimit, sepse tobja e adhurimit nuk mund të jetë për të 
Dërguarin (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) dhe as për të tjerë 
veç tij prej krijesave, por është vetëm për Allahun (subhanehu 
ue teala). Porse kjo ishte tobja e kthimit. E tillë është edhe rasti 
kur njeriu rreh djalin e tij, për shkak të sjelljes së keqe të tij. 
Djali thotë: "etubu" (kthehem).

Në sahihun e Buhariut, Aliu (radijallahu an hu) ka thënë: 
Foluni njerëzve me atë që njohin. A dëshironi të 
përgënjështrojnë Allahun dhe të Dërguarin e Tij?"

"Foluni njerëzve…". Pra, foluni atyre, me këshilla ose diçka 
tjetër.

"…me atë që njohin…". Që do të thotë: me atë që mund ta 
njohin dhe të arrijnë ta përceptojnë me mendjet e tyre me 
qëllim që të mos sprovohen. Në lidhje me këtë transmetohet 
prej Ibnu Mes'udit se ka thënë: "Nëse ti u flet njerëzve me fjalë 
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që të cilat ata nuk i përceptojnë, ato bëhen fitne për disa prej 
tyre". Muslimi.
Prandaj prej hikmes (zgjuarsisë) në dave është që të mos e 
tejkalosh me njerëzit në atë që ata nuk mund ta përceptojnë, 
porse t'i ftosh ata gradualisht derisa të përqëndrohen mendjet e 
tyre.
Kuptimi i fjalës "…me atë që njohin…" nuk është me atë që 
njohin më parë, sepse atë që e njohin më parë, është të flasësh 
për një çështje të përfunduar.

"…A dëshironi të përgënjështrojnë Allahun dhe të Dërguarin e 
Tij?" Pyetësori këtu është për kundërshtim. Që do të thotë: a 
dëshironi kur t'u flisni njerëzve, me atë që ata nuk e njohin, ta 
përgënjeshtrojnë Allahun dhe të Dërguarin e Tij? Sepse nëse 
thua ka thënë Allahu dhe i Dërguari i Tij kështu dhe kështu, ata 
thonë: Kjo është gënjeshtër, nëse mendjet e tyre nuk mundet të 
arrijnë ta kuptojnë. Ata nuk përgënjeshtrojnë Allahun dhe të 
Dërguarin e Tij, porse të përgënjeshtrojnë ty me bisedën që 
thua se ka thënë Allahu dhe i Dërguari i Tij e në të njëjtën kohë 
bëhet përgënjeshtrues i Allahut dhe i Dërguarit të Tij, në 
mënyrë indirekte me ndërmjetësimin e përcjellësit. 
Nëse thuhet: a ta lëmë folurit me atë që nuk e përceptojnë 
llogjikat e njerëzve edhe nëse ata kanë nevoj për këtë?
Përgjigja: nuk e lëmë atë, porse u flasim atyre me atë që e 
përceptojnë llogjikat e tyre, kjo duke ua përcjellur atyre 
gradualisht derisa ta pranojnë këtë fjalë dhe të qetësohen tek 
ajo. Dhe nuk e lëmë atë çka nuk e përceptojnë llogjikat e tyre e 
të themi: kjo gjë është e dënuar, nuk flasim për të, Të punuarit 
me një synet të tillë si ky të cilin nuk e njohin njerëzit dhe e 
dënojnë atë. Ne punojmë me të pasi ti kemi njohtuar me të, me 
qëllim që ta pranojnë nefset e tyre e të qetësohen tek ai.

Prej fjalës së sahabit përfitohet rëndësia e urtësisë dhe 
mençurisë në dave në rrugë të Allahut (subhanehu ue teala). 
Gjithashtu thirrësi duhet të shikojë edhe mendjet e njerëzve që 
fton. çdo njërin ta vendosë në gradën që meriton. 

Përshtatja e këti trasmetimi për temën e cilësive.
Përshtatja e tij është e qartë, sepse disa cilësi nuk mund t'i 
kuptojë logjika e njerëzve të rëndomtë. Mundet që kur t’u 
flasësh atyre për to të ndikojë tek ata negativisht si, p.sh: 
"Zbritja në qiellin e dynjasë" megjithëse është i Lartësuar mbi 
Arshin e Tij. Nëse i flet një njeriu të rëndomtë se Vetë Allahu 
zbret në qiellin e dynjasë, megjithëse është i Lartësuar mbi 
Arshin e Tij. Ndoshta ai kupton se kur Allahu (subhanehu ue 
teala) zbret, qiejtë janë përmbi Të dhe Arshi mbetet bosh (pra e 
lë Arshin). Në këtë rast duhet patjetër që t'u flasësh atë që 
arrijnë (përceptojnë) mendjet e tyre. T'u sqarohet atyre se 
Allahu zbret me një mënyrë që nuk i ngjan zbritjes së krijesave 
megjithëse është i Lartësuar mbi Arshin e Tij. Ai, me 
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përsosmërinë e Mirësisë dhe Mëshirës së Tij, thotë: "Kush më 
lutet Mua t'i përgjigjem atij…".
Njeriut të thjeshtë i mjafton të përfytyroj kuptimin e 
përgjithshëm, dhe se qëllimi me të është sqarimi i Mirësisë së 
Allahut në këtë orë të natës.

"AbduRrezaku transmeton prej Ma'mer Ibnu Tauus prej babait 
të tij, prej Ibnu Abasit (radijallahu an hu) se ai ka parë një 
burrë që u drodh kur dëgjoi një hadith nga Profeti (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) në cilësitë, në shenjë mohimi 
(kundërshtim për këtë cilësi). (ibën Abasi) Tha: "si kanë frikë 
këta (prej pohimit të cilësive që u lexohen ose u 
transmetohen)? Gjejnë butësi dhe pranim tek El-Muhkem 
(krejtësisht i qarti) i tij dhe dhe shkatërrohen tek El-
Muteshabih (jo krejtësisht i qarti) i tij". Buhari.

"…prej Ibnu Abasit (radijallahu an hu) se ai ka parë një burrë 
që u drodh". Që do të thotë se iu drodh trupi i tij. Burrit nuk i 
është përmendur emri. Po kështu mënyra se si iu fol nuk është 
sqaruar. Sqarimi i kësaj nuk është i rëndësishëm. Ky burrë u 
drodh në shenjë mohimi (kundërshtim për këtë cilësi) jo si 
Madhështim për Allahun. Kjo është çështje e rrezikshme dhe e 
vështirë. Sepse njeriut kur i vjen diçka e saktë prej Allahut dhe 
të Dërguarit të Tij duhet që ta pohojë atë dhe ta besojë, në 
mënyrë që rruga e tij të përputhet me rrugën e dijetarëve të 
mëkëmbur plotësisht në dije edhe nëse nuk e ka dëgjuar më 
parë apo parafytyruar.

"…si kanë frikë këta…". Prej pohimit të cilësive që u lexohen 
ose u transmetohen, përse nuk ia pohojnë ato Allahut 
(subhanehu ue teala) ashtu siç i ka pohuar Ato Ai për Veten e 
Tij apo i ka pohuar për Të i Dërguari i Tij? Kjo përshtatet 
plotësisht mohuesëve dhe deformuesëve të cilët i mohojnë 
cilësit. çështë ajo që i frikëson ata prej pohimit të tyre ndërsa 
Allahu ia ka pohuar ato Vetes së Tij.
Sipas një varianti tjjetër fjala e përmendur në hadith e cila 
është përkthyer me frikë mundet të ketë kuptimin ndarje 
Atëherë kuptimi është: këta nuk bënë ndarjen ndërmjet të 
vërtetës dhe të pa vërtetës, e bënë këtë prej muteshabih (jo 
krejtësisht të qartit) dhe kështu e mohuan, e nuk e morën për 
muhkem (krejtësisht të qartë).
Po kështu mund të jetë kuptimi çfarë gjëje i frikësoj ata duke i 
bërë të besonin në muhkem (krejtësisht të qartin) dhe 
shkatërrohen tek muteshabih (jo krejtësisht të qarti)?.   

"si kanë frikë këta (prej pohimit të cilësive që u lexohen ose u 
transmetohen)? Gjejnë butësi dhe pranim tek El-Muhkem 
(krejtësisht i qarti) i tij…".  Muhkem (krejtësisht i qarti) i 
Kur'anit.

227



"…dhe dhe shkatërrohen tek El-Muteshabih (jo krejtësisht i 
qarti) i tij". Muteshabih (jo krejtësisht i qarti) i Kur'anit.
El-Muhkem është ai që kuptimi i tij është i qartë dhe i 
dukshëm.
Muteshabih – është ai që ka fshehtësi në kuptimin e tij e kështu 
njerëzit nuk e dinë atë, kjo në rastin kur bashkohet ndërmjet El-
Muhkem dhe El-Muteshabih. Mirëpo kur El-Muhkem vjen i 
veçuar pa El-Muteshabihin, atëherë kuptimi i tij është i 
përkryer, i përsosur në të cilin nuk ka asgjë prej mangësive, 
nuk ka gënjeshtër në lajmet e Tij dhe as padrejtësi në ligjet e 
Tij. Allahu ka thënë: "Dhe fjala e zotit tënd është plotësuar 
dhe drejtësi…". En-Aam. 115. Po kështu Allahu në Kur'an ka 
përmendur El-Muhkemin të veçuar pa El-Muteshabihin, siç 
është fjala e Tij (subhanehu ue teala): "Këto janë vargjet e 
Librit   El-Hakim     (libër të cilin Allahu e ka përkryer, përsosur   
dhe sqaruar atë për robt e Tij)". Junus. 1. "…Ky është një 
libër Vargjet e të cilit janë përsosur (d.m.th shprehjet, fjalët 
e Kur'anit janë më të përkryerat në stilin e tyre, në elokuencën 
dhe retorikën e tyre si dhe përmbajnë kuptimet më të 
përkryera, më të madhërishme dhe më të dobishmet për 
krijesat)…". Hud. 1. E nëse veçohet El-Muteshabih pa El-
Muhkemin, atëherë kuptimi i tij është se ai i përngjan  njëra 
tjetrës në përkryerje dhe përsosmëri e tij po kështu vërtetojnë 
njëra tjetrën dhe nuk kondradiktohen. Allahu (subhanehu ue 
teala) ka thënë: "Allahu zbriti Fjalën më të shkëlqyer, një 
Libër (këtë Kur'an) "muteshabih" pjesët e të cilit i 
përngjasin njëra tjetrës në mirësi e vërtetësi (në përputhje të 
plotë me tërësin e tij) shpesh i përsëritur…". Ez-Zumer. 23. 
"Teshabuhi" (pa qartësia, mos njohja e kuptimit) është dy 
llojesh: 
"Teshabuh" real (absolut) dhe "Teshabuh" relativ (i pjesshëm).
Ndryshimi mes tyre është se reali (absoluti) është i pa qartë për 
çdonjërin. Ndërsa relativi (i pjesshmi) është i pa qartë në të 
drejtën e disa njerëzve dhe jo të tjerëve. Duke u bazuar në këtë 
ndarje, del se qëndrimi është në fjalën e Allahut: "…por 
askush nuk i di kuptimet e fhehta veç Allahut dhe atyre që 
plotësisht të vendosur në dije…". Ali Imranë. 7. Atëherë për 
qëndrimin në fjalën "…veç Allahut…". Qëllimi është për 
"Teshabuh" real. Ndërsa vazhdimi "…veç Allahut dhe atyre 
që plotësisht të vendosur në dije…". Është për qëllim 
"Teshabuh" relativ. Selefët në lidhje me këtë kanë dy 
mendime:
Mendimi i parë: qëndrim në fjalën "…veç Allahut…". Këtë 
mendim ka shumica e selefëve. Sipas këtij mendimi qëllimi me 
"Teshabuh" është "teshabuh" real, të cilin nuk e di askush 
përveç Allahut, si p.sh: realiteti i ciësive të Allahut dhe i 
lajmeve për begatin e xhenetit dhe ndëshkimin e zjarrit. Allahu 
(subhanehu ue teala) ka thënë për begatit e xhenetit: "Askush 
nuk di se çfarë është ruajtur për ta nga kënaqësit e syrit si 
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shpërblim për çfarë ata punuan". Es-Sexhde. 17. Pra nuk dihet 
realiteti i tyre. Prandaj ibën Abasi ka thënë: "Në xhenet asgjë 
nuk ka nga këto që janë në këtë botë përveç emrash". 
Mendimi i dytë: Është vazhdimi, atëherë lexohet: "…veç 
Allahut dhe atyre që plotësisht të vendosur në dije…". 
Sipas këtij mendimi qëllimi me "Teshabuh" është "teshabuh" 
relativ. Këtë e dinë të mëkëmburit në dije. Ndërsa për të tjerët 
është muteshabih. Për këtë arsye është trasmetuar nga ibën 
Abasi se ka thënë: "Un jam prej të mëkëmburve në dije që i 
dinë kuptimet e fhehta të tij". Këtë ai nuk e ka thënë për të 
lavdëruar veten e tij, porse për ta mësuar njerëzit se në librin e 
Allahut nuk ka diçka që nuk i dihet kuptimi i saj. Të gjitha 
kuptimet e Kur'anit janë të qarta, porse disa pjesë të Kur'anit 
nuk janë krejtësisht të qarta për ca njerëz dhe jo për të tjerët, 
derisa edhe dijetarët e mëkëmbur në dije kanë kundështim në 
kuptimin e Kur'anit. Kjo tregon se ai është i pa qartë për disa 
prej tyre. E drejta pa dyshim është me njërin prej tyre, kur 
kundërshtimi i tyre është kundërshtim mospërputhshmërie jo 
llojshmërie. Nëse ajeti i përmban të dyja kuptimet së bashku pa 
kundërshtuar njëra-tjetrën dhe duke mos pasur epërsi ndonjëra 
prej tyre. Atëherë ajo merret në të dy kuptimet sëbashku.
 Disa dijetarë mendojnë se në Kur'an ka gjëra që nuk mund të 
arrrihet kuptimi i tyre, pra janë prej "Teshabuhut" real, të këti 
lloji konsiderojnë ajetet e sifateve. Ky është gabim i madh, pasi 
nuk është e llogjikshme që Allahu të thotë: "(Ky është) një 
Libër (Kur'an) gjith bekime e mirësi, të cilin Ne ta kemi 
zbritur ty me qëllim që ata të mendojnë e të thellohen në 
Vargjet e tij…". Sad. 29. Pastaj të përjashtohen ajetet që 
përmbajnë cilësi të cilat janë më madhështore, më të vlefshme 
në çështje dhe më të shumta se ajetet që përmbajnë rregulla. 
Nëse ne do të themi këtë, kjo do të thotë se më e vlefshmja në 
Kur'anë si çështje është e pa qartë. Atëherë kuptimi i fjalës së 
Allahut: "…me qëllim që ata të mendojnë e të thellohen në 
Vargjet e tij…". Është vetëm për ajetet që përmbajnë rregulla. 
Kjo gjë është e pa pranushme llogjikisht. Madje i gjith kur'ani 
kuptohet domethënia e tij, pasi është e pa mundur që ky umet 
nga i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) deri tek i fundit 
(prej besimtarëve të këti umeti) mos kuptoj domethëniet e 
Kur'anit. Sipas mendimit të tyre del se i Dërguari (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem), Ebu Bekri, Umeri dhe të gjith sahabët 
kanë lexuar ajetet e cilësive ndërkoh ata nuk i kanë kuptuar 
domethënien e tyre. Madje ato tek ata janë si shkronjat e 
alfabetit "alif, ba, ta…," . E drejta është se në Kur'an nuk ka 
diçka "Muteshabih" (paqartësia) për të gjith njerëzit, përsa i 
përket kuptimit, porse gabimi është në kuptimin.
Ndoshta nuk arrin të kapë domethënien ose e kupton atë me një 
kuptim të gabuar. Mirëpo përsa i përket realitetit të çështjeve të 
gajbit (të fshehtat) për të cilat na ka lajmëruar Allahu 
"Muteshabihu " (paqartësia) i tyre është për të gjith njerëzit 
(pra realitetin e tyre e di vetëm Allahu).
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Kurejshët pasi dëgjuan të Dërguarin e Allahut të përmendë Err-
Rrahman, e mohuan Atë. Allahu zbriti në çështjen e tyre: "…
ata nuk besojnë të Gjithëmëshirshmin…". Transmeton Ibn 
Xheriri.

"Kurejshët pasi dëgjuan të Dërguarin e Allahut të përmendë 
Err-Rrahman…". Origjina e kësaj është se Suhejl ibën Amrin 
ishte njëri prej atyre personave që kurejshët dërguan për të 
negociata (bisedime) me të Dërguarin e Allahut (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) në paqen e hudejbijes. I Dërguari (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) urdhëroi të shkruhej: Bismil-lahi-
Rrahmanirr-Rrahim. Ai iu përgjigj: Përsa i përeket Rrahman 
Uallahi nuk e di ç’është Ai. Thanë ne nuk e njohim Rrahmanin 
veç Rrahmanit të Jemames. Mohuan emrin dhe jo të 
emërtuarin. Atëherë Allahu zbriti "…ata nuk besojnë të 
Gjithëmëshirshmin…". Pra mohojnë këtë emër nga emrat e 
Allahut.
Ajeti argumenton se ai që mohon një emër nga emrat e Allahut 
i pohuar në Kur'an, ai është qafir, sipas fjalës së Allahut "…
ata nuk besojnë të Gjithëmëshirshmin…".
Ndërsa fjala: "Kurejshët pasi dëgjuan…". Mesa duket - dhe 
Allahu është më i ditur - është në aspektin e të përgjithshmes 
me të cilën është për qëllim e posaçmja dhe jo të gjith kufarët e 
Mekës e kanë mohuar këtë, porse një grup prej tyre. Mirpo 
nëse i gjith populli nëse e pohon një grup në këtë dhe nuk i 
kundërshton, është e saktë që kjo tu atribohet të gjith atyre. 
Allahu (subhanehu ue teala) u atriboi çifutëve në kohën e të 
Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) atë që bënë të parët 
e tyre në kohën e Musait (alejhi salam) Allahu ka thënë: 
"Kujtoni (o hebrenj) kur morëm besën tuaj dhe ngritëm mbi ju 
malin Tur, duke thënë: Merreni seriozisht atë që ju dhamë…". 
El-Bekare. 63. Kjo nuk ka ndodhur në kohën e atyre që u është 
drejtuar fjala.

çështjet:
1 Mungesa e besimit për shkak të mohimit të diçkaje prej 
emrave dhe cilësive. Më parë është spjeguar në lidhje me këtë.
2 Komenti i ajetit të sures Err-Rrad. Ai është fjala e Allahut 
(subhanehu ue teala): "…ata nuk besojnë të 
Gjithëmëshirshmin…". Ky u komentua më parë.
3 Lënia e të folurit me atë që nuk e kupton dëgjuesi. Kjo nuk 
është në formë absolute. Kjo çështje u spjegua më parë kur 
folëm për këtë trasmetim.
4 Përmendja e shkakut i cili të çon në përgënjeshtrimin e 
Allahut dhe të Dërguarit të Tij edhe nëse nuk e ka për qëllim 
kundërshtuesi. Kjo sepse ai që llogjika e tij nuk e përcepton atë 
që iu fol e çon e folura në përgënjeshtrimin e Allahut dhe të 
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Dërguarit të Tij. Ai përgënjeshtron duke thënë: Kjo është e pa 
mundur. Kjo gjë egziston tek disa njerëz në gjëra të shumta nga 
ato që ka lajmëruar i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) 
prej atyre gjërave që do të jenë Ditën e Kiametit. Siç ka 
lajmëruar i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "Vërtet  
toka Ditën e Kiametit do të jetë një buk e vetme i  
Gjithpushtetshmi e kthen me dorën e Tij ashtu siç kthen 
ndonjëri prej jush bukën e tij (nga ena ku është pjekur)". 
Buhariu. E të ngjashëm me këtë. Po kështu Ura e Siratit do të 
jetë më e mprehtë se shpata dhe më e hollë se fija e flokut, e të 
tjera prej këtyre çështjeve. Nëse ne do ti flasim me to ndonjë 
njeriu të rëndomtë gati ai mund ti mohoj ato, porse është detyrë 
ti sqarohen atij në mënyrë graduale derisa të ketë mundësi ti 
përceptoj ato. Ashtu siç mësojmë të voglin pak nga pak. 
Ndërsa fjala e tij: "…edhe nëse nuk e ka për qëllim 
kundërshtuesi". Pra edhe nëse kundërshtusi nuk ka për qëllim 
përgënjeshtrimin e Allahut dhe të Dërguarit të Tij, porse 
përgënjeshtroi që kjo gjë ka lidhje me Allahun dhe të 
Dërguarin e Tij. Si përfundim kjo çon në refuzimin e lajmit të 
Allahut dhe të Dërguarit të Tij.
5 Fjala e Ibën Abasit është për atë që kundërshton diçka prej 
kësaj dhe se kjo e shkatërron atë. Kjo është fjala e tij: "si kanë 
frikë këta (prej pohimit të cilësive që u lexohen ose u 
transmetohen)? Gjejnë butësi dhe pranim tek El-Muhkem 
(krejtësisht i qarti) i tij dhe dhe shkatërrohen tek El-
Muteshabih (jo krejtësisht i qarti) i tij".

 

Mësimi 41

Tema: Fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "Ata i njohin 
mirësitë e Allahut, por nuk i pranojnë ato dhe shumica e 
tyre janë mohues e mosbesimtarë.…". Nahl; 83.

"Ata i njohin…". Ata me shqisat e tyre e kapin se mirësit janë 
prej Allahut.

"…por nuk i pranojnë ato…". Ata mohojnë atribimin e tyre 
Allahut për shkak se ata ja atribojnë ato shkaqeve duke u 
shtirur si harrues i Shkaktarit i Cili është Allahu (subhanehu ue 
teala). Nuk është kuptimi se ata mohojnë këto mirësi. P.sh: të 
mohojnë zbritjen e shiut ose fëmijët ose shëndetin. Porse ata 
mohojnë ato duke ja atribuar ato dikuj tjetër veç Allahut, duke 
u shtirur si harrues të Krijuesit të shkakut i Cili bëri të mundur 
që ky të ketë efek. 
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"…dhe shumica e tyre janë mohues e mosbesimtarë.…". 
Që do të thotë se shumica e atyre që i njohin se mirësit janë 
prej Allahut i mohojnë se ato janë prej Allahut ose janë 
mohues të Allahut (subhanehu ue teala). Këtu mohimi i është 
atribuar shumicës kjo për arsye se ndër ta ka njerëz të 
rëndomtë që nuk njeh dhe nuk kupton, porse shumica njohin 
pastaj mohojnë.

Përshtatshmëria e kësaj teme në teuhid është sepse ai i cili ia 
përshkruan begatitë e Krijuesit dikujt tjetër e bën ortak në 
Rrububijeh (krijim, furnizim). Nga njëra anë ai ia përshkruan 
ato shkakut duke e bërë atë si veprues. Nga ana tjetër nuk e 
kryen falenderimin, i cili është prej adhurimeve të Allahut. 
Lënia e falenderimit është në kundërshtim me teuhidin. Sepse 
Krijuesi, Begatuesi, Allahu (subhanehu ue teala) duhet të 
falenderohet e kështu bëhet lidhja e teuhidit Rububije me 
teuhidin e adhurimit. Përsa i përket atribimit të mirësis 
shkakut, se ai është veprus, është mangësi në teuhidin 
rububijeh. Ndërsa moskryerja e falenderimit i cili është 
adhurimi. Kjo është mangësi në teuhidin uluhije.

Muxhahidi thotë me kuptim: "është për qëllim thënia e një 
burri, kjo është pasuria ime e trashëgoj atë prej prindërve të mi.
Ndërsa Aun Ibnu Abdullah thotë: Thonë: "Sikur të mos ishte 
filani nuk do të ishte kështu."
Ibnu Kutejbeh thotë: Thanë: "Kjo erdhi me ndërmjetësimin e 
zotave tanë".

Muxhahidi është imami i mufesirinëve tek tabinët, ia ka 
paraqitur Kur'anin Ibnu Abasit, qëndronte në çdo ajet dhe e 
pyeste për komentimin etij.
Sufjan Eth-Theuri thotë: - Nëse të vjen tefsiri prej Muxhahidit, 
ai është i mjaftueshëm, por megjithatë nuk është i 
pagabueshëm.

"…me kuptim…". Që do të thotë se shejhu nuk e ka sjell këtë 
trasmetim me shprehjen e tij (por me kuptim).

"është për qëllim thënia e një burri…". Përfshin burrat dhe 
gratë, porse 'përmendet burri në formën e nderimit, sepse burri 
është më i vlefshëm se gruaja dhe më i meritushëm që ti 
drejtohet fjala, se për ndryshe gjykimi është i njëjtë.

"…Kjo është pasuria ime e trashëgoj prej prindërve të mi".  Në 
pamje të jashtme në këtë fjalë nuk ka ndonjë të keqe. Në se të 
thotë dikush: "Prej nga e ke këtë shtëpi? Ti i thua: e trashëgoj 
prej prindërve të mi. Në të nuk ka ndonjë të keqe, sepse është 
thjeshtë një lajmërim. 
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Porse qëllimi i Muxhahidit është që t'ia përshkruash atë që 
posedon shkakut, që është trashëgimia, duke harruar krijuesin e 
shkakut i Cili është Allahu (subhanehu ue teala).
Ishte Kaderi (përcaktimi) i Allahut që i begatoi prindërit e tu 
dhe e bënë pronën e tyre këtë shtëpi dhe me Sheriatin e Allahut 
kjo shtëpi kaloi nën sundimin tënd me anë të së trashëgimisë. E 
si e harron Krijuesin e shkaqeve të krijimit dhe të Sheriatit e ia 
përshkruan atë sundimit të prindërve dhe të trashëgimisë tënde 
pas tyre. Në këtë formë kjo thënie bëhet një lloj prej mohimit 
të begatisë.
Nëse qëllimi i njeriut është thjesht lajmërim, ashtu si më lart, 
nuk ka gjë të keqe.
Transmetohet në rrugë të saktë se i është thënë Profetit (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) Ditën e Çlirimit të Mekes: "A do të 
zbresësh në shtëpinë tënde?" – Ai iu përgjigj: "A ka lënë për ne 
Akili shtëpi apo vend banim?" Buhari.
Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem), sqaron se kjo shtëpi 
kaloi tek Akili me trashëgimi. 
Sqarohet se ka ndryshim ndërmjet përshkrimit të pasurisë tek 
njeriu në formën lajmërimi dhe ndërmjet përshkrimit të tij tek 
shkaku i tij, duke harruar Krijuesin e shkakut që është Allahu 
(subhanehu ue teala).

Aun Ibn Abdil-lah thotë: "Thonë: Sikur të mos ishte filani nuk 
do të ishte kështu". Kjo fjalë nga ky thënës duhet shtjelluar. 
Nëse me këtë ka për qëllim lajmërimin dhe lajmi është në 
përputhje me realitetin këtu nuk ka gjë. Ndërsa nëse synon me 
të shkakun atëherë ka tri mundësi:
-Të jetë shkak i fshehtë që nuk ka ndikim absolutisht, të thotë: 
sikur të mos ishte iks uelij nuk do të ndodhte kështu. Ky është 
shirk i madh, sepse ai beson se ky uelij ka në dorë 
administrimin e Gjithësisë, edhe pse ai është i vdekur. Ai është 
administim i fshehtë.
-Ja atribon një shkaku të saktë, i transmetuar në rrugë të saktë 
nga Sheriati ose praktika. Kjo është e lejuar me kusht që të mos 
besojë se shkaku ndikon me veten e tij, ose të mos harrojë 
Begatuesin që ia mundësoi.
-Të ia atribojë atë një shkaku të dukshëm, porse nuk është 
pohuar si shkak as nga Sheriati as nga praktika. Ky lloj është 
prej shirkut të vogël si: vargjet, fijet, për të cilat thuhet se ato 
pengojnë syrin e keq e të tjera. Ai ka marrë një shkak të cilin 
Allahu nuk e ka bërë të tillë, duke u bërë ortak me Allahun në 
pohimin e shkaqeve.
Për këtë shtjellim tregon pohimi i atribimit të fjalës "sikur" tek 
shkaku i vetëm, në fjalën e Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem) në lidhje me xhaxhain e tij Ebu Talib: "Sikur të mos isha 
unë, do të ishte në gradën më të ulët të zjarrit". Buhariu. Nuk 
ka dyshim se Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka qenë 
njeriu më i largët nga shirku dhe njeriu me teuhidin më të 
pastër për Allahun. Pra profeti ia atriboj këtë gjë shkakut të saj, 
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porse ky shkak i shte fetar i vërtet, sepse ati iu dha leje për 
ndërmjetësim për xhaxhain e tij që ti lehtësohet ndëshkimi. Ati 
i është lehtësuar ndëshkimi do të ketë veshur dy këpucë prej të 
cilave do ti valojnë trutë, nuk shikon se dikush ndëshkohet më 
shum se ai, se po të shikoj se dikush ndëshkohet më shum se ai 
ose ngjashëm me të do ti lehtësohej me pamjen e tyre. Siç ka 
thënë Khansa në poemën vajtimore për vëllain e saj Sakhrin: 
Sikur të mos ishin vajtuesit e shumtë rrotull meje / për 
vëllezërit e tyre do ta vrisja veten
Ata nuk vajtojnë si vëllai im (pra nuk vajtojnë për person si 
vëllai im) porse / unë e argëtoj veten ndaj tij me qetësim 
(ngushëllim).
Po kështu ibën Kajimi (Allahu e mëshiroftë) - edhe pse fjala e 
dijetarit nuk është argument, porse gjen kënaqësi në të – në 
kasiden mimije duke lavdëruar sahabët ka thënë:
Ata janë ndjekësit e Profetit dhe grupi i tij / sikur të mos ishin 
ata nuk do të kishte në tokë musliman
Po të mos ishin ata gati do të lëkundej me banorët e saj / porse 
ata janë malet e palëkundshme dhe shtyllat e saj. 
Po të mos ishin ata do të ishte errësirë për banorët e saj / porse 
ata në të janë hëna dhe yje.
Pra e ka atribuar "sikur" tek një shkak i saktë.  

"Ibnu Kutejbeh thotë: Thanë: "kjo është me ndërmjetësimin e 
zotave tonë". 

Këto janë më të poshtër se dy të parët, sepse këta janë 
mushrikë, adhurojnë dikë tjetër veç Allahut. Pastaj thonë se 
këto begati u bënë të arritshme me ndërmjetësimin e zotave të 
tyre. P.sh: El-Uza ndërmjetëson tek Allahu që të zbresë shiun. 
Këta pohuan një shkak prej më të kotave shkaqe, sepse Allahu 
nuk e pranon ndërmjetësimin e zotave të tyre. Allahu 
(subhanehu ue teala) thotë: "Atë ditë asnjë ndërhyrje nuk do 
të vlejë veçse për atë për të cilin i Gjithmëshirshmi ka 
dhënë leje dhe fjala e të cilit është e pranuar prej Tij". Ta 
Ha; 109. Allahu nuk i lejon këta idhuj të ndërmjetësojnë. Kjo 
është më e kotë se ajo që përmendëm më lart, sepse ka dy të 
ndaluara: 
1- Shirkun me këta idhuj. 
2- pohimn e shkakut jo të saktë.

 
Ebu El Abasi thotë mbas hadithit të Zejd Ibnu Khalid ku 
përmendet se Allahu thotë: "Aguan disa prej robërve të Mi,  
besimtarë në Mua dhe kafir…". Kjo është e shumtë në Kur'an 
dhe sun'net ku Allahu i qorton ata të cilët ia përshkruajnë 
begatitë e Tij dikujt tjetër veç Tij duke i shoqëruar Atij.
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Disa selefë kanë thënë: "Ajo është si thënia e tyre: Era ishte e 
mirë dhe kapiteni ishte i zoti, e fjalë të tjera që qarkullojnë në 
gjuhët e shum njerëzve".

"Ebul Abasi thotë…". Ebu Abasi është Shejhu Islam Ibn 
Tejmijeh.
Kjo është e shumtë në Kur'an dhe sunet ku Allahu qorton ata të 
cilët ia përshkruajnë begatitë e Tij dikujt tjetër…". Kjo është si 
të kërkuarit e shiut me anë të yjeve. Kjo është e qortuar, sepse 
nëse vjen tek ti një iks skllav me një dhuratë prej zotëriut të tij 
e ti falenderon skllavin e jo pronarin. Kjo është sjellje e keqe 
ndaj  pronarit dhe mohim i mirësisë së tij. Më e keqe se kjo 
është t'ia përshkruash begatinë shkakut, jo Krijuesit  të shkakut. 
E keqja e saj është për disa arsye:
1 – Se Krijuesi i këtyre shkaqeve është Allahu. Kështu që Ai 
duhet të falenderohet dhe t'i përshkruhet begatia vetëm Atij.
2 – Se shkaku ndoshta nuk ndikon. Ashtu siç transmetohet në 
rrugë të saktë në sahihun e Muslimit se Profeti (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) tha: "Nuk është viti i thatë (pa prodhime) se 
nuk u bie shiu, porse vit i thatë (pa prodhime) është tu bjër shi, 
pastaj toka të mos mbijë (bimësia)".
3 – Se shkaku mund të ketë një pengesë që e pengon prej 
ndikimit të tij. Me këtë njihet pasaktësia e atribimit të diçkaje 
tek shkaku i saj pa u kthyer te Krijuesi i shkakut. 

"…Era ishte e mirë…". Kjo është në lidhje me anijet me vela të 
cilat lëvizin me anë të erës. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: 
"…derisa kur jeni në anije - dhe lundrojnë me to me erë të 
mirë dhe janë të kënaqur me të…". Junus. 22.  Atyre kur 
anija u ecte mirë thonin: era ishte e mirë dhe kapiteni ishte i 
zoti në drejtimin e saj. Pra gjënë ja atribojnë shkakut dhe 
harrojnë Krijusin (subhanehu ue teala).

çështjet:
1 Komenti i begatisë dhe mohimi i saj. Kjo u komentua më 
parë.
2 Njohja se kjo qarkullon në gjuhët e shum njerëzve. Kjo si 
fjala e tyre: "era ishte e mirë dhe kapiteni ishte i zoti" e të 
ngjashme me këtë.
3 Quajtja e kësaj fjale mohim i begatisë. Që do të thotë: mohim 
i favorizimit të Allahut (subhanehu ue teala) me to e jo mohim 
i egzistencës së tyre, sepse ata i njohin ato dhe e përjetojnë 
egzistencën e tyre.
4 Bashkimi i dy të kundrave në zemër. Kjo është marrë nga 
fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "Ata i njohin mirësitë e 
Allahut, por nuk i pranojnë ato…". Pra ka bashkuar 
ndërmjet njohjes dhe mos pranimit. Kjo është ashtu siç mund 
të bashkohen në një person cilësi besimi dhe cilësi kufri, cilësi 
mëkati dhe cilësi drejtësie.
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Mësimi 42

Tema: Fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "…Atëherë 
pra, mos i vini shok (të barabart, ortak) Allahut kur ju e 
dini". Bekare; 22.

"…Atëherë pra, mos i vini shok Allahut kur ju e 
dini".Allahu, (subhanehu ue teala) pasi përmend atë që 
pohojnë njerzit, prej veprimeve të Tij të cilat nuk i bën ato 
askush veç Atij: "…I Cili ju krijoi ju dhe ata që qenë para 
jush që mund të bëheni të devotshëm. I Cili e ka bërë tokën 
vend pushimi për ju dhe qiellin me kupë si mbulesë duke 
dërguar që andej ujë për të prodhuar fruta si furnizim për 
ju. Atëherë pra mos i vini shok (të barabart) Allahut kur ju e 
dini!". Bekare; 21-22. Çdokush që pohon këto (veprime se i 
përkasin vetëm Allahut), bëhet e detyrueshme që të mos 
adhurojë vetëm se Atë të Cilit ja pohoi këto, sepse nuk meriton 
adhurim ai i cili nuk i bën këto vepra dhe nuk duhet të 
adhurohet vetëm se ai që i bën këto. Pra për shkak të kësaj mos 
i bëni Allahut të barabartë.
"…Atëherë pra, mos i vini shok (të barabart) Allahut…". 
Ashtu sikur ju nuk i vini shokë Atij në Rrububijen (në krijim, 
furnizim, planifikim) mos i vini shokë Atij në Emrat dhe në 
Cilëstië e Tij, sepse ata ndoshta përshkruajnë dikë tjetër veç 
Allahut me përshkrimet e Allahut (subhanehu ue teala), si 
nxjerrja e emrit El-Uza prej El-Aziz dhe emërtimi i tyre 
Rrahmanu El-Jemameh.

"…shok (të barabart)…". Qëllimi këtu është mos i vini shok 
(të barabart, ortak) në adhurim.

"…kur ju e dini!"  Pra, ju e dini se nuk ka shokë (të barabart) 
në Rububije. Ky është qëndrimi i shumtuar i tyre. Ata i bënin 
Atij shokë duke e ditur se Ai nuk ka ortak (të barabart) në 
Rrububije. Ndërsa në Uluhije (në adhurim) ata i përshkruanin 
Atij shokë. Ata i thanë Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem): "A i ka bërë zotat (të gjithë) në një Zot. Vërtet që kjo 
është një gjë e çuditshme". Sad; 5. Po kështu në telbijen e 
tyre (të haxhit) thonin: "Të përgjigjem Ty, s'ke shok që është i 
Yti veç ortakut që Ti e sundon atë dhe gjithçka që ai sundon." 
Kjo është prej mendjelehtësisë së tyre. Ai kur ishte i sunduar e 
si mund të ishte ortak. Për këtë Allahu i kundërshtoi ata në 
thënien e Tij: "…Atëherë pra, mos i vini shok (të barabart) 
Allahut kur ju e dini". Fjala shok (të barabart) ka kuptimim 
të përgjithshëm (tërësishëm) – pa vështruar këtu se Ai u është 
drejtuar popujve që pohonin rrububijen (në krijimin, 
furnizimin, planifikimin se është nga Allahu) - ajo përfshin (të 
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barabartët) në rrububije (në krijim, furnizim, planifikim) 
uluhije (adhurimin), emrat dhe cilësit.

Ibnu Abasi në lidhje me këtë ajet thotë: El-Endadu (të 
barabartët), ai është shirku më i fshehtë se gjurmët e 
milingonës mbi gurin e zi të lëmuar në errësirën e natës. Ai 
është të thuash: "Uallahi (Për Allahun) dhe për jetën tënde o 
filan dhe për jetën time"; të thuash sikur të mos ishte ky qeni i 
vogël do të vinin hajdutët; sikur të mos ishin patat në shtëpi do 
të vinin hajdutët, fjala e personit për shokun e tij; si të 
dëshirojë Allahu dhe ti; po të mos ishte Allahu dhe filani. Mos 
e vendos në të (fjalën) "filanin". E gjithë kjo është shirk". 
Transmeton Ibnu Ebi Hatim.

"Ibnu Abasi në lidhje me këtë ajet thotë…". Që do të thotë në 
lidhje me tefsirin e tij

"…ai është shirku…". Ky koment që tregon për qëllimin, sepse 
komenti është dy llojesh:
1 Komenti që tregon për qëllimin, ky është dhe ai që synohet 
nga konteksi i fjalisë pa vështruar tek pjesët e saj.
2 Komenti që tregon për kuptimin, ky është ai që quhet 
komenti i fjalëve. Atëherë ne kemi dy aspekte të tefsirit: 
I pari: komenti i shprehjeve i cili quhet komenti i fjalëve. Ky 
është ai koment në të cilin thuhet: kuptimi i këti është kështu e 
kështu.
I dyti: Komenti që tregon për qëllimin, thuhet: qëllimi me këtë 
dhe këtë. Ky i fundit këtu është është dhe për qëllim.
Nëse ne do të thonim: "El-Endadu" janë ngjashmit dhe të 
barabartët, ky është koment që tregon për kuptimin. Nëse ne 
themi: "El-Endadu" janë ortakër ose shirku, atëherë është 
koment që tregon për qëllimin. Ai (radijallahu an hu) thotë: 
"El-Endadu (të barabartët), ai është shirku…". Atëherë i 
barabarti është ortaku që shoqëron Allahun në atë që është e 
posaçme për Të.
 
"…se gjurmët e milingonës…". Gjurmët e ecjes së milingonës, 
dhe jo veprimi i saj. 

"…mbi gurin zi të lëmuar…". Pra nuk është i bardhë. Sikur të 
ishte në të bardhë do të dukej gjurma e ecjes më shumë.

"…në errësirën e natës…". Kjo është kulmi i fshehtësis. Kur 
shirku në zemrat e njerëzve është më i fshehtë se ky atëherë i 
kërkojmë Allahut të na ndihmojë në shpëtimin (largimin) prej 
tij. Prandaj disa selefë kanë thënë: "Nuk e jam përpjekur në 
diçka siç u përpoqa me veten time për ta bërë atë të sinqeirt". 
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Transmetohet se Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) kur 
tha diçka si kjo, i është thënë: E si të shpëtojmë prej saj? Ai u 
përgjigj thoni:
"Allahumme in-ni eudhu bike en ushrike bike, ue ene A'alemu 
ue estagfiruke lima la A'alemu".
"O Zot, kërkoj mbrojtje nga Ty nga shirku të cilin e di dhe 
kërkoj faljen Tënde për atë që nuk e di!". Ahmedi dhe të tjerë.

"Uallahi (Për Allahun) dhe për jetën tënde". Në të janë dy lloje 
të shirkut.
1. Betimi jo në Allahun.
2. Shoqërimi me Allahun në thënien e Tij: "Për Allahun dhe për 
jetën tënde". Ia ka bashkangjitur atë Allahut me lidhëzën "Ue" 
(dhe), që rrejedhimisht çon në barazi, në të (në një shprehje të 
tillë) ka njëfar shirku. Betimi jo në Allahun, nëse betuesi beson 
se ai që betohet më të është në pozitën e Allahut në madhështi 
është shirk i madh, e nëse jo atëherë është shirk i vogël.

"…për jetën time". Në këtë shprehje ka betim jo për Allahun i 
cili është shirk.

"…sikur të mos ishte ky qeni i vogël do të vinin hajdutët…”. 
Me qenin mund të përfitohet për gjah, roje, për bagëtit dhe 
bujqësin. 
Në fjalin: "…sikur të mos ishte ky qeni i vogël…” ka shirk, 
nëse mbështetet tek shkaku pa shikuar te Krijuesi i shkakut, i 
Cili është Allahu (subhanehu ue teala). Ndërsa të mbështeturit 
në shkaqe të ligjëruara në sheriat ose të provuara në praktikë, 
në lidhje me to kemi folur më parë se nuk ka as gjë të keqe. Se 
i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: "Sikur të  
mos isha unë do të ishte në gradën më të ulët të zjarrit". 
Trasmeton Bukhariu. Porse noshta kur një person thotë sikur të 
ishte kështu do të ndodhte kështu ose nuk do të ishte kështu, 
ndoshta në zemrën e tij bie njëfar shirku, për shkak të 
mbështetjes te shkaku pa vështruar te shkaktari që është Allahu 
(subhanehu ue teala).
 
"…sikur të mos ishin patat në shtëpi do të vinin hajdutët…". 
Nëse futet hajduti në shtëpi në të cilën janë patat ato bërtasin, 
duke u bërë shkak që ata të  largohen, pasi u sinjalizuan 
banorët e shtëpisë. 

"…dhe fjala e burrit për shokun e tij: Si të dëshiroj Allahu dhe 
ti…". Në të ka shirk sepse ai ka shoqëruar dikë tjetër bashkë 
me Allahun me lidhësën (dhe). Nëse ai beson se ai barazohet 
me Allahun në rregullimin e çështjeve dhe në vullnet, është 
shirk i madh. E nëse nuk e beson këtë dhe beson se Allahu 
(subhanehu ue teala) është mbi gjithçka është shirk i vogël. Po 
kështu fjala: "…po të mos ishte Allahu dhe filani…".
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"…E gjithë kjo është shirk". Tregon për atë që u përmend më 
lart. Ai është shirk i madh ose i vogël, kjo varet sipas asaj që 
është në zemrën e personit, prej llojit të këtij shoqërimi.

Prej Umer Ibnul Khatabit transmetohet se Profeti (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: "Kush betohet jo në Allahun 
ai ka bërë kufër ose shirk". Hadihi është hasen  sipas 
Tirmidhiut, ndërsa Hakimi e ka quajtur sahih.

"Prej Umer Ibnul Khatabit…". E sakta është, nga Ibën Umer 
(radijallahu an hu). Këtë e ka përmendur në Tejsir El-Aziz El-
Hamid. 

"…ka bërë kufër ose shirk". Në këtë thënie transmetuesi s'është 
i sigurt a është kufër apo shirk, porse nga kuptimi i hadithit më 
e sakta është se ka bërë shirk.

"Kush betohet jo në Allahun…”. Përfshin çdo gjë përveç 
Allahut, si: Kabja, Profetët, qiellin, emra etj. Nuk përfshin 
betimin në Cilësit e Allahut, sepse cilësia ndjekin (gjykimin) e 
të Cilësuarit me to. Atëherë sipas kësaj lejohet të thuash për 
Izen (Madhështin) e Allahut do ta veproj këtë.
"…jo në Allahun…”. Nuk është qëllimi jo me këtë Emër, porse 
qëllimi është jo me të emërtuarin me këtë emër. Nëse betohesh 
në Allahun ose në Er-Rrahmanin, ose në Es-Semia, ai është 
betim në Allahun. Betimi është përforcimi i diçkaje me 
përmendjen e të Madhëruarit me formë të posaçme: me; ba, ta 
dhe ua. 
Shkrojnat e betimit janë: ba, ta dhe ua. 
Betimi jo në Allahun është shirk i madh, nëse beson se ai që ti 
betohesh me të është i barabartë me Allahun në madhështi, e 
nëse jo është shirk i vogël.
A e fal Allahu shirkun e vogël? Disa dijetarë kanë thënë: fjala e 
Allahut (subhanehu ue teala): "Vërtet Allahu nuk e fal 
(gjynahun) të vënit shok Atij…". En-Nisa. 116. Që do të 
thotë nuk e fal shirkun e madh. "…por Ai i fal kujtdo që Ai 
dëshiron gjynahe të tjera përveç këtij".Që dotë thotë shirkun 
e vogël dhe mëkatet e mëdha. 
Shej el-islam ibën Tejmije (Allahu e mëshiroftë) thotë: Vërtet 
Allahu nuk e fal shirkun edhe nëse është i vogël, sepse fjala e 
Tij: të vënit shok Atij…". Përfshin shirkun e vogël dhe të 
madhin.  
Ndërsa thënia e Allaut (subhanehu ue teala): "Betohem për 
diellin dhe shkëlqimin e tij". Shems; 1.
Po kështu fjala e Tij: "Betohem Unë për këtë qytet 
(Mekën)". Beled; 1. Po kështu fjala e Tij: "Betohem për 
natën kur mbështjell". Lejl; 1. E të ngjashme me këto krijesa 
në të cilat Allahu është betuar.
Përgjigja është në dy aspekte:
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1. Ky është prej veprimit të Allahut dhe Allahu nuk i jep llogari 
askujt çka vepron. Ai betohet në çka të dojë prej krijesave të 
Tij. Ai pyet (të tjerët) e nuk e pyetet,  gjykon dhe nuk gjykohet.
2. Betimi i Allahut në këto tregon Madhështinë, Përsosmërinë, 
Fuqinë dhe Urtësinë e Tij. Betimi në to tregon madhështinë 
dhe ngritjen e vlerës së tyre, që të çon në  falenderimin e 
Allahut për shkak të asaj që përmbajnë ato prej argumentave në 
madhështinë e Tij. 
Ndërsa ne nuk betohemi në krijesat e Allahut, sepse jemi të 
ndaluar prej këtij betimi.
Përsa i përket trasmetimit që ka ardhur në sahihun e Muslimit 
në fjalën e të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "Ka 
shpëtuar për babain e tij nëse tha të vërtetën". 
Përgjigja për këtë është në disa aspekte:
E para: disa dijetarë e kanë mohuar këtë shprehje, kanë thënë 
kjo nuk qëndron në hadith, sepse mohon teuhidin, ajo që është 
e tillë nuk është e saktë ti atribohet Profetit (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem), atëherë është e pa saktë.
E dyta: Ai është gabim në shkrim (ose lexim) nga trasmetuesit. 
Origjina është: "Ka shpëtuar për Allahun nëse tha të vërtetën". 
Në të shkuarën nuk i vinin zanoret (shenjat dalluese, pikat lart 
dhe poshtë) shkronjave. Fjala arabe "ebi" i ngjason fjalës 
"Allah" nëse i hiqen pikat e poshtëme.
E treta: kjo është nga shprehjet që përdorej prej tyre pa ndonjë 
qëllim. Ndërsa Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Allahu 
nuk do t’ju ndëshkojë ju për ato gjëra të paqëllimshme në 
betimet tuaja, por Ai do t’ju ndëshkojë për betimet me 
qëllim…".  El-Maide. 89. Ky nuk ka patur ndonjë qëllim, 
kështuqë nuk merret në ndëshkim.
E katërta: ajo ka ndodhur nga i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem) ndërkoh ai ka qënë njeriu më i largët nga shirku. 
Atëherë kjo është e posaçme për Profetin (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem). Ndërsa të tjerët veç tij janë të ndaluar nga kjo, 
sepse ata nuk barazohen me Profetin (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) në sinqeritet dhe teuhid.
E pesta: në këtë shprehje ka elipsë (heqja e një shprehje të 
nënkuptueshme) përcaktimi i të cilës është: "Ka shpëtuar për  
zotin e babait të tij…".
E gjashta: kjo është e abroguar. Ndërsa ndalesa është kaluar 
nga origjina. Ky është aspekti më i afërt me të vërtetën.
Nëse dikush do të thoshte: ne po ua kthejmë çështjen duke 
thënë: i abroguari është ndalimi, sepse ata duke qënë sapo 
kishin lënë kufrin (pra sapo ishin bërë musliman) u ndaluan t'i 
shoqëronin Atij siç u ndaluan njerëzit kur ishin sapo kishin 
lënë kufrin (pra sapo ishin bërë musliman) nga vizita e varreve 
pastaj u lejuan. 
Përgjigja ndaj kësaj është: se ky betim qarkullonte në gjuhët e 
tyre, kështy u lanë derisa u përqëndrua besimi në nefset e tyre, 
pastaj u nalun. I ngjashëm me këtë është pohimi i tyre në pirjen 
e alkolit fillimisht, pastaj u urdhëruan ti shmangen atij.
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Përsa i përket aspektit të parë; është i dobët, sepse hadithi është 
i konfirmuar. Përderisa ai mund të interpretohet në një aspekt 
të saktë, atëherë nuk lejohet të mohohet.
Ndërsa aspekti i dytë; është i pa mundur edhe pse kjo mund të 
ndodhë, ajo nuk mund të ndodhë në fjalën e të Dërguarit (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) kur është pyetur: cila sadaka është 
më e mirë? Tha: "për babain tënd ke për tu lajmëruar…". 
Muslimi.
Ndërsa aspekti i tretë; nuk është i saktë, sepse ndalesa është e 
mundshme, megjithse ai qarkullonte në gjuhët e tyre, siç 
qarkulloj në gjuhën e Sadit, mirëpo i Dërguari (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) e ndaloi atë. Nëse kjo do të ishte e saktë, 
atëherë është do të ishte e saktë t'i thuhej atij që bën shirk me të 
cilin është mësuar, nuk ndalohet, sepse është nga ato me të 
cilën është mësuar. Kjo nuk është e saktë.
Ndërsa e katërta; pretendimi i posaçërimit ka nevoj për 
argument ose për ndryshe origjina është imitimi i tij.
Ndërsa e pesta; është e dobët, sepse origjina është që nuk ka 
elipsë (heqja e një shprehje të nënkuptueshme), sepse heqja e 
një fjalë këtu do të thotë kuptim i pasaktë. Është e pa mundur 
që i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) të flasë me atë 
që do të thotë kështu pa sqaruar qëllimin. Atëherë sipas kësaj 
më i përafërt me të vërtetën është aspekti i gjashtë se ai është i 
abroguar. Mirëpo nuk themi këtë në mënyrë të prerë për shkak 
të mos njohjes së kohës së abrogimit. Prandaj ne kemi thënë 
më e përafërt dhe Allahu është më i ditur edhe pse En-Neueuiu 
(Allahu e mëshiroftë) ka pëlqyer mendimin se kjo ka qenë 
shprehje që qarkullonte në gjuhët e tyre pa ndonjë qëllim, 
porse ky është i dobët kështu që nuk mund të pranohet si 
mendim i saktë. Pastaj kam parë se disa në mënyrë të prerë 
kanë thënë se ky është shadh (hadith që e trasmeton trasmetues 
i drejt i përpiktë duke kundërshtuar atë që është më i saktë se 
ai) për shkak të veçimit të Muslimit nga Buariu dhe 
kundërshtimin që trasmetusi i tij u ka bërë trasmetusëve të 
besushëm dhe Allahu është më i ditur.

Ibnu Mes'udi thotë: "Të betohem në Allahun në gënjeshtër 
është më e dashur për mua se së të betohem në dikë tjetër në të 
vërtetë". Abdurr-rrezak, Taberani në El-Kebir.
  
"Të betohem në Allahun në gënjeshtër është më e dashur për 
mua…". Ibnu Mes'udi nuk donte asnjërën as tjetrën porse 
betimi në Allahun në gënjeshtër ishte më i lehtë sesa betimi jo 
në Allahun në të vërtetë. Betimi në gënjeshtër është i ndaluar 
në dy aspekte.
1. Ai është gënjeshtër dhe gënjeshtra është e ndaluar në vetvete.
2. Kjo gënjeshtër është shoqëruar me betim. Betimi është 
madhërimi i Allahut (subhanehu ue teala) e nëse betohesh në 
gënjeshtër ke rënë në diçka prej mangësimit të Tij, pasi ti e 
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përdore Emrin e Tij si përforcim për një çështje jo të saktë. Për 
këtë betimi gënjeshtër në Allahun, tek disa dijetarë është prej 
betimit (El-Gamus) jo në të drejtë i cili e zhyt të zotin e tij në 
gjunah, pastaj në zjarr. 
Ndërsa betimi jo në Allahun në të vërtetë është i ndaluar nga 
një anë vetme dhe kjo është shirku. Porse e keqja e shirkut 
është më e madhe se e keqja e gënjeshtrës dhe më e madhe se e 
keqja e betimi në Allahun në gënjeshtër dhe më e madhe se e 
keqja e betimit (El-Gamus) jo në të drejtë, nëse ne themi se 
betimi në Allahun në gënjeshtër është prej betimit (El-Gamus) 
jo në të drejtë, sepse shirkun Allahu nuk e fal. Allahu 
(subhanehu ue teala) thotë: "Sigurisht që Allahu nuk e fal të 
vënit shok Atij në adhurim". Nisa; 116.
Allahu i ka dërguar profetët dhe i ka zbritur librat vetëm se për 
të asgjesuar shirkun, ai është më i madhi i gjunaheve: "Vërtet 
që bashkimi i të tjerëve në adhurim është dhulm (padrejtësi, 
gabim) i madh" (Llukman; 13). Është pyetur Profeti (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) se cili gjynah është më i madh. Ai u 
përgjigj: "T'i bësh shok Allahut ndërkoh Ai të ka krijuar ty". 
Buhari.
Shirku përmban gënjeshtrën, sepse ai i cili i bën Allahut ortak 
është gënjeshtar, madje më gënjeshtari, sepse Allahu nuk ka 
ortak, bashkëpuntorë.

Prej Hudhejfes transmetohet se Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) ka thënë: "Mos thoni çka dëshiruar Allahu dhe filani,  
por thoni: çka dëshiruar Allahu, pastaj çka dëshiruar filani". 
Ebu Daudi me sened sahih.

"çka dëshiruar Allahu dhe filani…". Arsyeja e kësaj (ndalese) 
është se lidhëza dhe (uau në gjuhën arabe) do të thotë se 
barazim i gjymtyrës së parë të fjalisë me të dytën, atëherë 
thënësi  i shprehjes: çka dëshiruar Allahu dhe ti. Ka barazuar 
dëshirën e Allahut me dëshirën e krijesës. Kjo është shirk. 
Pastaj nëse beson se krijesa është më madhështore se Krijusi, 
ose i barabartë me Të, kjo është shirk i madh. Nëse beson se ai 
(krijesa) është më e vogël atëherë është shirk i vogël.

"…por thoni: çka dëshiruar Allahu, pastaj çka dëshiruar 
filani". Pasi ata u ndaluan nga shprehja e cila ishte harram, i 
Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) sqaroi shprehjen e 
lejuar, sepse fjala "pastaj" (thumme, në gjuhën arabe) tregon 
renditje, përshkallëzim, atëherë prej kësaj përfitohet se ai që 
vjen pas është në një kategori më poshtë (më të pakët).
Prej hadithit përfitohet:
1. Pohimi i dëshirës për robin, argument është: "…pastaj çka 
dëshiruar filani". Kjo është kundërpërgjigje ndaj Xhebrijeve të 
cilët thonë se robi nuk ka dëshirë dhe liri zgjedhjeje.
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2. Ai që u mbyll njerëzve një derë të ndaluar duhet t'u hapë  një 
derë të lejuar. Siç vjen në fjalën e të Dërguarit (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem): "…por thoni: çka dëshiruar Allahu, pastaj  
çka dëshiruar filani". E tillë me këtë është fjala e Allahut 
(subhanehu ue teala): "O ju që keni besuar! Mos i thoni (të 
Dërguarit a.s.) Ra’ina, por thoni Undhurna (Bëna dhe na 
mëso të kuptojmë)…". El-Bekare. 104. Kur Ai i ndaloi nga 
fjala Ra'ina, tha: "…por thoni Undhurna (Bëna dhe na mëso 
të kuptojmë)…". Po kështu i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) kur i sollën hurma të mira dhe ai që ia solli e lajmëroi 
se ka marrë një saë (është enë me të cilin matnin në kohën e 
Profetit) me të mira duke e këmbyer me dy të kqia ose dy me 
tri. Tha: " Mos e vepro këtë, porse shiti me dirhem dhe blej me 
derhemët të mira". Buhariu. Pra e orejentoj atë për mënyrën e 
lejuar, kur e ndaloj nga mënyra që ishte haram.
Në këtë ka dy dobi të mëdha:
E para: Sqarimi i përsosmëris së sheriatit dhe gjithpërfshirjes 
së tij, duke qënëse nuk ka mbullur ndonjë portë për njerëzit 
vetëm se ka hapur për ta një tjetër më të vlefshme se ajo që u 
mbyll.  
E dyta: Lehtësimi për njerëzit dhe largimi i vështirësive nga 
ata. Sillu me njerëzit me këtë mesa të mundesh.Kurdo që të u 
mbyll atyre ndonjë portë të ndaluar, hapu atyre prej të lejuarës 
çka u mjafton atyre mesa të mundesh në këtë derisa të mos 
bien në vështirësi.

 
Ibrahim En-Nekhai përmendet se e urrente thënien: "Mbrohem 
me Allahun dhe me ty, lejohet të thotë: Me Allahun pastaj me 
ty". Ka thënë: "Dhe të thotë: Po të mos ishte Allahu, pastaj 
filani, e mos thoni: po të mos ishte Allahu dhe filani". 

"Ibrahim En-Nekhai…". Ka qenë nga dijetarët e tabiinëve, 
porse ka qenë dobët në hadith siç ka përmendur Hamad ibën 
Zejd.

"Mbrohem me Allahun dhe me ty". Kjo është e ndaluar 
sepse ai ka bashkuar ndërmjet Allahut dhe krijesës me një 
lidhëz që rrejedhimisht çon në barazi. Kjo është lidhëza 
dhe (uau në gjuhën arabe). Lejohet të thuhet "me Allahun 
pastaj me ty", sepse lidhëza pastaj ("thumme" në gjuhën 
arabe) tregon renditje dhe përshkallëzim. Nëse thuhet se 
më parë është përmendur se kërkimi i mbrojtjes në dikë a 
në diçka tjetër veç All-llahut të Lartësuar është prej 
shirkut. Atëherë sipas kësaj që u përmend fjala e tij: 
"Mbrohem me Allahun pastaj me ty". Është harram. 
Përgjigja: Të kërkuarit mbrojtje prej atij që ka mundësi të 
mbroj është e lejuar. Siç vjen në fjalën e të Dërguarit (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) në sahihun e Muslimit dhe të 
tjerë: “Kush gjen ndonjë vendstrehim (mbrojtje) prej të  
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keqes së saj (fitnes), le të mbrohet me të”. Buhariu dhe 
Muslimi. Mirëpo nëse ai thotë: Mbrohem me Allahun 
pastaj me filanin që është i vdekur. Ky është shirk i madh, 
sepse ai nuk ka mundësi të mbroi ty. Ndërsa argumentimi i 
i imam Ahmedit se Kur'ani nuk është i krijuar me fjalën e 
të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "EAUDHU 
BIKELIMATIL-LAHIT-TAMMATI MIN SHERRI MA 
KHALEKA – KERKOJ MBROJTJE ME FJALET E 
PERSOSURA TE ALL-LLAHUT NGA SHERRI (E 
KEQJA) QE KA KRIJUAR. Pastaj ai (Allahu e mëshiroftë 
ka thënë: Kërkimi mbrojtje nuk kërkohet nga krijesa. 
Fjala e tij interpretohet se kërkimi mbrojtje me fjalë nuk 
bëhet me fjalët e krijuara, por me fjalë jo të krijuara, e cila 
është fjala e Allahut (subhanehu ue teala). Fjala pason 
folësin e saj. Nëse ai është i krijuar, ajo është e krijuar. 
Nëse nuk është i krijuar, ajo nuk është e krijuar.

çështjet:

1 Komenti i ajetit të sures El-Bekare në lidhje me të 
barabartët (orakët), kjo u komentua më parë.
2 Sahabë ajetin që ka zbritur në lidhje me shirkun e madh 
e komentojnë se ai përfshin edhe të voglin. Sepse Fjala e 
Allahut (subhanehu ue teala): "…Atëherë pra, mos i vini 
shok (të barabart, ortak) Allahut kur ju e dini". Ka zbritur 
në lidhje me shirkun e madh, sepse atyre që u është 
drejtuar fjala ishin mushrikët. Ndërsa ibën Abasi e ka 
komentuar me çka bën të domosdoshme përfshirjen e 
shirkut të vogël, sepse en-nid'd (i barabarti, ortaku) 
përfshin rivalin e barabartë kur përdoret në formë të pa 
kufizuar, ose në disa çështje.
3 Betimi jo në Allahun është shirk. Kjo sipas hadithit të 
ibën Umerit (radijallahu an huma). 
4 Të betohet në dikë tjetër veç Allahut në të vërtetë është 
mëkat më i madh se betimi el-gamus (i rreshëm). Betimi el-
gamus, sipas hanbelive është betimi në Allahun në 
gënjeshtër. Disa të tjerë kanë thënë: kjo është e sakta që të 
betohet në Allahun në gënjeshtër për të marr me anë të tij 
pasurin muslimanit.
5 Ndryshimi ndërmjet lidhëzës "dhe" ("uau" në gjuhën 
arabe) dhe lidhëza "pastaj" ("thumme" në gjuhën arabe) 
në shprehje. Sepse lidhëza "dhe" ("uau") rrejedhimisht 
çon në barazi kështu bën artakësi. Ndërsa lidhëza "pastaj" 
("thumme") tregon renditje dhe përshkallëzim. Atëherë 
nuk ke bërë artakësi.

Mësimi 43
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Argumentet që kanë ardhur në lidhje me atë që nuk 
kënaqet me betimin në Allahun

Përshtatshmëria e kësaj teme në librin e teuhidit është për arsye 
se kënaqja me betimin në Allahun është prej madhërimit të 
Allahut, spse betuesi e përforcon atë për të cilën betohet me 
madhështim me betim, kjo është madhërim i ati me të cilin 
betohet. Prej madhështimit të ati me të cilin betohet është që 
betuesi të thotë të vërtetën. Kështuqë moskënaqja me betimin 
në Allahun, përmban mangësim të Madhështisë së Tij, gjë e 
cila e mohon plotësinë e teuhidit. Kënaqja me betimin në 
Allahut kushtëzohet nga dy çështje:
1. Kjo (kënaqje) të jetë në aspektin e Sheriatit. Atëhrë ky e ka 
detyrë që të kënaqet me betimin në Allahut kur të pandehurit 
(të akuzuarit) i kërkohet të betohet dhe ai betohet, atëherë është 
e detyrueshme kënaqja me këtë gjykim sheriati.
2. Kjo (kënaqje) të jetë në aspektin e përvojës. Nëse personi që 
betohet është i besueshëm, atëherë duhet të kënaqesh me 
betimin e tij, përndryshe mund ta refuzosh kënaqjen me 
betimin e tij. Prandaj Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) 
kur i tha Hauisës dhe Muheisës: "A u shfajësohet ju çifuti me 
50 betime? Ato i thanë: E si të kënaqemi o i Dërguari i Allahut 
në betimet e jehudëve?". Buhari.
Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ua pohoi atyre atë.

Prej Ibnu Umerit transmetohet se Profeti (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem) ka thënë: "Mos betohi në baballarët tuaj! kush 
betohet në Allahun le të thotë të vërtetën, atij që i betohen në 
Allahun le të kënaqet. Kush nuk kënaqet nuk është prej  
Allahut". Ibn Maxhe me sened hasen.

"Mos betohi në baballarët tuaj!...". Fjala baballarët përfshin 
babain gjyshin edhe më lart (pra strëgjyshin…), pra nuk lejohet 
betimi në ta, sepse kjo është shirk. Më parë ne e sqarum këtë 
(në temën para kësaj).  

"… kush betohet në Allahun le të thotë të vërtetën, atij që i  
betohen në Allahun le të kënaqet…”. Këtu janë dy çështje:
E para: për betuesin; ai është urdhëruar të thotë të vërtetën. Pra 
të përputhet ajo që ai lajmëron me realitetin. E kundërta është 
gënjeshtra. Ajo është lajmërimi me atë që kundërshton 
realitetin. 
A kushtëzohet të jetë në përputhje me realitetin apo mjafton të 
anojë më shumë nga realiteti? 
Përgjigjje: Mjafton që të anojë më shumë nga  realiteti, dhe 
mund të betohet për atë. Si fjala e personit që ui betua Profetit 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): uall-llahi nuk ka familje 
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ndërmjet këtyre dy kodrave më të varfër se unë. Profeti (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) e pohoi atë. 
E dyta: për personin që i betohen; është urdhëruar që të 
kënaqet me betimin e betuesit të tij. Nëse këto dy çështje do të 
lidhen me njëra tjetrën. Atëherë çështja e dytë vendoset në atë 
kur personi që betohet thotë të vërtetën, sepse hadithi ka 
bashkuar ndërmjet dy çështjeve; ajo që i është drejtuar betuesit 
dhe ajo që i është drejtuar atij që i betohen. Nëse betuesi thotë 
të drejtën, bëhet e detyrueshme për personin që i betohet të 
kënaqet. 
Nëse thuhet: nëse thotë të vërtetën ne e besojmë atë edhe nëse 
nuk betohet. 
Përgjigja është: Betimi i shton atij sigurinë.

"…Kush nuk kënaqet nuk është prej Allahut". Pra, kush nuk 
kënaqet me betimin kur ai i betohet ai nuk është prej Allahut, 
ky distancim prej Tij tregon se moskënaqja është prej 
gjunaheve të mëdha, porse duhet të kemi parasysh hadithin që 
flet për betimin e çifutit, i cili tregon se kur ai që betohet është 
jo i besueshëm mund të mos kënaqesh me betimn e tij. Nëse 
një person të betohet duke thënë: Uallahi kjo çantë është prej 
dërrase, ndërsa ajo është prej lëkure. Lejohet të mos kënaqesh 
me të, sepse ti je i sigurtë në gënjeshtrën e tij. Sheriati nuk 
urdhëron me diçka që bie ndesh me ndjeshmërinë dhe të 
vërtetën. Ai  urdhëron vetëm se me atë që e miraton logjika 
dhe dëshmon për saktësin dhe mirësin, edhe pse mendja nuk i 
arrin ndonjëherë përmasat e mirësisë për të cilin ka urdhëruar 
sheriati. 
Por duhet të dish, me dije të sigurtë, se sheriati urdhëron vetëm 
atë që është e mirë. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "E 
kush është më i mirë në gjykim sesa Allahu për një popull 
që ka besim të fortë?". Maide; 50.
Nëse është e paqartë tek ti mirësia e diçkaje prej gjykimeve të 
sheriati, akuzo veten tënde për mangësit dhe dobësi, ndërsa të 
akuzosh sheriatin është e pamundur. Gjithçka që transmetohet 
në rrugë të sakta prej Allahut dhe të Dërguarit të Tij ajo është e 
vërtet dhe ajo është gjykimi më i mirë.

çështjet: 
1 Ndalesa nga betimi në prindërit. Siç vjen në fjalën e tij: "Mos 
betohi në baballarët tuaj!...". Ndalesa këtu tregon për qënien e 
kësaj gjëje harram.
2 Urdhërimi i atij atij që i betohen në Allahun që të kënaqet. 
Siç vjen në fjalën e tij: "…atij që i betohen në Allahun le të  
kënaqet…”. Kjo gjë u sqarua më parë.
3 Kërcënimi që vjen për atë që nuk kënaqet. Siç vjen në fjalën 
e tij: "…Kush nuk kënaqet nuk është prej Allahut".
4 çështje të cilën nuk e ka përmendur autori: urdhërimi i 
personit që betohet që të thotë të vërtetën, sepse vërtetsia në 
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thënie është uaxhib jashtë betimit, atëherë e ç'mund të thuhet 
në betim. Për gjykimin e kësaj çështje folëm më lart, ku thamë 
se ai që betohet në gënjeshtër është mëkatarë. Disa dijetarë 
kanë thënë ai është betimi el-gamus (i rreshëm) 
Ndërsa personit të cilit i bëhet betimi a duhet ta besoj apo jo?
Çështja shtjellohet në pesë raste:
1. Të dijë gënjeshtrën e tij, në këtë rast askush nuk thotë se 
bëhet i detyrueshëm besimi i tij.
2.Më e sakta është se ai gënjen. Në këtë rast nuk është detyrë të 
besuarit e tij.
3. Të barazohen të dyja çështjet. Në këtë rast bëhet i 
detyrueshëm besimi i tij.
4. Më e sakta është se ai thotë të vërtetën. Bëhet e detyrueshme 
të besohet.
5. Të dihet vërtetësia e tij. Bëhet e detyrueshme të besohet ai.
Kjo është në lidhje me çështjet e përvojës, ndërsa në çështjet e 
sheriatit në lidhje me temat e gjykimit bëhet e detyrueshme 
kënaqja me betimin dhe gjithçka që përmban (detyron) ai, 
sepse kjo është prej llojit të kënaqjes me gjykimin e sheriatit.

Mësimi 44

Tema: thënia: "çka dëshiruar Allahu dhe ti"

Përshtatshmëria e kësaj teme në librin e teuhidit: është për 
arsye se fjala "si të dëshirojë Allahu dhe ti" është prej shirkut të 
madh ose të vogël. Nëse beson se ai që vjen pas Allahut me 
lidhëzën "dhe" është i barabart me Allahun, në këtë rast është 
shirk i madh. E nëse ai beson se ai nuk është i barabart me 
Allahun, porse e ka shoqëruar me Të vetëm në shprehje. Ky 
është shirk i vogël. Disa nga djetarët kanë përmendur se prej 
rregullave (të përcaktimit) të shirku të vogël është se ai mjet 
(ose mënyrë) që të çon në shirkun e madh, ai është shirk i 
vogël.

Prej Kutejles transmetohet se një jahudi ka ardhur tek Profeti 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) dhe i tha: Ju bëni shirk, thoni: 
si të dëshirojë Allahu dhe ti dhe thoni për Kaben. Profeti (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) i urdhëroi të thonë, kur duan të 
betohen: Për Zotin e Kabes dhe të thonë: çka dëshiruar Allahu 
pastaj ti." Transmeton Nesaiu dhe e ka saktësuar.

"…se një jahudi…". Jahudi është ai që i atribohet sheriatit të 
Musait (alejhi selam). Ata janë quajtur kështu nga fjala e 
Allahut (ssubhanehu ue teala): "…Vërtet që ne të jemi 
kthyer Ty…". El-Araf. 156. Në ajet përmendet fjala "hudna" e 
cila është përkthyer jemi kthyer. Ose sepse gjyshi i tyre emrin e 
tij e kishte jehudha ibën Jakub. Atëherë emërtimi është për 
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shkak të prejardhjes. Ndërsa në rastin e parë emërtimi është për 
shkak të punës. Nuk është e pa mundur që të jetë për të dyja së 
bashku.  

"…Ju bëni shirk…". Pra ju o muslimanë keni rënë në shirk. 

"…çka dëshiruar Allahu dhe ti…". Shirku këtu është për faktin 
se ai bëri gjymtyrën e dytë të fjalisë (e cila lidhet me lidhëzën 
"dhe") të barabartë me gjymtyrën e parë që është Allahu 
(ssubhanehu ue teala). Duke qënëse lidhja me lidhëzën "dhe" 
në fjali shpreh marrëdhënie barazie ndërmjet fjalës së dytë dhe 
të parës.

"…për Kaben…" Shirku këtu në këtë rast është për faktin se 
është betuar jo në Allahun.
Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) nuk e mohoi atë që tha 
çifuti, porse urdhëroi për saktësimin e kësaj fjale, i urdhëroi që 
kur të betohen të thonë: Për Zotin e Kabes, atëherë betimi është 
në Allahun (ssubhanehu ue teala). 
Po kështu i urdhëroi të thonë: çka dëshiruar Allahu pastaj ti. 
Me anë të lidhëzës "thume" (pastaj) bëhet nënrenditje ndërmjet 
dëshirës së Allahut dhe dëshirës së krijesës. Kështu kjo renditje 
është e saktë. Përsa i përket të parës sepse betimi u bë për 
Allahun. Ndërsa tek e dyta për shkak se ai u vendos me një 
fjalë me të cilën sqarohet vonimi i dëshirës së robit prej 
dëshirës së Allahut dhe s'ka barazi ndërmjet atyre.
Prej hadithit përfitohet:
1- Se Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) nuk ia mohoi 
çifutit edhe pse qëllimi i tij ishte poshtërimi dhe qortimi i 
Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) dhe shokëve të tij, 
sepse ajo që tha ai ishte e vërtetë.
2- Ligjshmëria e kthimit në të vërtetën edhe pse ai që informoi 
ishte jo në të vërtetën.
3- Ndryshimi i diçkaje duhet të bëhet me diçka të përafërt. 
Profeti i urdhëroi ata të thonë: "Për Zotin e Kabes" dhe të 
thonë: "çka dëshiruar Allahu, pastaj ti".
Një paqartësi dhe përgjigja e saj: 
Nëse thuhet: Si nuk e vuri re këtë veprim veç ky çifut.
Përgjigje: Mundet që Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) 
nuk e kishte dëgjuar as nuk e dinte atë. Porse thuhet se Allahu 
e dinte e si ua konfirmon atyre? Kështu mbetet paqartësia. 
Porse përgjigja është se kjo ishte prej shirkut te vogël që mund 
të ishte mençuria (urtësia) në sprovimin e këtyre jehudëve, të 
cilët kritikojnë muslimanët me këtë shprehje edhe pse ata bënin 
shirk të madh dhe nuk e konsideronin mangësi.

Prej Ibnu Abasit transmetohet se një burrë i tha Profetit (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "çka dëshiruar Allahu dhe ti", 
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Profet ja ktheu: "A më bëre të barabartë me Allahun?", thuaj:  
"çka dëshiruar vetëm Allahu".

"…një burrë i tha Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem)...". 
Me sa shihet, ky burrë ia tha Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) si madhërim dhe se ai çëshjen e dorëzoi dëshirës së 
Allahut dhe dëshirës së Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem).

"A më bëre të barabartë me Allahun?". Pyetësori këtu është 
për kundërshtim, duke iu bashkangjitur edhe domethënia e 
çudisë, se ai që i bënë Krijusit të barabartë ka sjellur një gjë të 
çuditshme. 

"çka dëshiruar vetëm Allahu". Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) e orientoi në atë që ndërpret shirkun. Nuk i tha atij të 
thotë: "çka dëshiruar Allahu pastaj ti", në mënyrë që të priste 
prej tij të gjitha rrugët për në shirk.
Dobit e hadithit:
1- Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) konsideroi 
rrezikshmëri të madhe në shprehjen që përmbte barazimin e tij 
me Krijuesin për qënien e saj shirk. Nëse beson barazimin 
është shirk i madh dhe nëse beson poshtë saj është shirk i 
vogël. Kur kjo është shirk atëhere ç'mund të thuhet për atë që 
hakun e Krijuesit ia kushton Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem)? Kjo është edhe më e madhe. Profeti (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) nuk kishte asgjë prej të veçantave të 
(Rububijes) krijimit, sundimit, porse vishte mburojën e tij, 
mbante armën, e merrte uria, ndiente dhimbje, sëmurej dhe e 
merrte etja ashtu si të gjithë njerëzit. Por Allahu (subhanehu ue 
teala) e favorizoi mbi të gjithë njerëzit me atë që iu shpall prej 
sheriatit madhështor. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: 
"Thuaj: Unë jam vetëm një njeri si dhe ju…" Kehf 110. Ai 
është një njeri dhe e ka përforcuar këtë me thënien e tij "…si 
edhe ju…" pstaj vjen dallimi midis tij dhe njerëzve të tjerë: 
"…por mua më eshtë frymëzuar e më është shpallur se i 
adhuruari juaj është një i vetëm…" (Kehf 110.) Nuk ka 
dyshim se Allahu i ka dhënë atij prej moraleve të vlefshme me 
anë të cilave arrihet përsosmëria në të gjitha anët; i dha atij prej 
durimit dhe bujarisë së madhe, porse të gjitha këto në kufijtë e 
njerëzisë, pa kaluar në kufijtë e Krijuesit. Kush pretendon një 
gjë të tillë ai ka mohuar Muhamedin dhe Atë që e dërgoi. 
E rëndësishme është se ne nuk e teprojmë në të Dërguarin e 
Allahut (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) e ta ngrejmë atë në një 
pozitë që ai e urren, ose të mos ia japim hakun që ne e kemi 
detyrë, atëherë ne i japim atë që meriton. E lusim Allahun që të 
na ndihmojë në kryerjen e hakut të tij. Porse ne nuk e ngremë 
në gradën e Zotit (Xhel-le Xhelaluhu. 
2- Ndalimi i së keqes. Qoftë ajo edhe në një çështje që lidhet 
me ty (si ndryshues i të keqes). Argument është: "A më bëre të  
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barabartë me Allahun?". Megjthse ai e bëri si madhërim për 
Profetin (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem). Atëherë sipas kësaj 
që u tha, nëse një person të përkulet tek selami duhet t'ia 
tregosh të keqen (e saj).
3- Prej mirësive të daues në rrugë të Allahut, (subhanehu ue 
teala) është: të përmendësh të lejuarën kur përmend të 
ndaluarën. Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) kur e ndaloi 
prej fjalës "çka dëshiruar Allahu dhe ti", e orientoi atë tek e 
lejuara: si të dëshirojë vetëm Allahu.

Ibn Maxheh transmeton prej Tufejlit, vëllait të Aishes nga nëna 
e saj, se ka thënë: Pashë (një ëndërr) sikur shkova te një grup 
prej jehudëve dhe u thashë: "sa popull i mirë jeni ju po të mos 
thoni, Uzejri është bir i Allahut". Ata thanë: "Sa popull i mirë 
jeni ju po te mos thoni: çka dashur Allahu dhe Muhamedi". 
Pastaj kalova tek një grup prej kristianëve dhe u thashë: "Sa 
popull i mirë jeni ju po të mos thoni: Mesihu është bir i 
Allahut". Ata thanë: "Edhe ju sa popull i mirë jeni sikur të mos 
thoni: çka dashur Allahu dhe Muhamedi". Pasi zbardhi dita 
lajmërova atë që lajmërova. Pastaj i shkova Profetit (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) dhe e lajmërova atë. Ai tha: - A ke 
lajmëruar me të ndonjërin? Ju përgjigja – Po. Ai e falenderoi 
Allahun dhe e lartësoi Atë, pastaj tha: Dhe më pas: Tufejli  
vërtetë ka parë një ëndërr, ka lajmëruar me të kë ka lajmëruar 
prej jush. Ju thoni një fjalë që mua më ka penguar kjo dhe kjo 
që t'ju ndaloja prej saj. Mos thoni: "çka dashur Allahu dhe çka 
dashur Muhamedi", por thoni "çka dashur vetëm Allahu". Ibn 
Maxheh.

"…te një grup…". Fjala arabe nefer (grup në shqip) e përdorur 
në hadith përdoret për një grup nga tre deri në nëntë. Jehudët 
janë ndjekësit e Musait.

"…Uzejri është…". Një burrë i mirë. Jehudët kanë pretenduar 
se ai është bir i Zotit. Kjo është nga gënjeshtrat e tyre. Kjo 
është kufër i qartë. Jehudët kanë të meta të shumta, porse është 
posaçërur kjo, sepse është më e rrezikshmja dhe më e njohura 
tek ata.
 
"çka dashur Allahu dhe çka dashur Muhamedi". Ky është shirk 
i vogël, sepse sahabët që e thanë këtë, nuk ka dyshim se ata 
nuk besojnë se dëshira e Muhamedit është e barabartë me 
dëshirën e Allahut. I Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) 
i kritikoi për barazimin e dëshirës së Muhamedit me dëshirën e 
Allahut në shprehje megjth rrezikshmërin e madhe që kishte 
ajo çka thanë jehudët në të drejtën e Allahut (subhanehu ue 
teala).
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"…thoni: Mesihu është bir i Allahut". Ai është Isa ibën 
Merjem. Ai është quajtur Mesih (fërkues), sepse ai nuk 
fërkonte ndonjë të me të meta vetëm se shërohej me lejen e 
Allahut, si i verbër dhe i lebrozuri.
Shejtani ka luajtur me krishterët. Ata thanë ai është bir i 
Allahut; sepse ka ardhur pa baba, siç thotë Allahu në Kur,an: 
"Ne frymë në rrobën e saj   (me anë të Xhibrilit)   nga shpirti   
Ynë   (shpirt i cili pikënisjen e ka prej Nesh, pra i krijuar prej   
Nesh)  …"  . El-Enbija. 91. Ata thanë: ai është pjesë e Allahut, 
sepse Allahu e ka atribuar atë vetes së Tij. Kështu pjesa është 
biri.
Mendimi më i saktë në lidhje me shpirtin tek ehlis-suneti: se ai 
është qënie e butë (dhe tejet e rëndësishme dhe e pa kapshme 
për njeriun). Ai futet në trup dhe depërton në të siç depërton uji 
në tokën e thatë. Përkëtë arsye e nxjerr atë meleku i vdekës, 
mbështillet me qefin dhe e ngren atë, e shikon njeriu në 
momentin e vdekës së tij. Pra e sakta është se ai është qënie 
edhe pse disa njerëz thonë: ai është cilësi (atribut), porse ai nuk 
është i tillë. Jeta është e saktë se ajo është cilësi, mirëpo shpirti 
është qënie. Atëherë këtyre kristianëve u themi: se Allahu ia ka 
atribuar vetes së Tij shpirtin e Isait siç ja ka atribuar shtëpin, 
xhamit deven Vetes së Tij e të ngjashme me këto në aspekt 
nderimi dhe madhërimi. Nuk ka dyshim se ajo që i atribohet 
Allahutfiton nder dhe madhërim derisa disa poetë thonë për të 
dashurën e tij:
Mos më thirr mua vetëm se me o robi i saj / sepse ky është më i 
nderuari i emrave të mi.

"A ke lajmëruar me të ndonjërin?". Kjo është pyetje, se sikur ai 
të thoshte se nuk kam lajmëruar asnjë ndoshta Pejgamberi (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) do ti thoshte mos lajmëro asnjë kjo 
është ajo që duket nga shprehja. Pastaj do ti sqaronte gjykimin 
e kësaj çështje. Mirëpo kur ai tha që kam lajmëruar atëherë 
duhej pa tjetër që të sqarohej për njerëzit përgjithësisht, sepse 
një gjë kur përhapet është detyrë që të lajmërohen për të. 
Ndryshe kur është e posaçme (pra nuk është përhapur) në këtë 
rast lajmëron vetëm atë që i ka arritur lajmi.  

"…Ai e falenderoi Allahun…". Elhamd falenderimi) është 
përshkrimi i të falenderuarit me përkryeshmëri duke e dashur 
dhe madhëruar. 

"…Mua më ka penguar kjo dhe kjo…". Pra ishte turpi që e 
kishte penguar siç vjen në një trasmetim tjetër. Por jo turpi nga 
ndalimi i të keqes, porse që të nalonte nga ajo pa e urdhëruar 
atë Allahu për ndalimin e saj. Kjo është ajo që kemi detyrë në 
interpretimin e kësaj shprehje nëse është i saktë. Se turpi që e 
pengoi që ta ndalonte nuk ësht turpi ndalimit, sepse i Dërguari 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) nuk ka turp nga e vërteta, 
porse turpi nga ndalimi i diçkaje e cila është përshkallëzuar në 
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gjuhët e njerëzve dhe ata janë mësuar me të para se të të 
urdhërohej për ndalim, ashtu si alkooli, njerëzit vazhdonin ta 
pinin atë derisa u ndaluan në suren El-Maideh. Profeti (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) kur nuk ishte i urdhëruar për 
ndalimin e saj, heshti. Kur ndodhi informimi prej jehudëve dhe 
kristianëve për ndalim, e pa Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem) të domosdoshme ndalimin e saj, për sharjen që po binte 
mbi muslimanët.

"…thoni "çka dashur vetëm Allahu". I ndaloi nga e ndaluara 
dhe u sqaroi atyre të lejuarën.

çështjet:

1 Njohja nga ana e jehudëve të shirkut të vogël. Siç vjen në 
fjalën e tij: "…Ju bëni shirk…".
2 Njohja e njeriut kur ai ka epsh. Që do të thotë se kur ai ka 
epsh kupton diçka edhe nëse ai vetë vepron të ngjashme me të 
ose më të rëndë se ajo. Jehudët për shembull; i kritikuan 
muslimanët për fjalën e tyre "çka dëshiruar Allahu dhe ti". 
Ndërsa ata thonë fjalë më të rëndë se kjo, thonë: Uzejri është 
bir i Allahut, po kështu e përshkruajnë Allahun me mangësi 
dhe të meta.
E tillë është edhe veprimi i disa imituesëve të cilët i kuptojnë 
argumentet sipas epsheve të tyre. I gjenë ata t'i interpretojnë 
argumentet nga kuptimet e tyre çka nuk e përmbajnë. Po 
kështu disa modernistë i interpretojnë tekset (argumentet) çka 
nuk përmbajnë me qëllim që të përputhen (pajtohen) me atë që 
ka zbuluar shkenca bashkohore në mjekësi dhe astronomi e të 
tjera. Të gjitha këto janë nga çështjet për të cilat njeriu nuk 
lavdërohet. Njeriu e ka detyrë ti kuptoj tekstet (argumentet) 
ashtu siç janë në realitet, pastaj kuptimi i tij duhet të jetë 
ndjekës i tyre, jo ti nënshtroj tekstet (argumentet) sipas 
kuptimit të tij ose sipas asaj që ai beson (mendon). Prandaj 
thonë: argumento pastaj beso, e jo të besosh pastaj të 
argumentosh; sepse nëse ti beson pastaj argumenton, ndoshta 
besimi jot të çon në atë që të deformosh kuptimin e teksteve 
(argumenteve) sipas asaj që ti beson, siç është kjo gjë e qartë 
tek të gjitha fetë dhe medhhebet që kundërshtojnë atë me të 
cilën erdhi Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem). Shikon se 
ata t'i devijojnë kuptimet e teksteve (argumenteve) për të qënë 
në përputhje me atë që ata besojnë. Si përfundim nëse njeriu ka 
epsh atëherë ai i interpreton tekstet (argumentet) atë që nuk e 
përmbajnë me qëllim që të bien në përputhje me epshin e tij.
3 Është fjala e tij: "A më bëre të barabartë me Allahun?". E 
çmund të thuhet për atë që thotë: "...nuk kam kujt ti 
kërkoj ndihmë tjetër kujt veç teje...". Dhe dy vargjet pas 
tij? 
Fjala e tij: "A më bëre të barabartë me Allahun?". Është 
fjala e tij: "çka dëshiruar Allahu dhe ti".
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Ndërsa fjala e tij: E çmund të thuhet për atë që thotë: 
"...nuk kam kujt ti kërkoj ndihmë tjetër kujt veç teje...". 
Dhe dy vargjet pas tij? Autori Allahu e mëshiroftë hedh 
fjalën për vargjet e busiriut në el-burde – poezin e njohur 
të tij. Ai thotë në të:
O më i nderuari krijesë nuk kam kujt ti kërkoj ndihmë 
tjetër kujt / veç teje kur të më godasin fatkeqësit e rënda (të 
shumta).
Nëse ti ditën e gjykimit nuk më merr për dore / nga mirësia 
ose për ndryshe thuaj mjer për mua që kam rrëshkitur 
(kam humbur).
Nga bujarija jote është dynjaja dhe ahireti / dhe prej dijes 
tënde është dija e leuhit dhe kalemit.
Ky është kulmi i kufrit dhe tejkalimit të kufirit 
(ekstremizmit). Ai nuk ka lënë gjë për Allahun. Nderi i 
Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) është me qënien e 
tij rob i Allahut dhe i dërguari i Tij, jo thjesht me qënien e 
tij Muhamedi i biri i Abdullahut.
4 Kjo gjë nuk ishte prej shirkut të madh, sipas fjalës së tij: 
"…Mua më ka penguar kjo dhe kjo…". Se po të ishte prej 
shirkut të madh asgjë nuk do ta pengonte nga ndalimi i 
kësaj gjëje.
5 Ëndërra e mirë është nga pjesët e shpalljes. Kjo është 
marrë nga hadithi i Tufejlit, po kështu fjala e të Dërguarit 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "Ëndërra e mirë është një 
pjesë nga dyzet e gjashtë pjesët e profetësis". Kjo është në 
përputhje me realitetitin në lidhje me shpalljen e cila ju 
shpall Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem), sepse e para 
shpallje ka qenë me ëndërrat e mira nga muaji Rrabiul 
Euel deri në Ramadan. Këto janë gjashtë muaj. Nëse këtë 
do ta lidhësh me kohën tjetër të shpalljes, është një pjesë 
nga dyzet e gjashtë pjesët e shpalljes, sepse shpallja ka qenë 
njëzet e tre vjet dhe gjashtë muaj që u kanë paraprirë 
atyre. 
Ëndërra e mirë është ajo që përmban mirësi. Ajo vjen e 
sistemuar dhe jo ëndërra të përziera.
Ndërsa ëndërrat e përziera janë të trazuara dhe jo të 
sistemuara. Kjo është e ngjashme me atë që një burr i 
tregoi Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) i tha: "Unë 
pashë kokën që mu këput, ndërsa unë shpejtoja duke shkuar 
pas saj. I Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) tha: Mos 
u fol njerëzve për lojën e shejtanit me ty në gjumin tënd". 
Muslimi.
Në të shumtën e rasteve të parat (ëndërrat) e urryera janë 
prej shejtanit. Allahu (subhanehu ue teala): thotë: "Bisedat 
e fshehta janë vetëm nga shejtani (djalli) me qëllim që ai 
t’u sjellë dhimbje e pikëllim besimtarëve, por ai nuk mund 
t’i dëmtojë ata aspak, përveç se me Vullnetin e Allahut...". 
El-Muxhadele. 10. Për këtë arsye i Dërguari (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) e ka orientuar atë që shikon çka e urren 
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në ëndërr që të pështyj në të majtën e tij, ose të fryj me 
pështymë tre herë e të thotë: "Eudhu bil-lahi min sherr-rri 
shejtani ue min sherr-rri ma rreejtu (Mbrohem me 
Allahun nga e keqja e shejtanit dhe e keqja e asaj që pashë) 
dhe të kthehet në krahun tjetër e të mos lajmëroj asnjë". 
Buhariu. Ndërsa në një trasmetim tjetër: "e urdhëroi të 
marrë avdes dhe të falet". Siç vjen në sahihun e Buhariut. 
6 Ajo mund të jetë shkak për ligjërimin e disa rregullave. E 
till është ëndërra e Ibrahimit (alejhi selam) se ai po therte 
djalin e tij. Ky hadith për të cilin jemi duke folur. Po 
kështu profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka pohuar 
ëndërrën e Abdullah ibën Zejdit në lidhje me ezanin, i 
Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) tha: "Ajo është 
ëndërr e vërtetë". Ahmed, Ebu Daud, Tirmidhiu dhe Ibën 
Maxhe. Po kështu Ebu Bekri (radijallahu anhu) ka pohuar 
ëndërrën e atij që pa Thabit ibën Kajs ibën Shemas. I tha 
atij që e pa atë: ju do të gjeni mburojën time nën një 
tenxhere guri. Tek ajo është një kalë që vrapon duke qenë 
aktiv në rrugën e tij në një drejtim të vetëm. Kur burri 
gdhiu shkoi tek Halid ibën Velidi dhe e lajmëroi atë. 
Shkuan tek vendi dhe panë mburojën nën tenxheren e gurit 
tek e cila ishte kali. Pra Ebu Bekri e zbatoi porosin e tij, 
për shkak të argumenteve që tregojnë për vërtetësin e saj. 
Mirëpo nëse tregojnë për gjëra që kundërshtojnë sheriatin, 
këto nuk merren në konsideratë, e as nuk vështrohet në to, 
sepse ajo nuk është ëndërr e mirë.

Mësimi 45

Kush shan kohën ai e ka fyer (lënduar) Allahun

Sharja e kohës ndahet në tri lloje:
1. Të ketë për qëllim vetëm lajmërim e jo sharjen. Kjo është e 
lejuar. Si të thotë: U lodhëm sot nga vapa e nxehtë, ose nga 
ftohti i saj, e të tjera. Sepse veprat janë sipas qëllimeve, 
Shprehje të tilla si kjo janë të rregullta për thjesjtë lajmërim, si 
thënia e Lutit "Kjo është një ditë e trishtueshme". Hud 77.
2. Të shajë kohën duke besuar se ajo është vepruese. Si të 
bësojë me sharjen që ai i bën kohës se koha është ajo që i 
rrotullon çështjet në të mira dhë të këqia. Ky është shirk i 
madh, sepse ai beson se bashkë me Allahun ka krijues. Ai ia 
atribuon ndodhit dikujt tjetër veç Allahut. Çdokush që beson se 
bashkë me Allahun është ka krijues, ai është kafir. Ashtu 
sikurse ai që beson se bashkë me Allahun është një i adhuruar 
që meriton të adhurohet, është kafir.
3.Të shajë kohën jo nga besimi se ajo është ndikuese (vepruse), 
madje ai beson se Allahu është veprues, porse e shan atë, sepse 
ajo ishte momenti i kësaj çështjeje të urryer tek ai. Kjo është 
haram, porse nuk arrin në shkallën e shirkut. Kjo është mendje 
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lehtësi në llogjikë dhe humbje në fe, sepse realiteti i sharjes 
kalon për Allahun (subhanehu ue teala), sepse Allahu 
(subhanehu ue teala) është Ai i Cili e lëviz kohën duke bërë që 
në të ketë atë që Ai dëshiron prej të mirave apo të këqiave. Pra 
koha nuk është vepruese dhe kjo sharje nuk është kufër, sepse 
ai nuk e ka sharë Allahun (subhanehu ue teala) direkt. 

"ai e ka fyer (lënduar) Allahun". Prej fyerjes (lëndimit) nuk 
kushtëzohet dëmtimi. Njeriu fyhet (lëndohet) me dëgjimin e të 
këqiave (të urryera) ose me shikimin e tyre, porse ai nuk 
dëmtohet me to. Po kështu fyhet (lëndohet) me erën e keqe si 
të qepës dhe hudhrës mirëpo nuk dëmtohet me to. Pandaj 
Allahu e ka pohuar fyerjen (lëndimin) në Kur'an ku thotë: "E 
s'ka dyshim se ata të cilët fyejnë Allahun dhe të Dërguarin 
e Tij, ata i ka mallkuar Allahu në Dunja dhe në Ahiret dhe 
për ta ka përgatitur një dënim të dhembshëm". Ahzab 57. 
Në hadithin kudsij thotë: "Më fyeu biri i Ademit (më shan, nuk 
më lartëson, pastron, dlirëson nga të metat), shan kohën  e 
Unë jam koha. Unë sjell ndryshimin e natës dhe të ditës". 
Muslimi. Pra Ai e ka mohuar prej Vetes së Tij dëmtimin ku 
thotë: "…Vërtet as një dëm nuk do t'i shkaktojnë 
Allahut…". Ali Imran; 177. Po kështu në hadithin kudsij: "O 
ju robt e Mi! ju nuk mundet të arrini dëmin tek Unë e të më 
dëmtoni Mua…". Muslimi.

Autori  për këtë sjell si argument thënien e Allahut (subhanehu 
ue teala): "Dhe thonë: Nuk ka tjetër vetëm se jeta e kësaj 
bote vdesim dhe jetojmë dhe asgjë nuk na shkatërron ne 
veçse Ed-Dahr (koha)…". Xhathijeh; 24. 

"Dhe thonë: Nuk ka tjetër vetëm se jeta e kësaj bote 
vdesim dhe jetojmë dhe asgjë nuk na shkatërron…". 
Qëllimi me këtë është për mushrikët që përputhen me 
natyralistët (ateistët). Ata besojnë se koha është që i bën 
lëvizjet, me kuptim. S'ka jetë dhe ekzistencë as botë tjetër 
përveç kësaj. Vdesin disa dhe vijnë në jetë të tjerët. Ky vdes e 
varroset dhe ky lind e jeton. Thonë: Mitrat nxjerrin, toka 
gëlltit, dhe nuk ka gjë tjetër veç kësaj.

"…nuk na shkatërron ne veçse Ed-Dahr (koha)…". Pra nuk 
vjen shkatërrimi ynë me urdhërin e Allahut dhe caktimin e Tij, 
porse vitet e gjata për atë që i është zgjat jeta e tij, sëmundjet, 
brengat, sikletet, për atë që ka vdekur shpejt. Pra ai që i 
shkatërron ata është koha.

"…Dhe ata nuk kanë asnjë dije për të veçse hamendje". 
Pra ata nuk kanë dije as pak as shumë, porse dija dhe realiteti 
është në të kundërtën e thënies së tyre. 
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Kundërpërgjigja ndaj thënies së tyre është si më poshtë:
Së pari: thënia e tyre: "Nuk ka tjetër vetëm se jeta e kësaj 
bote, vdesim dhe jetojmë". Këtë e refuzon e transmetuara 
(tekstet e sheriatit) dhe logjika: 
Përsa i përket të transmetuarës është Kur'ani dhe syneti që 
argumentojnë për saktësinë e Ahiretit (botës tjetër) dhe 
detyrën(vaxhibin) e besimit në të. Dhe se për robt ka një jetë 
tjetër veç jetës së kësaj bote. Edhe librat e tjerë qiellorë e 
përcaktojnë dhe e përforcojnë atë.
Ndërsa përsa i përket logjikës: Allahu (subhanehu ue teala) ka 
bërë obligim për njerëzit Islamin, thirrjen për në rrugën e tij, 
xhihadin për ngritjen (lartësëimin) e fjalës së Allahut edhe pse 
në të ka derdhje gjaku, robërim të grave dhe pasardhësve. 
Është e pa mundur dhe jashtë logjike që njerëzit të përballen 
me të gjitha këto detyrime dhe më pas të bëhen tokë, e të mos 
ketë as ringjallje as jetë as shpërblim as dëni. Mençuria 
(Urtësia e madhe) e Allahut e kundërshton këtë. Allahu 
(subhanehu ue teala) thotë: "S'ka dyshim se ai që ta bëri 
obligim Kur'anin Ai do të kthejë ty në vendin e kthimit…". 
(Kasas; 85. Pra Ai që të zbriti ty Kur'anin dhe ta bëri farz të 
punuarit me të dhe thirrjen për në rrugën e Tij, patjetër që do të 
kthejë në vendin e kthimit, të shpërblehesh për të, ti dhe 
çdonjërit që i arriti thirrja.
Së dyti: thënia e tyre. "…Nuk na shkatërron ne veçse 
koha". Këtë e refuzon sheriati dhe përvoja.
Përsa i përket sheriatit, Kur'ani dhe sunneti argumentojnë se të 
ngjallurit dhe të vdekurit janë në Dorën e Allahut. Allahu 
(subhanehu ue teala) thotë: "Është Ai i Cili jep jetë dhe 
vdekje dhe tek Ai të gjithë ju do të ktheheni". Junus; 56. 
Thotë për Isain (alejhi selam): "…dhe do të ngjall të vdekurit 
me Vullnetin dhe Urdhërin e Allahut…". Ali Imran; 45
Ndërsa përsa i përket përvojës: ne e dimë se ai që jeton vite të 
shumta në jetë si Nuhu, e të tjerë veç tij nuk i shkatërroi koha. 
Shikojmë që fëmijët vdesin në muajin e parë të lindjes së tyre. 
Po kështu të ri që vdesin në kulmin e rinisë së tyre. Pra nuk 
është koha ajo që i vdes ata.

Përshtatshmëria e ajetit me temën:
Në ajet jepet atribuimi i ndodhive kohës. E kush ja atribuon ato 
kohës, nëse i ndodh atij diçka që e urren, ai do të shaj kohën.

Në sahihun e Muslimit prej Ebu Hurejres (radijallahu anhu) 
transmetohet se Prfofeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka 
thënë: Allahu i Lartësuar thotë: "Biri i Ademit më fyeu Mua 
(më shan, nuk më lartëson, pastron, dlirëson nga të metat),  
shan kohën  e Unë jam koha. Unë sjell ndryshimin natës dhe të  
ditës". Buhariu dhe Muslimi.
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Ky hadith është hadith Kudsij. Hadithet kudsij janë të gjitha 
ato që Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) i transmeton 
prej Zotit të tij të Lartësuar. Më parë në temën "Vlera e 
Teuhidit dhe gjynahet që ai fshin" kemi folur në lidhje me këtë 
çështje.

[Për hadithet kudsij nuk kushtëzohen ato rregulla që 
kushtëzohen për Kur'anin.
-   Lejohet prekja e hadithit kudsij pa abtes.
- I lejohet personi që është xhunub dhe gruas me menstruacione 
t'i lexojë.
- Nuk lexohen në namaz.
- Lejohet shitja e tyre.
- Tranmstohen edhe me kuptim.
Në lidhje me hadithin kudsij janë kundërshtuar, a i atribohet 
Allahut shprehje dhe domëthënie (kuptim) apo vetëm shprehje. 
E sakta është se ai është fjalë e Allahut domëthënie (kuptim), 
ndërsa shprehja është prej të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem). Shprehja është e krijuar ndërsa kuptimi nuk është i 
krijuar. Sepse po të ishte prej fjalës së Allahut do të ishte 
mu'xhize (mrekulli), pasi fjalës së Tij nuk i ngjason fjala e 
njerëzve. Gjithashtu po të ishte fjalë e Allahut nuk do të kishte 
kontraditë në shprehje dhe trasmetime, sepse fjala e Allahut 
është e ruajtur, prandaj në Kur'an nuk shtohet e as nuk 
pakësohet.
Nëse dikush do të thoshte se i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) ja ka atribuar Allahut, nëse fjala i atribohet thënësit të 
saj kjo fjalë është e tij në shprehje dhe në kuptim?. Përgjigjemi: 
kjo është e saktë dhe kjo është edhe origjina përderisa nuk ka 
ndonjë ndalesë që ta ndalojë këtë. Mirëpo këtu ka një ndalues 
që e ka ndaluar. Kjo është se nëse do të ishte fjal e Allahut 
shprehje dhe kuptim atëherë do të zbatoheshin rregullat e 
Kur'anit për të sepse sheriati nuk bën dallim ndërmjet gjërave 
të barabarta. Nuk është e çuditshme që ti atribohet fjala dikujt 
duke pasur në konsiderat kuptimin e saj. E gjith ç'ka ardhur në 
kur'an prej fjalëve të cilat u atribohen të dërguarve dhe popujve 
të tyre, e gjith kjo u është atribuar në aspektin e kuptimit, sepse 
ato janë shprehur në gjuhën arabe ndërsa gjuha e tyre nuk ka 
qenë arabishtja. Po kështu Allahu ka përmendur fjalën e të 
njëjtit thënës me shprehje të ndryshme duke ja përshtatur 
metodës së Kura'nit. Siç vjen në fjalën e Tij për magjistarët e 
Faraonit: "Duke thënë: Ne besojmë në Zotin e botrave. Zoti 
I Musait dhe Harunit". Esh-Shura.47-48. Nënjë ajet tjetër 
thotë: "Kështu magjistarët ranë me fytyrë për toke në 
sezde: Ata thanë besuam në Zotin e Harunit dhe Musait". 
Ta-Ha. 70. Pra është vendosur në ajetin e fundit Haruni para 
Musait për arsye të përshtatjes së krerëve të ajeteve (kjo pjesë 
është marrë nga botimi i parë)].

257



"Allahu i Lartësuar thotë…". Fjala i Lartësuar është për të 
treguar lartësimin e Tij (subhanehu ue teala) nga çdo mngësi 
dhe ultësi. Ai është i Lartësuar në qënien dhe cilësit e Tij. Po 
kështu kjo fjalë përmban kuptimin e lartësimit dhe pastrimit të 
Tij nga ajo që thonë ata.

"Biri i Ademit më fyeu Mua (më shan, nuk më lartëson,  
pastron, dlirëson nga të metat)…". Që do të thotë se biri i 
Ademit (njeriu) më shkakton fyerje Mua. Fyerja ndaj Allahut 
(subhanehu ue teala) është e pohuar prandaj neve duhet ta 
pohojmë atë, sepse Allahu e ka pohuar atë për veten e Tij, 
kështu që ne nuk jemi më të ditur se Allahu në Allahun. Porse 
ajo nuk është si fyerja e krijesës. Argument për këtë është fjala 
e Allahut: "Asgjë nuk i përngjet Atij dhe Ai është 
Gjithëdëgjuesi, Gjithëshikuesi". Esh-Shura. 11. Në këtë ajet 
mohimin e ka vendosur para pohimit, me qëllim që pohimin ta 
kthejë tek zemra e cila është e boshatisur nga iluzjoni i 
përngjasimit, atëherë pohimi është në atë mënyrë që i 
përshtatet Allahut (subhanehu ue teala). Ai nuk përngjasohet 
në cilësit e Tij ashtu siç nuk përngjasohet në qënien e Tij. çdo 
gjë me të cilën Allahu ka përshkruar Veten e Tij, nuk ka 
mundësi përngjasim në të, pasi nëse mundësi përngjasimit do 
të ishte e lejuar në fjalën e Tij (subhanehu ue teala) dhe fjalën e 
të Dërguarit të Tij (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) në atë që ka 
përshkruar me të Veten e Tij, atëherë mundësia e kufrit në 
fjalën e Tij dhe fjalën e të Dërguarit të Tij (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem) do të ishte e lejuar. 
 
"Biri i Ademit…". Përfshin meshkujt dhe femrat. Ndërsa 
Ademi është babai i njerëzimit. Allahu (subhanehu ue teala) e 
krijoi atë prej balte, i dha formë, i fryu shpirtin e krijuar prej 
Tij, i urdhëroi melaiket ti bëjnë saxhde dhe i mësoi atij të gjithë 
emrat.
Dije se është për të ardhur keq që egziston mendim i humbur 
dhe mohues, e cila është se njerëzit rrjedin prej majmunit jo 
prej balte, pastaj çështja përparoi derisa arritën në këtë formë. 
Mundet që me kalimin e viteve të përparojnë derisa të bëhen 
melaike. Nuk ka dyshim se kjo fjalë (mendim) është mohim 
dhe përgënjeshtrim i qartë i Kur'anit. Ne e kemi detyrë që ta 
kundështojmë këtë me një kundërshtim të madh dhe mos ta 
vendosim nëpër librat shkollorë. Ndërsa ai që pretendon këtë 
mendim i thuhet: përkundrazi ti je majmun në formë njeriu. 
Shembulli jot është siç ka thënë poeti: 
Kur ne kujtojmë Ademin dhe veprimet e tij / dhe martesën që 
ai u bëri dy bijave të tij me dy djemt e tij në paturpësi.
Mësojmë se njerëzit kanë prejardhje nga kurvëria / dhe se të 
gjithë njerëzit vin nga elementi i imoralitetit.
Disa dijetarë janë përgjigjur duke thënë: ti tani ke pohuar se je 
kopil. Pohimi që ti bën për veten tënde është i ndërsa për të 
tjerët nuk pranohet. Shembulli jot është siç ka thënë poeti: 
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Kështu pra pohimi i djaloshit është i përshtatshëm për të / 
ndërsa në lidhje me të tjerët është i pa vlefshëm siç ka ardhur 
feja jon. 
Mirëpo në realitet unë ndjej dhimbje që kjo gjë gjindet 
ndërmjet të rinjëve tonë. Disa njerëz e kanë marrë këtë mendim 
se ai është çështje e mundshme. Në realitet ai nuk përmban veç 
pasaktësis, gënjeshtrës dhe fytjes së dyshimit tek muslimanët 
pë atë që i ka lajmëruar Allahu (subhanehu ue teala) në lidhje 
me krijimin e Ademit dhe bijëve të tij.
Gjithashtu nga gjërat që duhet të tërhiqet vërejtje është fjala 
"Mendimi Islam" Pasi domethënia e kësaj është se ne islamin e 
kemi bër mendime të cilat mund të kontesohen. Ky mendim 
është rrezik i madh. E ka futur tek ne armiqt e islamit nga nuk 
e kemi ndjerë. Ndërsa islami është ligj (fe) nga Allahu 
(subhanehu ue teala), e nuk është mendim krijese. 

Thënia e Tij: "…shan kohën…". Pra e shan atë, përdor fjalë të 
pista për të, e qorton ndoshta edhe e mallkon. Allahu na ruajtë, 
fyen Allahun. Koha është epoka, sezoni (periudha). Më parë 
sqaruam llojet e sharjes së kohës. 

"…ndërsa Unë jam koha". Pra Unë jam Planifikues i kohës dhe 
Zotëruesi (Krijuesi, Lëvizësi, Rrotulluesi) i saj. Allahu 
(subhanehu ue teala) thotë: "Ne këto ditë i ndërrojmë (u 
japim në përdorim) mes njerëzve…". Ali Imran; 140. Po 
kështu thënia e Tij në hadith: "Unë sjell ndryshimin e Natës 
dhe ditës". Dita dhe nata janë koha. Nuk thuhet se Allahu është 
vet koha. Kush e thotë këtë e ka bërë Krijuesin krijesë dhe 
Rrotulluesin të rrotulluar. 
Nëse thuhet: a nuk është e ndaluar mexhazi (metafora) në 
lidhje me fjalën e Allahut, të dërguarit të Tij (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) dhe në gjuhë?
Përgjigja: Fjala është reale në kuptimin e sajpër të cilin tregon 
konteksti dhe tregimi. Këtu në këto fjalë ka elipsë (pjesë e 
nënkuptushme që është hequr) përcaktimi i saj është "Unë jam 
Rrotulluesi i kohës", sepse Ai e komentoi me thënien: "Unë 
sjell ndryshimin e Natës dhe ditës". Sepse logjika nuk mund të 
çojë në atë që ta bëjë Krijuesin, Vepruesin, të krijuar dhe të 
vepruar dhe Rrotulluesin të rrotulluar. Me këtë njihet gabimi i 
atyre që thonë se "Ed-Dehër" (koha) është prej emrave të 
Allahut si Ibnu Hazmi, Allahu e mëshiroftë. Ai ka thënë se: 
"Ed-Dehër" (koha) është prej emrave të Allahut". Kjo është 
shkujdesje ndaj kuptimit të këtij hadithi dhe shkujdesje ndaj 
origjinës (parimit) në lidhje me emrat e Allahut (subhanehu ue 
teala).
Përsa i përket kuptimit të hadithit sharësit e kohës nuk kanë 
pasur për qëllim sharjen (fyerjen) e Allahut, porse deshën të 
shajnë epokën. Koha është epokë sipas qëllimit të tyre. Parimi 
në Emrat e Allahut është: të jenë të bukur, pra të jenë në 
kulmin e bukurisë dhe patjetër të përfshijë në përshkrim dhe 
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kuptim më të mirët që mund të jenë prej përshkrimeve dhe 
kuptimeve në argumentimin e kësaj fjale. Për këtë nuk gjen në 
Emrat e Allahut (subhanehu ue teala) emër të pashtjelluar (të 
pa përftuar, që nuk nxirren prej tyre domethënie) kurrë, sepse 
në emrin e pashtjelluar nuk ka domethënie të mirë ap jo të 
mirë. Porse Emrat e Allahut janë që të gjithë të bukur, atëherë 
kjo do të thotë që ato të tregojnë për domethënie. Ndërsa "ed-
dehër" (koha) është prej emrave të epokës. Ajo nuk ka ndonjë 
kuptim tjetër veçse ajo është emër i epokës. Atëherë sipas kësaj 
që u tha mohohet që ajo të jetë emër i Allahut në dy aspekte: 
E para: Konteksti e kundërshton atë në kulmin e kundërshtimit
E dyta: Emrat e Allahut janë të bukur. Ndërsa "ed-dehër" 
(koha) është emër i pashtjelluar (i pa përftuar, që nuk nxirren 
prej tij domethënie) në të nuk ka ndonjë domethënie veç qënies 
së saj emër për kohën (sezonin, periudhën).
Pra nuk përmban domethënie që të përshkruhet se është më e 
mira. Atëherë nuk është nga emrat e Allahut (subhanehu ue 
teala). Përkundrazi ajo është emer i kohës (sezonit, periudhës), 
porse Rrotulluesi i kohës është Allahu(subhanehu ue teala), 
prandaj ka thënë: "Unë sjell ndryshim e Natës dhe ditës".
 
"Unë sjell ndryshim e Natës dhe ditës". Pra qenien e tyre dhe 
çka ndodh në to. Nata dhe dita ndryshojnë prej gjatësisë në 
shkurtim deri në barazim. Ndodhitë në kohë ndryshojnë, në 
orë, në ditë, në javë, në muaj, dhe në vite. Allahu (subhanehu 
ue teala) thotë: "Thuaj: O Allah! Sundues i çdo sendi, Ti ia 
jep pushtetin atij, që do, e lartëson atë që do dhe e përul atë 
që do. Çdo e mirë është në dorën Tënde, vërtet, Ti ke 
mundësi për çdo gjë". Ali Imran; 26.
Kjo është çështje e dukshme (e qartë). Ky ndryshim ka urtësi, 
mundet të na bëhet e ditur e mundet jo, sepse Urtësia e Allahut 
është më e madhe sesa ta përfshinë mendjeve tona. Vetëm 
shfaqja e sundimit të Allahut (subhanehu ue teala) dhe 
përsosmëria e pushtetit të Tij është prej Urtësisë së Allahut në 
mënyrë që t’i frikësohet njeriu Atij që posedon këtë sundim 
dhe pushtet, t'i përulet e të kthehet tek Ai.

Në një trasmetim ka ardhur: "Mos e shani kohën, se vërtet  
Allahu është koha". Muslimi.

"Në një trasmetim ka ardhur: "Mos e shani kohën, se vërtet  
Allahu është koha". Dobia e këti trasmetimi është se në të ka 
ndalim të qartë nga sharja e kohës. 
Ndërsa fjala e tij: "…se vërtet Allahu është koha". Do të thotë 
se Allahu është Rregulluesi dhe Komanduesi i saj. Kjo është 
edhe arsyeja e ndalesës. Po kështu prej retorikës së fjalës së 
Allahut dhe të Dërguarit të Tij është bashkimi i gjykimit me 
arsyen (kauzën) për të qartësuar urtësin, për t'ua shtuar qetësin 
njerëzve dhe në mënyrë që arsyeja të japi efekt edhe për raste 
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të tjera kur i arsyetuari (pra çështja që i është përmendur 
gjykimi) është gjykim. Këto janë tri dobi që përfitohen kur 
arsyeja bashkohet me gjykimin.

çështjet:

1 Ndalimi nga sharja e kohës. Sipas fjalës së tij: "Mos e shani  
kohën…".
2 Quajtja e saj fyerje për Allahun. Kjo është marr nga fjala e 
Tij: "Biri i Ademit më fyeu Mua (më shan, nuk më lartëson, 
pastron, dlirëson nga të metat)…".
3 Meditimi në fjalën e tij: "…se vërtet Allahu është koha". 
Nëse ne do të meditojmë në këtë shohim se domethënia e kësaj 
është se Allahu është Rrotulluesi i kohës dhe Zotëruesi 
(Krijuesi, Lëvizësi, Rrotulluesi) i saj. E nuk është kuptimi se 
Allahu Vetë është koha. Kjo gjë u sqarua më parë.
4 Ndoshta është sharës (ofendues) edhe nëse nuk e ka për 
qëllim me zemër. Kjo është marr nga fjala e Tij: "Biri i Ademit  
më fyeu Mua (më shan, nuk më lartëson, pastron, dlirëson nga 
të metat), shan kohën…". Këtu nuk ka përmendur qëllimin. 
Sikur shejhu të ishte shprehur me fjalën: "Ndoshta është 
ofendues i Allahut edhe pse nuk e ka për qëllim këtë" kjo do të 
ishte më e qartë dhe më e saktë, sepse Allahu e ka deklaruar në 
fjalën e Tij: "…shan kohën…". Ndërsa veprimi i atribohet 
vetëm atij që e pati për qëllim.
Shejhut (Allahu e mëshiroftë i kanë kaluar disa çështje, prej 
tyre është komenti i sures El-Xhathijeh, kjo u komentua më 
parë.

Mësimi 46

Tema: Respektimi i Emrave të Allahut dhe ndryshimi i 
emrit për shkak të Tij.

            Emrat e Allahut të Madhëruar janë ato emra që Allahu 
ka emërtuar me to Vetveten i Tij apo i Dërguari i Tij e ka 
emërtuar Atë me to. Ne kemi folur në lidhje me këtë në tema të 
shumta prej tyre: 
- E para: Emrat e Allahut a janë sinonime (me të njëjtin 
kuptim) apo janë të ndryshme? Përsa i përket faktit se ato 
tregojnë për qenien, janë sinonime, sepse tregojnë për një qenie 
të vetme e Ai është Allahu i Madhëruar. Ndërsa përsa i përket 
kuptimit dhe cilësisë që ato përmbajnë ato janë të ndryshme 
(sepse çdo emër tregon për një cilësi dhe kuptim që nuk tregon 
për to emri tjetër). Edhe pse disa ndoshta tregojnë për atë që 
përfshin emri tjetër në aspektin e kuptimit të pashmangshëm 
(detyrueshëm). P. sh: "El-Khal-lak" përfshin kuptimin e dijes 
që përfitohet nga emri "El-Alim", porse me pashmangshmëri 
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(detyrimisht). Po kështu për fuqin që përfitohet nga emri "El-
Kadir", porse me pashmangshmëri (detyrimisht).
- E dyta: Emrat e Allahut a nxiren prej tyre domethënie apo 
janë emra të ngurtë që nuk nxirret prej tyre veç se një 
domethënie (që do të thotë a është për qëllim me to se ato 
tregojnë vetëm për qënien apo tregojnë për qënien dhe cilësin)? 
Përgjigja: Ato tregojnë për qënien dhe cilësinë. Ndërsa me 
emrat tanë është për qëllim me ta vetëm qënia. Ndoshta mund 
të emërtohet Muhamed (i lavdëruari) ndërsa ai mund të jetë më 
i qortuari. Ndoshta mund të quhet Abdullah e ai është më i 
prishuri i robërve të Allahut. 
Ndërsa Emrat e Allahut, emrat e Profetit, emrat e Kur’anit, 
emrat e Ditës së Gjykimit, e të ngjashëm, janë emra që 
përmbajnë dhe cilësitë (përshkrimet).
- E treta: Disa Emrat të Allahut janë të njohur e disa të tjerë 
janë të panjohur për ne. Argument është fjala e Profetit (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) në një hadith të saktë në duanë e 
pikëllimit: “...Të lutem me të gjithë Emrat e Tu, me të cilët ke 
emërtuar Veten Tënde, ose e ke zbritur në librin Tënd, ia ke 
mësuar dikujt prej krijesave të Tua, ose e ke ruajtur në diturinë 
Tënde të fshehtë, e cila është tek Ti. Bëje Kur’anin pranverë 
(gjallërimin, gjelbërimin) e zemrës sime dhe dritën e gjoksit  
tim, të tillë që të më largojë brengën, mërzitjen dhe 
vështirësinë time..."45. Është e njohur se atë që e ruan Allahu në 
Diturinë e Tij nuk mund ta dijë askush.
- E katërta: Emrat e Allahut a janë të kufizuar me numur të 
caktuar? 
Nuk janë të kufizuar. Thënia e Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem): “ Allahu ka nëntëdhjetë e nëntë Emra. Kush i mëson 
ato (i mëson, i kupton dhe punon me ta) futet në Xhenet ”. 
(Transmeton Ahmedi, Ibnu Hibani dhe Tebarani).
- E pesta: Këto nëndhjetë e nëntë Emra nuk janë të caktuar, 
porse janë lënë në dorën tonë që ne të kërkojmë derisa të 
arrimë në nëntëdhjet e nëntë. Urtësia e fshehjes është që ne të 
kërkojmë derisa të arrim tek ky qëllim. Kjo ka të ngjashme. E 
tillë është fshehja e Natës së e Kadrit, Ora e përgjigjes së lutjes 
ditën e Xhuma, oro e përgjigjes natën, e tje. Me qëllim që 
njerëzit të përpiqen në kërkim.
- E gjashta: Kuptimi i (ihsait) mësimit të këtyre emrave prej të 
cilave rënditet hyrja në Xhenet, nuk do të thotë të shkruhen në 
një letër, pllakë pastaj të përsëriten derisa t’i mësohen 
përmendësh. Porse kuptimi është: 
Së pari t’i dimë si emra (ti mësojmë përmendësh). 
Së dyti kuptimi i domethënieve të këtyre emrave. 
Së treti adhurimi i Allahut sipas domethënieve të tyre. Kjo në 
dy mënyra: 
Mënyra e parë: Të lutësh Allahun me ta siç thotë Allahu 
(subhanehu ue teala): "Me të vërtet Allahut i takojnë emrat 
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e përkryer e të bukur, prandaj luteni Allahun me ta…". El-
Araf. 180. Duke i bërë ata mjet arritës për në kërkesën tënde. 
Të zgjedhësh emrin e përshtatshëm për kërkesën tënde. Kur 
kërkon falje të thuash: Ja Gafurr, O Falës më fal mua! Nuk 
është e përshtatshme të thuash: O Ndëshkues i Rreptë, më fal 
mua, madje kjo i ngjan talljes, por të thuash: Më shpëto mua, 
prej dënimit Tënd.
Mënyra e dytë: Të kqyrësh në adhurimin tënd atë që përmbajnë 
këto emra. Emri Err-Rrahim (Mëshiruesi) përmban mëshirën. 
Prandaj puno punë të mira të cilat të bëjnë të fitosh mëshirën e 
Allahut. Emri El-Gafurr përmban faljen e gjynaheve, atëherë 
puno atë që është shkak për faljen e mëkateve tua. Ky është 
kuptimi i mësimit të tyre. Nëse është kështu atëherë ai meriton 
të jetë çmimi i futjes në xhen'net. Ky çmim nuk është në 
aspektin e kompesimit, porse në aspektin e shkakut, sepse 
punët e mira janë shkak për futjen në xhen'net jo kompesim. 
Për këtë arsye ka ardhur në hadith të sakt nga i Dërguari (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "Askush prej jush nuk ka për tu 
futur në xhen'net me punën e tij. I thanë: as ti o i Dërguar i  
Allahut?! Tha: as un, vetëm se Allahu do të më përfshijë me 
mëshirën e Tij". Buhariu dhe Muslimi.
Prandaj o vëlla mos u mashtro me punën tënde dhe as mos të të 
pëlqej vetja e të thuash: unë kam punuar këtë e këtë prandaj do 
të futem në xhen'net. Allahu thotë: "Ata të shprehin ty 
mirënjohje që e përqafuan Islamin. Thuaju: Pranimin tuaj 
të Islamit mos ma njihni mua. Përkundrazi, Allahu ka 
dhuruar një mirësi mbi ju, që Ai ju ka udhëzuar ju tek 
Imani (Besimi)…". El-Huxhurat. 17. Kjo është në aspektin e 
asaj që shohim në lidhje me punët tona, është detyrë që ne të 
shohim mirësin e Allahut mbi ne. Ndërsa përsa i përket 
aspektit të shpërblimit Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "A 
mund të jetë shpërblimi i veprës së mirë diç tjetër, pos me 
të mirë?". Err-Rrahman. 60. Pra besojmë se Allahu e 
shpërblen të mirën me të mirë.
E shtata: Emrat e Allahut të Madhëruar dhe tregimi i tyre për 
qenien dhe cilësinë sëbashku, është tregim me përputhje; 
tregimi vetëm për qenien, ose vetëm për cilësinë është tregim 
me përfshirje; ndërsa tregimi i tyre për një çështje të jashtme, 
është tregim i pashmangshëm (ose tregim me domosdoshmëri). 
Kështu Emri El-Khal-lak tregon për qenien – që është vet 
Allahun (subhanehu ue teala) – dhe për cilësin - që është 
krijimi - sëbashku me tregim përputhje. Tregon vetëm për 
qenien ose vetëm për cilësinë me tregim përfshirës. Tregon për 
fuqin dhe dijen me tregim të pashmangshëm (ose të 
domosdoshmërie).
E teta: Besimi në emrat e Allahut nuk plotesohet vetëm se me 
tre çështje kur emri është kalimtar (vepror): Besimi në emrin, 
se ai është emër i Allahut. Besimi në cilësin që përmban ai. 
Dhe çka pëfshin ai prej pasojave dhe pasojave. P.sh: El-Alim 
nuk plotësohet besimi në të derisa të besosh se El-Alim ështën 
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prej emrave të Allahut, të besojmë në cilësin e dijes që ai 
përmban dhe të besojmë në pasojën që rrjedh prej tij dhe kjo 
është se Ai di gjithçka.
E nëse është emër jokalimtarë (joveprorë) atëherë  besojmë se 
ai është prej emrave të Allahut dhe në cilësin që ai përmban. 
E nënta: Prej emrave të Allahut ka që janë të posaçëm për Të, 
siç janë: Allah, Err-Rahman, Rrabil-Alemin e të ngjashëm.
Prej tyre ka që nuk janë të posaçëm për Të siç janë: Err-
Rrahim, Es-Semië, El-Alim Allahu (subhanehu ue teala) ka 
thënë: "Vërtet që Ne e krijuam njeriun nga Nutfah (pika) 
lëngu të bashkuar (të derdhura nga burri dhe gruaja), me 
qëllim që ta provojmë atë, kësëhtu që Ne e bëmë atë 
dëgjues shikues". El-Insan. 2. Po kështu Allahu (subhanehu 
ue teala) thotë për Profetin e Tij (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem): "…për besimtarët ai (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) 
është që ndjen shum, mëshirues. Teube. 128.]

"Tema: Respektimi i Emrave të Allahut…". Që do të thotë 
qënia detyrë e rrespektimit të emrave të Allahut, sepse 
respektimi i tyre është respektim i Allahut (subhanehu ue 
teala). Prandaj të mos emërtohet askush me emër që është i 
posaçëm për Allahun. Emrat e Allahut ndahen në dy lloje: 
Lloji i parë: Emra që nuk janë të saktë për askënd tjetër veç 
Allahut. Me këta nuk emërtohet askush veç Allahut, nëse 
emërtohet është detyrë të ndryshohet, siç janë: Allah, Err-
Rahman, Rrabil-Alemin e të ngjashëm.
Lloji i dytë: Emra që janë të saktë të emëtohet me to dikush 
tjetër veç Allahut. Si: Err-Rrahim, Es-Semia, El-Besir. Nëse 
merret parasysh cilësia (atributi) ndalohet nga emërtimi me të. 
Nëse nuk merret parasysh cilësia lejohet emërtimi me të, duke 
qenë se ai është thjesht emër i përveçëm që tregon për një 
qënie.

Nga Ebi Shurejh trasmetohet se ai thirrej me pseudonimin 
Ebul-Hakem. Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) i tha: 
"Vërtet Allahu është El-Hakem dhe Atij i përket el-hukm 
(gjykimi)". Tha: Populli im kur kishin mosmarrëveshje në 
ndonjë çështje më vinin mua. Gjykoja ndërmjet tyre dhe 
kënaqeshin të dyja palët. I tha: "sa e mirë është kjo! Sa fëmijë 
ke ti?". I thashë: Shurejhun, Muslimin dhe Abdullahin. Tha: 
"kush është më i madhi i tyre". I thashë: Shurejhu. Tha: 
"atëherë ti je Ebu Shurejh". Trasmeton Ebu Daudi dhe të tjerë.

"Nga Ebi Shurejh…". Ai është Hani ibën Jezid El-Kndij, erdhi 
tek Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) si delegat me 
popullin e tij. 

"…thirrej me pseudonimin Ebul-Hakem…". Pseudonimi tek 
arabët është me u thirrur me baba, nënë, vëlla, xhaxha ose dajë. 
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Ai është për lavdërimi siç është rasti në këtë hadith. Po kështu 
është për qortim si Ebi Xhehël (babai i injorancës). Gjthashtu 
është për shkak të shoqërimit të diçkaje dhe qëndrimit me të si 
Ebi Hurejre (babai i maces). Gjithashtu është thjesht emër i 
përveçëm për tu njohur, si Ebu Bekër (radijallahu anhu) ose 
Ebul-Abas Shejh el-islam Ibën Tejmije (Allahu e mëshiroftë), 
sepse ai nuk ka pasur fëmijë.

"Vërtet Allahu është El-Hakem…". Që do të thotë se Ai 
meriton të jetë Gjykatës mbi robt e Tij. Gjykatës me vepër. 
Tregon për këtë fjala e tij (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) në 
hadith: "…dhe Atij i përket el-hukm (gjykimi)".

"…dhe Atij i përket el-hukm (gjykimi)". Pra vetëm Allahut i 
Përket gjykimi. 
1 - Gjykimi i Allahut ndahet në dy llojesh: 
Ai i krijimit, këtë askush nuk mundet ta prapësoj. Për të tillë 
bën fjalë fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "…Kësisoj, unë 
nuk do të iki nga ky vend derisa të më lejojë babai im ose 
derisa Allahu të gjykojë çështjen time dhe Ai është më i 
Miri i gjykuesve". Jusuf. 80.
2 - Ai fetarë,Njerëzit në këtë ndahen në dy grupe: besimtarë 
dhe qafir. Ai që kënaqet dhe gjykon me të, ai është besimtarë. 
Ndërsa ai që nuk kënaqet dhe as nuk gjykon me të, ai është 
qafir. E tillë është fjala e Allahut (subhanehu ue teala): Dhe në 
çfarëdo që të ndryshoni (e të haheni), gjykimi për të është 
tek Allahu…". Esh-Shura. 10. Nërsa fjala e Allahut 
(subhanehu ue teala): "A nuk është Allahu Gjithëgjykuesi 
më i Urtë?...". Dhe fjala e Tij (subhanehu ue teala): "E kush 
është më i mirë në gjykim se sa Allahu, për një popull që ka 
një Besim të fortë?". El-Maideh. 50. Gjykimi këtu përfshin 
atë të krijimit dhe atë fetarë, edhe pse në ajetin e dytë ajo që 
duket është se qëllimi është për gjykimin fetarë, sepse ai (ajeti) 
vjen në konteksin e gjykimit fetarë. Gjykimi fetarë është 
pasues i dashurisë, pëlqimit, urrejtjes dhe zemërimit. Ndërsa ai 
krijues është i përgjithshëm për çd gjëo. Hadithi tregon se nga 
emrat e Allahut është emri El-Hakem.
E përsa i përket El-Adl, ka ardhur nga disa sehabe se ka thënë: 
"Vërtet Allahu është El-Hakem (Gjykues), El-Adl (i Drejtë)
…". Mirëpo unë nuk njoh në ketë ndonjë hadith merrfuu (është 
fjal që i atribohet Profetit). Porse Fjala e Allahu (subhanehu ue 
teala): "E kush është më i mirë në gjykim se sa Allahu, për 
një popull që ka një Besim të fortë?". El-Maideh. 50. Nuk ka 
dyshim që e përfshin drejtësinë, përkundrazi ajo përfshin 
drejtësin dhe më shumë.

"Tha: Populli im kur kishin mosmarrëveshje në ndonjë çështje 
më vinin mua…". Kjo qartëson shkakun e emërtimit të tij me 
emrin Ebi El-Hakem. 
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 "sa e mirë është kjo!...". kjo tregon për rregullimin e tij 
ndërmjet njerëzve jo për emërtimin e tij me këtë emër sepse i 
Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ia ndërroi atë.

"Shurejhun, Muslimin dhe Abdullahin". Mesa duket ai nuk ai 
nuk ka pasur fëmijë tjerë sepse fjala arabe ueled (djalë) 
përfshin meshkujt edhe femrat, po të kishte do ti përmendte.

"atëherë ti je Ebu Shurejh". I Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) ia ndryshoi emrin për dy arsye: 
E para: Se El-Hakem është Allahu. Kur ati i thuhet O Eba El-
Hakem është sikur i thuhet O Eba Allah!.
E dyta: Ky emër që u bë pseudonim për këtë person eshtë 
vështruar domethënia e cilësisë ajo është gjykimi. Me këtë ajo 
ka rënë në përputhje të emrit të Allahut, ai nuk është thjesht 
emër për tu njohur, por emër për tu njohur që përmban 
domethënie. Me anë të kasaj ai bëhet ortak me Allahun 
(subhanehu ue teala) në këtë. Prandaj i Dërguari (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem): e thirri me një emër që duhet të thirrej me të. 

çështjet

1 Respektimi i Emrave dhe cilësive të Allahut edhe nëse nuk 
është për qëllim domethënia e tij.
Në nefsin tim në lidhje me këtë çështje kam diçka, sepse kur ai 
nuk ka për qëllim domethënien e tij, atëherë kjo është e lejuar, 
vetëm nëse emërtohet me ndonjë emer që nuk është i saktë 
vetëm se për Allahun, si Allah, Err-Rahman, Rrabil-Alemin e 
të ngjashëm. Këta nuk përdoren vetëmse për Allahun sido që të 
jetë. Ndërsa ata emra që nuk janë të posaçëm për Allahun, 
atëherë emërtohet me ta të tjerë veç Allahut kur nuk vërehet 
domethënia e cilësisë porse për qëllim është vetëm si emër për 
tu njohur, sepse ai nuk i përputhet emrit të Allahut. Prandaj 
ndër sehabet ka pasur prej atyre që emrin e tij e kisht El-
Hakem46 dhe i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) nuk 
ua ka ndryshuar sepse ai nuk ka pas për qëllim vetëm se emrin 
për tu njohur. Po kështu ndër sehabet ka pasur me emrin 
Hakim47 ndërkoh i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) e 
ka pohuar atë. Atëherë prej emrave të Allahut (subhanehu ue 
teala) rrespektohen ata emra që janë të posaçëm për Të ose ata 
emra me të cilët është për qëllim vështrimi i cilësis.
2 Ndryshimi i emrit për këtë shkak. Më parë kjo çështje u 
trajtua.

46

4

 Si El-Hakem ibën El-Harith Es-Sulemij, El-Hakem ibën Seid ibën El-As, El-Hakem ibën 
Abdull-llah Eth-Thekafij e të tjerë Allahu qoftë i kënaqur me ta. (shiko në El-Isabe)

47

4

 Si Hakim ibën Hizam, Hakim ibën El-Harith Et-Taij, Hakim ibën Talik El-Emeuij e të tjerë 
Allahu qoftë i kënaqur me ta. (shiko në El-Isabe)
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3  Zgjedhja e fëmijës më të madh për tu thërritur me të. Kjo 
është marrë nga fjala e të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem): "kush është më i madhi i tyre". Tha: Shurejhu. Tha: 
"atëherë ti je Ebu Shurejh".
Prej hadithit nuk merret pëlqimi i thirrjes me pseudonim, sepse 
Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) deshi ta ndryshoj 
pseudonimin e tij në një pseudonim tjetër të lejuar, e nuk e 
urdhëroi atë që të thirrej me pseudonimin fillimisht.
Prej hadithit përfitohet çka vijon:
Së pari: Ata që merren me këshilla orjentime duhet që kur u 
mbyllin njerëzve një portë të ndaluar tu sqarojnë atyre të 
lejuarën. Këtë e kemi vërtetuar më parë.
Së dyti: Gjykimi i përket vetëm Allahut (subhanehu ue teala), 
sipas fjalës së të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): 
"…dhe Atij i përket el-hukm (gjykimi)". Ndërsa ai i krijimit nuk 
ka kundërshtim në lidhje me të pasi askush nuk mundet ta 
kundërshtoj Allahun në gjykimet (vendimet) e Tij të krijimit.
Ndërsa ai i Sheriatit është kriteri i sprovës. Ai që ligjëron për 
njerëzit ligj tjetër veç ligjit të Allahut dhe mendon se është më i 
mirë se ligji i Allahut dhe më i dobishëm për robt ose është i 
barabartë me ligjin e Allahut ose lejohet lënia e ligjit të 
Allahutpër tek ai. Ky është qafir sepse e bëri veten e tij ortak 
me Allahun (subhanehu ue teala) qoftë kjo në çështjet e 
adhurimit ose në marrëdhëniet e ndërsjellta. Argument për këtë 
është fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "A mos kërkojnë 
atëherë gjykimin e kohës së injorancës (padijes, para 
Islamit)? E kush është më i mirë në gjykim se sa Allahu, 
për një popull që ka një Besim të fortë?". El-Maideh. 50. 
Ajeti tregon se askush nuk është më i mirë në gjykim se sa 
Allahu dhe as i barabartë me të sepse më i mirë është emër i 
shkallës krahasore. Kuptimi i kësaj është se nuk ka gjë në 
shkallën e Tij. Kush e pretendon një gjë të tillë vetëm se ka 
përgënjeshtruar Allahun (subhanehu ue teala). Allahu 
(subhanehu ue teala): "…Dhe kushdo që nuk gjykon me atë 
që ka shpallur Allahu (me Ligjin e Allahut), të këtillët janë 
Kafira (jobesimtarë)". Maideh. 44.Ky është argument se nuk 
lejohet shmangja nga ligji i Allahut për tek ligj tjetër dhe se një 
gjë e tillë është kufër.
Nëse thuhet: Allahu (subhanehu ue teala): ka thënë: "…dhe 
kushdo që nuk gjykon me atë që ka shpallur Allahu, të 
këtillët janë Fasikunë (të pabindur e të panënshtruar ndaj 
Allahut)". Maideh. 47. Ne themi Allahu (subhanehu ue teala) 
ka thënë: "A i ke parë ata (hipokritët) të cilët pretendojnë se 
besojnë në atë që të është zbritur ty dhe në çfarë është 
zbritur para teje, ata duan të shkojnë për të gjykuar (për 
mosmarrëveshjet e tyre) te Taghutët (gjykatësit e rremë, të 
adhuruarit e trilluar), ndërkohë që janë urdhëruar t’i 
mohojnë ata. Por është shejtani ai i cili dëshiron t’i 
humbasë ata në pafundësi. Dhe kur u thuhet atyre: Ejani 
tek ajo që ka zbritur Allahu dhe tek i Dërguari i Tij, ti i 
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sheh hipokritët të largohen me neveri prej teje". En-Nisa. 
60-61. Ky është argument për kufrin e tyre, sepse ka thënë: 
"…pretendojnë se besojnë…". Ky është mohim i besimit të 
tyre. Ajo që duket nga ajeti është se ata pretendojnë pa 
besnikëri dhe vërtetësi. Atëherë fjala e Profetit (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem): "…dhe Atij i përket el-hukm (gjykimi)". 
Tregon se ai që gjykimin ia vendos dikuj tjetër veç Allahut 
(subhanehu ue teala) vetëm se ka bërë shirk.

Dobi 
Është detyrë për nxënësin e dijes që të njohë ndryshimin 
ndërmjet ligjit që bëhet rregull për të punuar me të duke 
ndërruar me të Kur'anin dhe ndërmjet të gjykuarit në një 
çështje të caktuar jo me ligjin që ka zbritur Allahu (subhanehu 
ue teala). Ky mund të jetë qafir ose mëkatar ose mizor (i pa 
drejtë). Është qafir kur beson (mendon) se ai është më i mirë se 
ligji i sheriatit ose i barabartë me të. Është mëkatar kur është 
për shkak të epshit në nefsin e gjykuesit. Dhe është mizor (i pa 
drejtë) kur do ti bëj dëm të gjykuarit. Shfaqja e mizorisë në 
këtë është më e qartë se shfaqja e tij në të dytën, shfaqja 
mëkatit (mos bindjes) në të dytën është më e qartë se shfaqja e 
tij në të tretën.
Së treti: Ndryshimi i emrit në një emër që më të mirë kur 
përmban një çështje që nuk duhet siç ndryshoi Profeti (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) disa emra të lejuar. Kjo gjë nuk ka 
nevoj për përtritjen (rikthimin) e besimit siç mendojnë disa 
njerëz të rëndomtë. 
 

   
Mësimi 48

Tema: Kush tallet me diçka që përmban përmëndjen  e 
Allahut, ose Kur’anin apo Profetin.

Në lidhje me titullin e kësaj teme ka diçka prej paqartësie. 
Mesa duket qëllimi për atë që tallet me diçka që përmban 
përmendjen e Allahut si rregullat e sheriatit, ose tallet me 
Kur'anin, ose tallet me Profetin (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem) i është lidhur fjalës së tij me diçka. Ndërsa qëllimi me 
Profetin këtu është lloji, kështuqë përfshin të gjith të profetët, e 
nuk është për qëllim vetëm Muhamedi (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem). 

"Kush tallet…". Tallet dhe nënçmon e sheh atë loj e jo gjë 
serioze. Kush tallet me Allahun (subhanehu ue teala), me 
argumentat universale (të krijimit), ose me argumentat e 
sheriatit, ose me profetët e Tij, ai është (kafir) jobesimtar, 
sepse kundërshtimi që tallja i bën imanin është kundërshtim i 
madh.
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E si tallet dhe nënçmon atë çështje që beson? Personi që beson 
në diçka patjetër duhet ta madhërojë atë dhe në zemrën e tij të 
ketë madhërim për këtë siç i përshtatet asaj. 
Kufri është dy llojesh:
Kufri i shmangjes (indifirentizmit)
Kufri i kundërvënies. 
Tallësi është kafir me kufrin e kundërvënis. Ai është më i madh 
sesa ai që vetëm bën sexhde një idhulli. Kjo është një çështje 
shumë e rrezikshme. Ndoshta një fjalë i shkakton (i sjell) të 
zotit të saj (folësit) në bela ndoshta edhe në shkatërrim pa e 
ndjerë. Ndoshta njeriu flet një fjalë në hidhërimit të Allahut të 
Madhëruar, pa i dhënë rëndësi, e bie me të në zjarr. Kush tallet 
me namazin, qoftë edhe nafile (vullnetare), ose zekatin, ose 
agjerimin, ose haxhin është kafir sipas mendimit unanim të 
dijetarëve muslimanë.
Po kështu, kush tallet me argumentat e krijimit si të thotë: 
egzistenca e nxehtësisë në ditët e dimrit është mëndjelehtësi 
(kotësi), ose egzistenca e ditëve të ftohta në ditët e verës është 
mëndjelehtësi (kotësi). Kjo është kufër që të nxjerr krejtësisht 
nga feja, sepse Allahu i Madhëruar të gjitha veprimet e Tij i ka 
ndërtuar mbi Urtësinë e plotë. Ne ndoshta nuk mund ti arrijmë 
dhe sigurisht që nuk mund t'i arrijmë ato urtësi. 
Dijetarët janë kundërshtuar në lidhje me atë që shan Allahun, 
të Dërguarin apo Librin e Tij. A pranohet pendimi i tij? Në dy 
mendime: 
Mendimi i parë: nuk pranohet pendimi i tij. Ky është mendimi 
më i njohur tek hambelitë, madje vritet si kafir dhe nuk i falet 
namazi i xhenazes, nuk bëhet lutje për mëshirë dhe varroset në 
një vend të largët prej varrezave muslimane. Nëse thotë: ai 
është penduar, ka bërë gabim, ata thonë: kjo është dalje nga 
Islami dhe çështja e saj është shumë e madhe, në lidhje me të 
nuk bën dobi pendimi.
Mendimi i dytë: Pranohet pendimi nëse mësojmë besnikërinë e 
pendimit të tij tek Allahu i Madhëruar. Pohon gabimin dhe e 
cilëson (përshkruan) Allahun e Madhëruar me ato që e meriton 
prej cilësive të madhërimit. Ky mendim bazohet në argumentet 
e përgjithshme që tregojnë pranimin e pendimit. Si fjala e 
Allahut të Madhruar thotë: “O robët e Mi që keni tejkaluar 
caqet kundër vetvetes! Mos i humbni shpresat nga Mëshira 
e Allahut, Vërtetë që Allahu i fal të gjitha gjynahet”48. Disa 
prej kufarëve e shajnë Allahun, megjithatë pranohet pendimi i 
tyre. Kjo është e sakta vetëm se sharësit të Profetit (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) i pranohet pendimi i tij dhe bëhet e 
detyrueshme vrasja e tij, ndryshe nga ai që shan Allahun. Atij i 
pranohet pendimi i tij dhe nuk vritet, jo se haku i Allahut është 
më i vogël se haku i Profetit, porse Allahu na ka lajmëruar për 
falje nga ana e Tij ndaj të drejtës së Tij kur pendohet robi se Ai 

48

4

 Zumer  53  
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i fal të gjitha gjynahet. Ndërsa sharësi i Profetit (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) ka të bëjë me dy çështje:
E para: Çështje sheriati për shkak të qenies së tij i Drguari i 
Allahut. Në këtë aspekt pranohet nëse pendohet.
E dyta: Çështje e tij personale, për shkak të qenies së tij prej të 
dërguarve. Në këtë aspekt bëhet e detyrueshme vrasjen e tij për 
hakun e Tij (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) dhe vritet pas 
pendimit të tij si musliman. Kur vritet e lajmë, e qefinosim, ia 
falm xhenazen dhe e varrosim me muslimanët. Ky është 
mendimi që ka zgjedhur edhe Shejhul Islam ibn Tejmije në 
kohën e tij. Ka shkruar edhe një libër në lidhje me këtë të cilin 
e ka emërtuar "Es-Sarimu el-meslul fi hukmi katli sabi Err-
Rresul" ose "Es-Sarimu el-meslul ala shatim Err-Rresul". Kjo 
sepse ai e ka nënçmuar të drejtën e Profetit (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem). Po kështu nëse ai akuzon (në nder) atë, ai 
vritet e nuk gjuhet me kamxhik
Nëse thuhet: a nuk është pohuar se prej njerëzveka pasur prej 
atyre që ka sharë Profetin (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) 
ndërkohë e ka pranuar prej tij dhe i ka lënë atë të lirë?
Përgjigja: Sigurisht që kjo është e saktë, porse kjo ka ndodhur 
gjatë jetës së të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem). Ai 
vetë e ka lënë të drejtën e tij. Mirëpo pas vdekjes së tij, nuk e 
dimë. Atëherë ne zbatojmë atë që është detyrë në lidhje me atë 
që shan Profetin (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem).
Nëse thuhet: mundësia që ai falose nuk ai fal është shkak për 
qëndrimin?
Përgjigja: kjo nuk është shkak për qëndrimin, sepse e keqja u 
arrit me anë të sharjes, ndërsa largimi i ndikimit të sharjes nuk 
diheh, origjina është se ai ka mbetur.
Nëse thuhet a nuk ka qenë që në të shumtën e rasteve Profeti 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ia ka falur atij që e ka sharë?
Përgjigja: Po sigurisht, ndoshta në jetën e Profetit (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) kur ai ia falte arrihej dobi dhe në këtë 
ka bashkim (unitet). Ashtu sikurse Profeti (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem) dinte kush janë munafikët dhe nuk i ka vrarë ata, 
me qëllim që të mos thonë njerëzit se Muhamedi (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) vret shokët e tij. Mirëpo tani nëse ne njohim 
ndonjë person të posaçëm prej munafikësh e vrasim atë. Ibën 
Kajimi thotë: Mos vrasja e munafikut të njohur ka qenë vetëm 
gjatë jetës së të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem).

Allahu i Madhëruar thotë: “Në qoftë se i pyet ata (për këtë 
gjë) atëherë shprehen hapur: “Ne vetëm po flasim kot dhe 
po talleshim. Thuaju: A me Allahun, Ajetet e Tij dhe me të 
Dërguarin e Tij po talleni.”49  
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“Në qoftë se i pyet ata...”. Fjala i është drejtuar Profetit (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem). Që do të thotë: nëse i pyet ata të 
cilët flasin kot dhe lozin me talljen me Allahun, Të Dërguarin, 
Librin e Tij dhe sahabët. 

“...atëherë shprehen hapur...”. Pra të pyeturit.

“...ne vetëm po flasim kot dhe po talleshim...”. Pra, nuk 
kishin ndonjë qëllim, porse ne po flasim kot dhe po talleshim. 

"…Thuaju: A me Allahun, ajetet e Tij  dhe me të 
Dërguarin e Ti po talleni”. Pyetësori është për kundërshtim 
dhe çuditje. Ua ndalon atyre të tallen me këto çështje të mëdha 
dhe çuditet si të bëhet më e drejta e të drejtave vend për tallje. 

Thënia e Tij: ...A me Allahun...” pra a me Qenien dhe cilësit e 
Tij.  

“...Ajetet e Tij...”. Përfshin ato të sheriatit, si të tallurit me 
Kur’anin si të thuhet: “përralla të të parëve” – Allahu na ruajtë 
- ose të tallet me diçka nga adhurimet si: Namazin, Zekatin, 
Agjërimin dhe Haxin. 
Po ashtu përfshin edhe ajetet e krijimit, si: të tallet me atë që ka 
caktuar Allahu, duke thënë: si të vijë kjo në këtë kohë, ose si të 
dalin këto fruta prej kësaj gjëje, ose si e krijon këtë që u bën 
dëm njerëzve dhe i torturon ata me tallje dhe përçmim.

"...dhe me të Dërguarin e Tij...” Qëllimi këtu është 
Muhamedi (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem).

“Mos kërkoni fare ndjesë…". Qëllimi me ndalimin është 
pesimizmi. Që do të thotë: ndaloi ata nga të kërkuarit ndjesë 
për ti bërë ata pesimistë në pranimin e justifikimit të tyre.

"...pasiqë besuat keni mohuar...”.  Pra me tallje. Ata nuk 
ishin munafikë krejtësisht, porse ishin besimtarë me iman të 
dobët. Porse imani i tyre ishte i dobët, për këtë arsye nuk i 
ndaloi prej talljes me Allahun, ajetet e Tij dhe të Dërguarin e 
Tij.

‘ ...Nëse Ne i falim disa prej jush të tjetët i dënojmë ngase 
ishin kriminelë”.

“...Ne i falim...” Përemri shumës është për madhështim, pra 
Allahu i Madhëruar. 

“...nëse një grupi nga ju i falim...”. Disa dijetarë thanë: Këta 
ishin me ta dhe e urryen këtë gjë, porse u bënë lajka atyre (nuk 
i kundërshtuan) ndaj morën të njëjtin gjykim, për shkak të 
qëndrimit të tyre me ta, por disi më të lehtë për arsye të 
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urrejtjes që shfaqën ndaj kësaj tallje. Ndaj edhe Allahu i fali 
ata, i udhëzoi në besim dhe u penduan.

 “...të tjetët i dënojmë...”. pra nuk mundet t’i falim të gjithë, 
edhe nëse falim disa, patjetër do të dënohen të tjerët.

 “...ngase ishin kriminelë”. Pra, për shkak të qenies së tyre 
kriminelë me talljen, ata kishin krim. Allahu na mbrojt! 
Prandaj nuk mund t’u jepej sukses atyre për në (teube) pendim 
që të faleshin.

Prej dy ajeteve përfitohet:
1- Sqarimi i Dijes së Allahut të Madhëruar për çka do të 
ndodhë. Argument është thënia e Tij: “Nëqoftëse i pyet ata 
atëherë shprehen hapur”. Kjo tregon  për të ardhmen. Allahu 
e di se çfarë ka qenë çdo të jetë nëse do të ishte si do të ishte. 
Allahu i Madhëruar thotë: “Vetëm i Allahut është Gajbi (e 
fshehta) e qiejve dhe e tokës dhe tek Ai kthehen të gjitha 
çështjet ( për gjykim e vendim).50 
2- Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) gjykon me atë që 
zbriti Allahu tek ai duke qenë se e urdhëroi të thotë: “A me 
Allahun, me Ajetet e Tij...”.
3- Kufëri më i madhi është tallja me Allahun ajetet e Tij dhe 
me të Dërguarin e Tij. Argument është ajeti në formën pyetse 
dhe qortuese. 
4- Të tallurit me Allahun, ajetet dhe të Dërguarin e Tij është 
tallja më e madhe dhe më e shëmtuara. Argument është ajeti i 
mësipërm “A me Allahun, me Ajetet e Tij...”. Ndërsa 
paraprirja e tyre talljes sikur do të thotë se a nuk ka mbetur për 
tu tallur vetëm se me këta të cilët nuk janë vend për tallje, 
madje më e drejta e të drejtave janë këta tre.
5- Tallësi më Allahun bën kufër. Argument është ajeti i 
mësipërm: “Mos kërkoni ndjesë pasiqë besuat, keni 
mohuar...”.
6- Përdorimi i rreptësisë në vendin e saj. Se në të kundërt, 
origjina është se kush vjen të kërkojë ndjesë mëshirohet, porse 
këtu s’ka vënd për mëshirë.
7- Pranimi i pendimit të tallësit me Allahun. Argument është 
ajeti: “Nëse Ne i falim disa prej jush...”. Kjo çështje ka 
ndodhur. Kishte prej tyre që u falën dhe u udhëzuan në Islam, u 
penduan dhe ua pranoi Allahu pendimin. Ky është argumenti 
për thënien më të saktë, se tallësit me Allahun i pranohet 
pendimi, porse patjetër duhet argument që sqaron vërtetësinë e 
pendimit, sepse kufri i tij është prej më të rëndëve ose më i 
rëndi. Ai nuk është si kufri i i shmangjes (indifirentizmit) ose 
mohimit. 
Këta që qëndruan prezentë ishin si ata që shanë. Allahu i 
Madhëruar thotë: “Dhe tashmë të është bërë e ditur në libër, 
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(Kur’an) se kur të dëgjosh se ajetet e Allahut po mohohen, 
ose përqeshin atëherë mos rri me ta derisa të ndërrojnë 
bisedën (sikur të ulesh me ta), në këtë mënyrë padyshim që 
edhe ti do të ishe si edhe ata...”51. Ata kishin mundësi të 
ndaheshin prej tyre. Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) 
zbatoi urdhërin e Allahut në përcjelljen e fjalës së Tij tek ata, 
derisa burri që erdhi të kërkoj falje i thoshte atij: "…Thuaju: 
A me Allahun, ajetet e Tij  dhe me të Dërguarin e Ti po 
talleni. Mos kërkoni ndjesë pasiqë besuat, keni mohuar...”. 
Nuk shtonte mbi këtë megjith mundësin për të shtuar qortimin 
dhe sharje.  

Transmetohet prej Ibnu Umerit, Muhamed Ibnu Kab, Zejd Ibnu 
Eslem dhe prej Katades. Hadithi plotsohet nga njëri-tjetri 
(dikush ka thënë një pjesë dhe dikush një pjesë). Një burrë në 
luftën e Tebukut ka thënë: “Nuk kemi parë si këta lexuesit tanë 
të Kur’anit (atyre që e dinë përmendësh kuranin): më 
barkgjerët, më gënjeshtarët në thënie dhe më frikacakët në 
përleshje. Kishin për qëllim Profetin (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) dhe shokët e tij Hafiza. 
Auf Ibnu Malik i tha atij: Gënjeve: ti je munafik (hipokrit), do 
ta lajmëroj të Dërguarin e Allahut. Shkoi Aufi tek i Dërguari i 
Allahut për ta lajmëruar, ndërkohë gjeti Kur’anin që i kishte 
paraprirë. Ky burrë erdhi tek i Dërguar (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem), ndërsa ai ishte nisur i hipur në deven e tij. I tha: O i 
dërguari i Allahut, ne ishim duke folur kot, po flitnim sa për të 
kaluar lodhjet e rrugës. Ibnu Umer thotë: sikur shikoj tek ai i 
lidhur për rripin e kapistrës së deves së Profetit (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem), gurët i binin këmbëve të tij, ndërsa ai thonte: 
Ne vetëm po flitnim kot dhe për shaka. Profeti (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) ia kthente “...A me Allahun me ajetet e Tij 
dhe me të dërguarin e Tij po talleni?” pa e kthyer kokën tek 
ai dhe pa shtuar më shumë”. 52 

“...Në luftën e Tebukut....”. Tebuku është në anët e Shamit. Kjo 
luftë ka ndodhur në muajin Rexheb, në kohën e frutave që ishin 
gati për t,u vjelur. Ishin bashkë me Profetin (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) në këtë luftë rreth 30 mijë vetë. Pasi dolën u 
kthye Abdullah Ibnu Ubej afërsisht me gjysmën e ushtrisë, aq 
sa thuhej nuk dihej se cila prej ushrive ishte më e madhe ajo që 
u kthye, apo ajo që vazhdoi, çka argumentonte shumicën e 
hipokrizisë atë vit. Ajo ka ndodhur në vitin e 9-të hixhretit. 
Shkaku i saj ka qënë informacioni që i është dhënë Profetit 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) se ushtira romake dhe një 
pjesë e Arabëve të krisjanizuar do të bashkoheshin kundra Tij. 
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Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) vendosi t’i luftojë ata 
për të treguar forcën e besimtarve duke qënë të bindur në 
ndihmën e Allahut.  

“...Nuk kemi parë si këto Hafizët tanë…". Për qëllim ishte 
Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) dhe shokët e tij.

"…më barkgjerët…". Sepse kur zgjerohet barku shtohet 
dëshira për ngrënie.

"…më gënjeshtarët në thënie…". Gënjeshtra është lajmërimi 
në të kundërtën e realitetit.

"…dhe më frikacakët në përleshje...”. El-xhubnu (frika). Është 
dobësia në vetvete që ndalon njeriun t’i afrohet asaj që e urren. 
Ajo është një moral i ulët, prandaj Profeti (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem) kërkonte mbrojtje prej saj53. Për shkak të asaj që 
ndodh në të prej ndalimit nga veprimi që duhet të ndërmarr (të 
ketë guzim për tiu futur). Prandaj kjo është cilësi e ulët. Këto 
përshkrime përshtaten plotësisht mbi munafikët, jo mbi 
besimtarët. Besimtari ha në një zorrë. Një të tretën e tomakut e 
ka për ushqim, një të tretën për uj dhe një të tretën për 
frymëmarrje. Kurse kafiri ha sa gjërësia e stomakut të tij. 
Besimtari është më besniku i njerëzve në thënie sidomos 
Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) dhe shokët e tij. Allahu 
i ka përshkruar ato me besnikëri në thënien  e Tij: “(Ajo pranë) 
u takon muhaxhirëve të varfër, të cilët u dëbuan prej 
shtëpive të tyre, duke kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë 
prej Allahut, dhe që ndihmojnë dhe të Dërguarin e Tij. 
Padyshim që këta janë të vërtetët (e të besuarit për atë që 
thonë)”.54 
Munafikët janë njerëzit më gënjeshtarë siç thotë Allahu në 
lidhje me ta: "...Por Allahu padyshim që është Dëshmues se 
ata janë gënjeshtarë". El-Hashër 11. Ndërsa Profeti (sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem) e ka konsideruar gënjeshtrën prej 
shenjave të munafikëve. Munafikët janë më frikacakët e 
njerëzve. Allahu i Madhëruar thotë: “Ata mendojnë se çdo 
thënie është kundër tyre...”.55 Sikur të dëgjojnë dikë që e 
ngren zërin për të kërkuar plaçkën e humbur do të thonë: një 
armik, një armik. Ndërsa ata e duan dynjanë më shumë se 
gjithë njerëzit. Aq sa origjina e hipokrizisë së tyre është për 
shkak të dynjasë dhe për shkak që të mbrohet gjaku, pasuria, 
dhe nderi i tyre. 
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"...Gënjeve...”. Pra lajmërove ndryshe nga ç’është realiteti. Kjo 
tregon domosdoshmërinë e përgenjështrimit të gënjeshtrës, 
sido që të jetë çështja dhe se heshtja ndaj saj nuk ljohet. 

“...porse ti je munafik...”. Sepse këto përshkrime për Profetin 
(sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) dhe shokët e tij nuk i thotë një 
burrë që është mysliman vetëm se munafiku. Me këtë arrihet të 
kuptohet se ia që shan shokët e Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue 
sel-lem) është kafir, sepse sharja e tyre është sharje në Allahun 
(subhanehu ue teala) në të Dërguarin dhe sheriatin e Tij. Është 
sharje në Allahun sepse ai ka sharë Urtësinë e Tij, që zgjodhi 
për më të mirin e krijesave më të këqijtë e krijesave të Tij. 
Është sharje për Profetin (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) sepse 
ata janë shokët e tij dhe njeriu është në fenë e shokut të tij. 
Njeriu për qënien e tij i rregullt apo i prishur, për moralet e 
mira apo të këqija vlersohet nga shokët. Është sharje për 
sheriatin sepse ata janë ndërmjetësit mes nesh dhe Profetit në 
përcjelljen e sheriatit, edhe nëse ata do të kishin këto cilësi 
nuk do të kishte siguri në këtë sheriat.
 
"...ndërkohë gjeti Kur’anin që i kishte paraprirë...” Pra, me 
shpalljen e Allahut të Madhëruar, Allahu është i Gjithëditur për 
çka vepronin, donin dhe thurnin tinëzisht intrigat. Allahu i 
Madhëruar thotë: “Ata mund t’i fshehin (punët e tyre të liga) 
nga njerëzit, por nuk mund ti fshehin nga Allahu, pasi Ai 
është me ta (me dijen e Tij), kur ata thurnin tinëz intrigat e 
tyre të pabesa natën me fjalë të cilat Ai (Allahu) nuk i 
pranon...”.56 

"...gurët i binin këmbëve të tij...". Që do të thotë se ai ecte dhe 
gurët i goditnin këmbët me sa duket – dhe Allahu është më i 
ditur – nga të ecurit e shpejtë të tij. Mirëpo ai nuk e ndjente në 
këtë gjendje, sepse ai donte të kërkonte ndjesë.

"...dhe pa shtuar më shumë”. Pra profeti (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem) nuk shtonte mbi atë që u përmend prej poshtërimit, 
duke zbatuar kështu urdhërin e Allahut të Madhëruar dhe duke 
u mjaftuar me fjalë që e orientoj tek ajo Allahu (subhanehu ue 
teala) si zemërim dhe qortim (poshtërim) që  Allahu i bën në 
thënien e lartpërmendur.

çështjet: 

1 Ajo është shum e madhe; se ai që tallet me këtë është qafir. 
Që do të thotë: se ai që tallet me Allahun (subhanehu ue teala), 
me argumentat e krijimit, ose me argumentat e sheriatit, ose me 
Profetin e Tij, ai është (kafir) jobesimtar.
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2 Ky është edhe komentimi i ajetit për atë që e vepron një 
diçka të tillë, të jetë kush të jetë. Që do të thotë se njëlloj si të 
jetë ai munafik ose jo munafik pastaj ai tallet le të jetë kush të 
jetë.
3 Dallimi ndërmjet spiunllëkut dhe këshillës për Allahun dhe të 
Dërguarin e Tij. Spiunllëku është kalimi i fjalëve të njërit tek 
tjetri duke synuar shkatërrimin. Kjo është prej gjynaheve më të 
mëdha. Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë : 
"Spiuni nuk futet në xhenet". Buhari, Muslimi. Po ashtu ka 
lajmëruar për një burrë që ndërshkohej në varrin e tij ngaqë 
angazhohej për të bër spiunlliqe. Buhari. Ndërsa këshilla për 
Allahun dhe të Dërguarin e Tij nuk ka për synim këtë, por 
synon rrespektimin e Simboleve të Allahut (subhanehu ue 
teala), zbatimin e dispozitave të Tij dhe ruajtjen e sherjatit të 
Tij. Auf ibnu Malik e përcolli fjalën e këtij burri që të 
zbatrohej mbi të dënimi, apo ajo që ishte detyrë të zbatohej mbi 
të. E tillë është edhe rasti kur një person i beson një burri 
ndërsa ky i fundit i zbulon sekretet e tij dhe tallet me të në 
vendet e tubimit, nëse e lajmëron këtë burrë për këtë nuk është 
spiunllik, por është prej këshillës.
4 Dallimi ndërmjet faljes që e don Allahu dhe ashpërsia ndaj 
armiqve të Allahut. Falja që e don Allahu është ajo që në të ka 
pajtim (rregullim), sepse Allahu e ka kushtëzuar këtë në faljen 
e Tij: "E kush fal e bën pajtim, shpërblimi i tij është tek 
Allahu". Shura 40. Pra, falja e tij përfshin pajtimin (rregullim). 
Ndërsa disa të tjerë kanë thënë: e rregulloi dashurin ndërmjet 
tij dhe atij që u soll keq me të. Ky koment është i mangët. E 
sakta është se qëllimi me të është ai rregulloj (pajtoj) me faljen 
e tij, që do të thotë se me faljen e tij pati pajtim (rregullim). 
Ndërsa kur falja e tij shkakton të kqija dhe jo pajtim, atëherë 
falja e tij është mëkat. Aspekti i të qënurit të kësaj (e sakta) nga 
ajeti është i qartë, sepse Allahu thotë: "…fal e bën pajtim…". 
Kjo për arsye se falja është bamirësi, ndërsa prishja është e 
keqe. Largimi i të keqes është me përparësi, madje falja në këtë 
rast është harram.
Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) u soll ashpër ndaj këtij 
burri, me mos kthimin e kokës nga ai, as nuk shtonte mbi fjalën 
që e urdhëroi Allahu (subhanehu ue teala), edhe pse gurët i 
përplaseshin për këmbët e burrit ndërsa Profeti (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) nuk u soll butsisht me të, sipas vendit thuhen 
fjalët. Njeriu duhet të jetë i rreptë në vendin e rreptësisë dhe i 
butë në vendin e butsisë. Përsa u përket armiqve të Allahut 
origjina në lidhje me sjelljen me ta është rreptësia. Allahu 
(subhanehu ue teala) në përshkrimin e Profetit dhe shokëve të 
tij thotë: "…të ashpër ndaj mohuesve (të Allahut) dhe të 
mëshirshëm ndërmjet veti…". El-Fet'h. 29. Po kështu Allahu 
(subhanehu ue teala) thotë: "O ti Pejgamber, luftoji 
jobesimtarët e hipokritët dhe sillu ashpër kundër tyre; 
vendi i tyre është xhehenemi që është një vend i shëmtuar". 
Allahu (subhanehu ue teala) e ka përmendur këtë në dy sure  në 
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Kur'an, gjë e cila tregon për rëndësin e saj, porse butsija 
ndonjëherë për t'i ftuar në islam dhe për të përfituar zemrat, 
mund të jetë e mirë.
5 Ka prej arsyeve që nuk duhet të pranohen. Origjina është që 
të pranohen arsyetimet, e sidomos kur është arsyetusi me 
qëllime të mira, porse ka rënë në një rrëshqitje. Nëse bëhet e 
ditur se arsyetimi i tij është i padrejtë, atëherë ai nuk duhet të 
pranohet.  

Mësimi 49

Tema: Fjala e Allahut (subhanehu ue teala): “Dhe në të 
vërtetë, nëse Ne i japim atij një shije mëshire, pas ndonjë 
fatkeqësije që mund ti ketë rënë është e sigurtë se do të 
thotë: kjo është e imja...”.57 

         Përshtatshmëria e kësaj teme në librin e teuhidit është 
bërë për arsye se njeriu, kur ia përshkruan begatinë punës dhe 
fitimit të tij ka bërë një lloj të shoqëruarit në Rububijeh 
(veprimet e Allahut). Nëse ia përshkruan Allahut, porse 
pretendon se e meriton atë, dhe ajo që i dha Allahu s'është 
aspak mirësi, (favorizim) ngase ai është i aftë, ka rënë në një 
lloj prej kryelartësisë në anën e adhurimit.

Autori ka përmendur në këtë dy ajete

Ajeti i parë: me të cilin atori ka titulluar temën, ai është fjala e 
Allahut (subhanehu ue teala): “...nëse atij Ne i japim një 
shije...” Sipas kontekstit të ajetit qëllimi është për njeriun në 
përgjithësi, gjithashtu është thënë se për qëllim është qafiri. 
Mirëpo mesa duket për qëllim është lloji i njeriut (pra njerëzit 
në përgjithësi) përjashtuar besimtarin, që e pengon nga kjo 
gjëndje imani i tij. Besimtari nuk e thotë këtë. Allahu 
(subhanehu ue teala) para këti ajeti thotë: “Vetëm Atij i 
përcillet e i përket dija për Orën (çastin e fundit), asnjë frut 
nuk del nga cipa, asnjë femër nuk e mbart, as nuk lind, 
veçse me dijen e Tij. Dhe ditën kur Ai do tu thërrasë atyre 
(politeistëve duke i thënë): ku janë ato që mi bënit shokë? 
Ata do të thonë: Të njoftojmë ty, se askush nga ne nuk 
dëshmon për këtë (që ata janë të barabartë) me Ty. Dhe 
humb prej tyre ajo që më parë adhuronin, e binden se ata 
nuk kanë shpëtim. Njeriu nuk lodhet kurrë së luturi për të 
mira, por nëse e godet ndonjë fatkeqësi, atëherë ai i humb 
të gjitha shpresat dhe zhytet në dëshpërim”.58 

57

5

 Fusilet

58

5

 Fusilet 47-49
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Kjo është gjendja e njeriut në aspektin si njeri, porse imani e 
ndalon atë nga cilësitë e këqija të përmendura.

"…nëse Ne i japim…". Allahu ia ka përshkruar vetes së Tij 
dhënien për të qartësuar se ajo është prej Tij, dhe për mirësin e 
Tij të plotë që ka bërë me të (dhënien). 
 
“...pas ndonjë fatkeqësie që i ka rënë…” Pra, ai nuk e shijoi 
mirësinë prej fillimit të çështjes së tij, porse u godit me 
fatkeqësi, si: varfëria, humbja e fëmijëve etj. Më pas i dha atij 
të shijojë, mbas asaj, të mira derisa e ndjen atë, ashtu si shijuesi 
i ushqimit pas urisë. 

“...që i ka rënë...” pra e ka goditur atë dhe ka lënë ndikim tek 
ai. 

“...është e sigurtë se do të thotë: Kjo është e imja...”. Ky 
është kufër (mohim) i mirësisë së Allahut dhe pëlqim i vetes 
(vetkënaqësi).

“E nuk mendoj se do të bëhet Kiameti”. Mbasi u zhyt në 
dynja, e harroi Ahiretin, ndryshe nga besimtari që edhe nëse e 
godet fatëkeqësia kthehet tek Allahu. Më pas ia largon atë dhe 
gjen mbas saj shijen, kënaqësinë dhe gëzimin dhe falenderon 
Allahun për të. Ndërsa ky e harroi ahiretin dhe e mohoi atë.

“po edhe nëse kthehem tek Zoti im, unë tek Ai do të kemë 
edhe më mirë!”, pra me kuptimin: nëse supozojmë se do të 
kthehem te Zoti im, unë te Ai do të kemë edhe më mirë se kjo 
(që ai ka në këtë botë).

“Ne patjetër do t’i njoftojmë mohuesit për atë që 
punuan…”. Që do të thotë se do ta lajmërojmë këtë njeri.

 

Muxhahidi thotë: Kjo është në sajë të punës sime dhe unë e 
kam merituar atë. 
Ibnu Abasi thotë: ka për qëllim: e kam prej vetes sime. 

Fjala e Muxhahidit: "Kjo është në sajë të punës sime dhe unë e 
kam merituar atë". Që do të thotë se kjo është prej fitimit tim 
dhe unë e meritoj atë.

Fjala e Ibën Abasit: "ka për qëllim: e kam prej vetes sime". Që 
do të thotë: prej aftësis (zotësis) sime dhe veprimit tim. Nuk e 
kam prej Allahut. 
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Fjala e Allahu (subhanehu ue teala): "…Kjo më është dhënë 
për shkak të zgjuarsis që kam unë…". El-Kasas. 78.
Katadeja thotë: Në saj të dijes sime për anët (rrugët)e 
përfitimit.
Të tjerët thanë: Ndaj dijes prej Allahut se unë jam i aftë për të 
(e meritoj). Kjo është edhe kuptimi i fjalës së Muxhahidit, "më 
është dhënë në saj të fisnikëris". 

Ajeti i dytë: "…Kjo më është dhënë për shkak të zgjuarsis 
që kam unë…". Në kuran janë dy ajete me këtë me këto fjalë. 
Në ajetin e parë Allahu (subhanehu ue teala) thotë: “Kjo më 
është dhënë për shkak të zgjuarsis që kam unë. 
Përkundrazi, është vetëm një provë, por shumica e tyre 
nuk e dinë!". Ez-Zumer. 49. Ndërsa i dyti: "…Kjo më është 
dhënë për shkak të zgjuarsis që kam unë…". Me sa duket 
nga komenti i autorit ka pasur për qëllim të dytin.
 
"…për shkak të zgjuarsis…". Në lidhje me domethënien e tij 
ka mendime:
I pari: Katadeja thotë: Në saj të dijes sime për anët (rrugët)e 
përfitimit. Pra dija i përket njeriut. Që do të thotë: se unë jam i 
ditur për rrugët e fitimit. Kështu që askush nuk ka merita mbi 
mua në këtë që më është dhënë, porse meritat janë vetëm të 
miat. Sipas kësaj është kufër (mosmirënjohje) të begatisë së 
Allahut dhe pëlqim i vetes.
I dyti: "Të tjerët thanë: Ndaj dijes prej Allahut se unë jam i aftë 
për të (e meritoj)". Me anë të kësaj ai është mendjemadh ndaj 
Allahut dhe se ai meriton që Allahu ta begatoj. Dija këtu i 
përket Allahut. Që do të thotë se kjo gjë që më është dhënë 
është prej dijes së Allahut se unë e meritoj. 
I treti: Fjala e Muxhahidit "më është dhënë në saj të fisnikëris".
Kjo është prej domethënies së mendimit të dytë. Atëherë 
domethënia e ajetit vërtitet në dy aspekte:
1- Ky është mohim se ajo që i është dhënë prej begative prej 
mirësisë së Allahut. Përkundrazi ai pretendon se ato janë prej 
asaj që ka fituar dora, dija dhe aftësia e tij.
2- Ai mohon që Allahu të ketë bërë mirësi mbi të, sikur është ai 
ka bërë mirësi mbi Allahun. Kështu që Allahu, e ka begatuar 
sepse e meritonte këtë të mirë. Në të dy rastet ai është 
mosfalenderues (mosmirënjohës) i Allahut (subhanehu ue 
teala). E vërteta është se gjithçka që na jepet prej begative janë 
prej Allahut (subhanehu ue teala). Ai është i Cili na e lehtësoi 
derisa e përfituam atë, aq sa çdo gjë që e arrijmë prej dijes, 
mundësisë, ose vullnetit është prej Allahut (subhanehu ue 
teala). Detyrë për ne është që t'ia përshkruajmë këto begati 
Allahut (subhanehu ue teala). Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe 
çdo të mirë që e keni ajo është prej Allahut”. Nahl. 53.
Edhe nëse këtë begati e arrin me dijen, ose aftësinë tënde, 
përsëri duhet të dish se është Allahu (subhanehu ue teala) 
dhurues i kësaj dije apo aftësie. Pastaj dija dhe aftësia mund të 
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mos jetë shkak për përfitimin e rriskut. Sa prej njerëzve janë të 
ditur, të aftësuar, të zgjuar e megjithatë nuk u jepet sukses, 
madje edhe dështojnë.
Falenderimi i begative ka tri shtylla:
Të njohurit (pohimi) e tyre me zemër.
Të falenderuarit e Allahut me gjuhë.
Të punuarit me gjymtyrë në atë çka e kënaq begatuesin.
Kështu kush ndjen në vetvete se ai është shkak për aftësin, 
mirësin dhe zgjuarsin e tij, ky nuk është mirënjohës i begatisë. 
Po kështu nëse ai begatinë ia mvesh (atribon) dikujt tjetër veç 
Allahut, ose vepron me gjymtyrët e tij diçka që kundërshton 
Allahun nuk është mirënjohës i Allahut (subhanehu ue teala). 

Nga Ebu Hurejra transmetohet se e ka dëgjuar të Dërguarin e 
Allahut (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) duke thënë: “Tre 
persona nga bijt e Israelit; një me lebrozë, një qeros dhe një të  
verbër, Allahu deshi t'i sprovojë. Kështu Ai dërgoi tek ata një 
melek. Shkoi tek ai me lebrozë dhe i tha: Cila është gjëja më e 
dashur tek ti? Ai u përgjigj: "Ngjyrë dhe lëkurë të mirë, e të  
largohet prej meje ajo nga e cila njërëzit kanë neveri ndaj 
meje për shkak të saj. Tha: e preku atë dhe atij iu largua 
ndytësira dhe iu dha ngjyrë e mirë dhe lëkurë e bukur. I tha: 
cilën lloj pasurie do më shumë? Ai tha: “deve” ose lopë 
(Is'haku ka dyshuar). Kështu atij iu dha një deve e mbarsur, 
dhe i tha: “Allahu të bekoftë me të. 
Tha: i erdhi qerosit dhe i tha: Cila është gjëja më e dashur tek 
ti? Ai tha: “flokë të mirë, e të largohet prej meje ajo nga e cila  
njërëzit kanë neveri ndaj meje për shkak të saj. E preku dhe 
atij iu largua ndytësira dhe iu dha flokë të mirë. I tha: cilën 
lloj pasurie do më shumë? Ai i tha: “Lopë ose deve”. Kështu 
atij iu dha një lopë e mbarsur dhe i tha: Allahu të bekoftë në 
të! I erdhi të verbërit dhe i tha: Cila është gjëja më e dashur 
tek ti? Ai tha: “Dua që Allahu të më kthejë dritën e syve që të  
mund të shikoj njerëzit. E preku dhe Allahu ia ktheu sytë. I tha:  
cilën lloj pasurie do më shumë? Ai u përgjigj: “Dhentë”. Iu  
dha një dele gati në lindje. Ata të dy arritën prodhim prej  
deves dhe lopës dhe lindi delja e të tretit. Ky pati një kope me 
deve që mbushte luginën, tjetri një kope me lopë që e mbushte 
luginën e tjetri një tufë me dhen që mbushte luginën. 
Tha: Pastaj meleku i erdhi të lebrozurit në formën dhe 
paraqitjen e tij (të mëparshme) dhe i tha: “Jam një i varfër 
dhe endacak që nuk kam mundësi të vazhdoj në udhëtimin tim.  
Kështu unë nuk mund të mbërrij sot në familjen time përveçse 
me Allahun, pastaj me ty. Të lutem ty në Emër të Atij i Cili të  
ka dhënë ngjyrë të mirë, lëkurë të bukur dhe pasuri, të më 
japësh një deve që të arrij ku jam nisur! Ai tha: detyrimet janë 
të shumta (e nuk mund të jap gjë ty). Meleku i tha: Më duket se 
të njoh ty! A nuk ke qënë ti një lebroz që të kishin  neveri  
njerëzit, i varfër dhe Allahu të dha ty pasuri? Ai u përgjigj:  
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këtë e trashëgoj të madh pas të madhi. Meleku i tha: “Nëse po 
gënjen atëherë Allahu të bëftë siç ke qënë më parë”. Tha: i  
erdhi qerosit në formën e tij (të mëparshme) dhe i tha atij të  
njëjtat gjëra që i tha të parit, por dhe ai iu përgjigj në të  
njëjtën mënyrë si i pari, meleku i tha: “Nëse po gënjen atëherë 
Allahu të bëftë siç ke qënë më parë”. Tha: i erdhi të verbërit  
në formën dhe paraqitjen e tij (të mëparshme) dhe i tha: “Jam 
një i varfër dhe endacak që nuk kam mundësi të vazhdoj në 
udhëtimin tim. Kështu unë nuk mund të mbërrij sot në familjen 
time përveçse me Allahun, pastaj me ty. Të lutem ty në Emër të 
Atij i Cili të ka kthyer dritën e syve, të më japësh një dele, që 
me të, të sos udhëtimin (të arrij në vënd)! Ai u përgjigj: “S’ka 
dyshim që unë isha i verbër dhe Allahu më ktheu prapë 
shikimin, ndaj, merr çtë duash nga pasuria ime. Betohem në 
Allahun se sot nuk do të rëndoj për diçka që e merr për hir të  
Allahut. Meleku iu përgjigj: “Mbaje pasurinë që ke, ju keni  
qënë në sprovë. Allahu është i kënaqur me ty dhe i zemëruar 
me dy shokët e tu”. Buhari. Muslimi.

"Nga Ebu Hurejra transmetohet se e ka dëgjuar të Dërguarin e 
Allahut (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) duke thënë: “Allahu 
deshi të provojë tre persona nga bijt e Izraelit…". Të gjitha 
historit që kanë ardhur në Kur'an dhe sun'netin e saktë nuk 
është për qëllim me to thjesht lajmërimi, por me to synohet 
mësimi dhe këshilla megjith qetësin dhe gëzimin që fiton nefsi. 
Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Vërtet që në ndodhitë e 
tyre (të Dërguarve) ka mësim për njerëzit me mend…". 
Jusuf. 111. 
  
"…nga bijt e Izraelit…". Ata janë pasardhësit e Jakubit të birit 
të Ishakut të birit të Ibrahimit (alejhim esal-latu ue teslim).

"…një me lebrozë…". Pra në lëkurën e tij kishte lebrozë. 
Lebroza është sëmundje e njohur. Ajo është nga sëmundjet e 
pashërueshme e cila nuk kurohet plotësisht. Ndoshta në këto 
kohët e fundit kanë arritur ta frenojnë përhapjen e saj në lëkurë, 
porse largimi i saj është i pa mundur. Prandaj Allahu 
(subhanehu ue teala) e ka bërë këtë mrekulli për Isën. Allahu 
thotë: "…shërove edhe të verbërit e lindur dhe lebrozët me 
Lejen dhe Vullnetin Tim…". El-Maide. 110.

"…një qeros…". Qeros është ai që nuk ka qime në kokë.

"…një të verbër…". I verbër është ai që ka humbur shikimin.

“Allahu deshi…". Për qëllim me dëshirën këtu është dëshira 
krijuse

"…t'i sprovojë…". Pra ti provojë, siç thotë Allahu (subhanehu 
ue teala): "Ne do t’ju provojmë ju me të keqen dhe me të 
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mirën…". El-Enbija. 35. Po kështu fjala e Allahut: “Kjo është 
nga Mirësia e Allahut, për të më provuar mua nëse jam 
mirënjohës apo mosmirënjohës!...". En-Nemël. 40. 

"…një melek…". Melaiket janë botë e fshehtë për ne. Allahu 
(subhanehu ue teala) i ka krijuar ata prej drite dhi i ka bërë ata 
të bindur ndaj Tij. Ata nuk hanë dhe as nuk pinë. E lartësojnë 
Allahun nat e dit pa u lodhur (pa pushuar). Ata kanë forma 
punë dhe funksione të cilat janë përmendur në Kur'an dhe 
sun'net. Besimi në ta është detyrë. Ai është një nga gjasht 
kushtet e besimit.

"…kanë neveri ndaj meje për shkak të saj…". Pra u neveritën 
dhe urrejnë të përzihen me mua për shkak të saj.

"…e preku atë…". Që të sqarohet se çdo gjë ka shkaqet e saj. 
Ai u shërua me lejen e Allahut (subhanehu ue teala).

"…atij iu largua ndytësira…". Filloj me largimin e ndytësirës 
para ngjyrës së mirë dhe lëkurës së bukur, sepse Ai fillon me 
largimin e të urryerës para arritjes së të kërkuarës. Siç thuhe 
zbrazja para paisjes me diçka.

"…Ai tha: “deve” ose lopë (Is'haku ka dyshuar)…". Me sa 
duket ajo ka qenë deve, siç përfitohet kjo edhe nga konteksi. 
Ndërsa Ishaku ka qenë njëri nga trasmetuesit e hadithit.

"…Kështu atij iu dha një deve e mbarsur…". Mundet që barra 
e saj ishte në moshën dhjet muajshe ose tetë muajshe të cilën 
Allahu (subhanehu ue teala) ia nënshtroi atë për ta përdorur 
(shfrytëzuar). Ndoshta ajo ka qenë afër melekut dhe ai ja dha 
atij. 

“Allahu të bekoftë me të…". Mundet që kjo shprehja të 
përmbaj domethënien e duasë. Kjo është edhe më afër të 
drejtës. Mundet që kjo të jetë thjesht një lajm, sikur i ka thënë: 
kjo deve e mbarsur është e begatshme për ty. Pra Allahu të ka 
begatuar ty në të.

"…i erdhi qerosit…". Ky është personi i dytë i përmendur në 
hadith.

"…i tha: Cila është gjëja më e dashur tek ti? Ai tha: “flokë të  
mirë…". Ky nuk mjaftoj vetëm me kërkesën për të pasur flokë, 
porse kërkoj flokë të mirë.

"…e të largohet prej meje ajo nga e cila njërëzit kanë neveri  
ndaj meje për shkak të saj…". Pra qënia e tij tullac, sepse kur ai 
është i tillë e urrejnë atë njerëzit dhe neveriten me të. Kjo 
tregon se ata nuk i mbulonin kokat e tyre me çallmë e të 
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ngjashme. Ndoshta thuhet se ka pasur çallmë mirëpo dukej një 
pjesë e kokës nga anët e saj kështu njerëzit urrejnë për atë që 
duket.

"…atij iu largua ndytësira…". Për largimin e ndytësisë thuhet 
siç u përmend më përë. Kjo ishte mirësi prej Allahut 
(subhanehu ue teala) që ti përgjigjet njeriut.
 
“Lopë ose deve”. Ky është dyshim nga Ishaku. Konteksi i 
hadithit tregon se ai i ka dhënë një lopë.

"…I erdhi të verbërit…". Ky ishte burri i tretë në këtë histori.

“Dua që Allahu të më kthejë dritën e syve që të mund të shikoj  
njerëzit. Ky nuk kërkoj sy të bukur siç kërkuan dy shokët e tij, 
porse kërkoj sy që vetëm të shikoj njerëzit me ta. Gjë që tregon 
për kënaqësin e tij me atë që është e mjaftueshme.

"…Allahu ia ktheu sytë…". Me sa duket ishin syt që ka pasur 
më parë me të cilët vetëm shikon njerëzit.

"…Ai u përgjigj: “Dhentë”. Kjo tregon për asketizmin e tij 
ashtu siç tregon se ai ishte njeri i qetë dhe i thjesht, sepse 
qetësia është në pronarët e dhenëve.

"…në formën dhe paraqitjen e tij (të mëparshme)…". Forma 
është në lidhje me trupin ndërsa pamja ka lidhje me paraqitjen 
dhe veshjen ky është edhe ndryshimi ndërmjet tyre.

"…i varfër…". Në gjuhën arabe është përmendur fjala miskin 
që do të thotë varfanjak ai është quajtur i tillë sepse fukaralliku 
i ndalon lëvizjet e tij dhe e poshtëron atë. Ndërsa i pasuri në 
përgjthësi ka fuqi dhe lëvizje.

"…dhe endacak…". Ai është udhëtari është quajtur i tillë për 
shkak se ai në formë të vazhdueshme është në rrugë.

"…Kështu unë nuk mund të mbërrij sot në familjen time 
përveçse me Allahun, pastaj me ty…". Që do të thotë se nuk gjë 
që më dërgon sot mua në shtëpi përveç Allahut pastaj ti. Pra 
kërkesa në këtë rast është e domosdoshme.

Të lutem ty në Emër të Atij i Cili të ka dhënë ngjyrë të mirë,  
lëkurë të bukur…". Pra nuk i ka thënë të kërkoj të më japësh 
duke të përmendur Alluhun, për ti vënë në dukje faktin se këto 
të mira i kishte prej Allahut. Pasi në këtë formë (kërkimi) 
pëmban joshje për ndihmimin e këti miskini (varfanjaku). Ai 
bashkoi ndërmjet dy gjërash (në kërkim) qënies së tij miskin 
(varfanjak) dhe ibnu sebil (endacaku i cili ka mbetur në rrugë), 
pra në këtë kërkesë kishte dy arsye të cilat obligonin dhënien.
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"…një deve…". Kjo tregon se atij iu dha deve. Ndërsa të 
shprehurit e Ishakut “deve” ose lopë…". Është në aspektin e 
devocionit.

"…nuk kam mundësi të vazhdoj në udhëtimin tim…". Pra jo se 
më pëlqejnë devet por vetëm që të mund të arrij te familja ime.

"…detyrimet janë të shumta (e nuk mund të jap gjë ty)…". Pra 
këtë pasuri që kam janë lidhur për të detyrime të shumta, nuk 
është vetëm e drejta jote. Harroi –Allahu na ruajtë- se Allahu 
është Ai që bëri mirësi mbitë duke i dhënë lëkur të nirë, ngjyrë 
të bukur dhe pasuri.

"…Më duket se të njoh ty!...". Që do të thotë se unë të njoh ty 
plotësisht. 

"...A nuk ke qënë ti një lebroz që të kishin  neveri njerëzit…". 
Meleku i përkujtoi mirësit e Allahut mbi të. I përmendi atij 
mangësin që kishte pasur më parë me qëllim që të njihte vlerën 
e mirësis.

"…këtë e trashëgoj të madh pas të madhi…". Ai mohoi që 
pasurin e kishte prej Allahut mirëpo nuk mundi të mohoj 
lebrozën. Pra e trashëgoj nga babai e ai nga gjyshi. Po kështu 
është thënë: qëllimi është për madhësin jomateriale që do të 
thotë se ne jemi fisnikë dhe prijësa mirësin e kam pas që në 
origjinë. Kjo pasuri nuk është përtërir. Shprehja i përmban të 
dyja domethëniet sëbashku. 

“Nëse po gënjen atëherë Allahu të bëftë siç ke qënë më parë”. 
Kjo është fjali kushtore e cila ka të kundërtën e saj që është: 
"Në se je besnikl (po thua të vërtetën) Allahu ta lëntë begatin 
që ke". Nëse thuhet e si vjen kjo fjali me pjesëzën "nëse" që 
përmbun mundësi megjthëse ai e dinte se ai ishte gënjeshtarë 
në atë që tha?
Përgjigja: Kjo është në aspektin e zbritjes me kundërshtarin. 
Domethënia është: nëse ti je siç përmende për veten tënde, 
atëherë Allahu ta lëntë këtë mirësi, e nëse je gënjeshtarë dhe se 
ti nuk e ke trashëguar të madh pas të madhi Allahu të bëftë siç 
ishe i lebrozur dhe fukara. Ai nuk i tha: "siç po them" sepse ai 
pa dyshim ishte i tillë. Ndërsa zbritja me kundërshtarin vjen 
shumë në çështjet e sigurta, si fjala e Allahut (subhanehu ue 
teala): "A është Allahu më i mirë, apo gjithë ata (zota) që ju 
ia mveshni dhe ia barazoni (Atij)?”. En-Neml. 59. Dihet se 
nuk ka propocion (pjesë), dhe se Allahu është më i mirë se ata 
që i barazojnë Atij, mirëpo kjo është në aspektin e debatimit 
me kundërshtarin me qëllim që të hedhë poshtë argumentin e 
tij.
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"…i erdhi qerosit në formën e tij (të mëparshme) dhe i tha atij  
të njëjtat gjëra që i tha të parit, por dhe ai iu përgjigj në të  
njëjtën mënyrë si i pari…". Pra të dy -Zoti na ruajt- ishin mos 
mirënjohës ndaj të mirave të Allahut as nuk i pohoi ato dhe as 
këtë miskin (varfanjak) të cilit i kishte mbaruar gjithçka në 
udhëtim, nuk e mëshiroi.

“Nëse po gënjen atëherë Allahu të bëftë siç ke qënë më parë”. 
Që do të thotë: Allahu të ktheftë në gjendjen që ishe qeros që 
njerëzit neveriteshin me ty pë shkak të saj dhe të varfër.

"…Allahu më ktheu prapë shikimin…". Këtu ka pohim të 
mirësisë së Allahut. Kjo është një nga kushtet e shukrit 
(falenderimit). Kushti i dytë është punimi me gjymtyrë në 
bindje të Begatuesit, ndërsa e treta është pohimi i mirësis me 
zemër.
  
"…Betohem në Allahun se sot nuk do të rëndoj për diçka që e 
merr për hir të Allahut…". Pra nuk do të rëndoj ty me ndalim e 
as me përmendje. Pohimi i tij me gjuhë, ishte në pëputhje me 
atë që ishte në zemër të tij atëherë kjo është tregues për 
falenderimin me zemër me përfshirje.  

"…merr çtë duash nga pasuria ime…". Kjo është në aspektin e 
falenderimit me gjymtyrë. Atëherë ky i verbër i përmbushi të 
gjitha kushtet e falenderimit. 

"…për hir të Allahut…". Kjo është e qartë për sinqeritetin e tij 
për Allahun. Pra çdo gjë që të marrësh për Allahun. Unë nuk 
kam për të penguar e as të kthej ty.

"…ju keni qënë në sprovë…". Ai i cili i sprovoi ishte Allahu 
(subhanehu ue teala). Mesa duket historia e tyre ka qenë e 
njohur ndërmjet njerëzve, sepse fjala e tij: "…ju keni qënë në 
sprovë…". Tregon se ai ishte në dijeni se çu ndodhi dy shokëve 
të tij. Përgjithësisht ngjarje të tilla janë të njohura ndërmjet 
njerëzve.

"…Allahu është i kënaqur me ty…". Sepse ti falenerove 
Allahun për mirësin me zemër gjuh dhe gjymtyrë. 

 "…dhe i zemëruar me dy shokët e tu…". Sepse ata dy mohuan 
mirësit e Allahut (subhanehu ue teala). Ata mohuan se ishte 
Allahu Ai që bëri mirësi mbi ata dy, me shërim (nga 
sëmundjet) dhe pasuri.

Nga hadithi merren mësime të shumta prej tyre:
1. Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) na tregon lajmet e 
Beni Israilëve që të marrim mësim dhe këshillim nga çka 
ndodhi. Hadithi është njëri prej argumentave për ata që thonë 
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se sheriati i atyre para nesh është sheriat edhe për ne, përderisa 
nuk përmëndet argument që sheriati jonë është në kundërshtim 
me të. Ky është një rregull i saktë.
2. Pasqyrimi i fuqisë së Allahut të Madhëruar në shërimin e 
lebrozit, qerosit dhe të verbërit  prej të metave që kishin vetëm 
me prekjen melekut.
3. Melaiket ndryshojnë format, derisa marrin edhe formën e 
njeriut. Argument është hadithi: “…i erdhi të lebrozurit në 
formën dhe paraqitjen e tij (të mëparshme)…”. Po kështu 
qerosit dhe të verbërit. Porse kjo – dhe Allahu është më i ditur 
– nuk është çështje që ata e veprojnë nga vetja e tyre por këto 
forma i marrin me urdhërin e Allahut (subhanehu ue teala).
4. Melaiket janë me trupa s’janë shpirtra ose kuptime, ose 
vetëm forcë.
5. Përkushtimi i madh i transmetuesve në përcjelljen e hadithit 
me shprehjen e tij.
6. Njeriu nuk e ka detyrë të jetë i kënaqur me caktimin e 
Allahut (pra me atë që i ka goditur), sepse këta që ishin të 
goditur thanë: gjëja më e dashur tek ne është kjo e kjo, e cila 
tregon për mos kënaqësi.
Njeriu në çështjet e fatkeqësive është në katër gjendje:
- Mosdurimi i cili është haram.
- Durimi i cili është detyrë.
- Kënaqësia e cila është e pëlqyeshme.
- Falenderimi i cili është më i mirë dhe më i këndshëm.
Këtu ka një çështje e cila ka nevojë të sqarohet dhe ajo është: si 
ta falenderoi njeriu Zotin e tij për goditjen (fatkeqësin) 
ndërkohë që ajo nuk i vjen përshtat atij.
Përgjigja e saj: nëse njeriu beson në shpërblimin madhështor 
që vjen nga kjo goditje (fatkeqësi), mëson se ajo me këtë është 
begati, begatia duhet falenderuar.
Ndërsa fjala e të Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): 
"…kush kënaqet ka kënaqje edhe kush hidhërohet ka 
hidhërim". Qëllimi me kënaqjen në këtë hadith është durimi, 
ose të qënurit i kënaqur me origjinën e caktimit i cili është 
veprimi i Allahut (subhanehu ue teala). Në këtë është detyr që 
të kënaqemi, sepse Allahu (subhanehu ue teala) është Hakim 
(Më i Urti). Ndërkohë ka ndryshim ndërmjet veprimit të 
Allahut dhe gjësë së përcaktuar. Përsa i përket gjësë së 
përcaktuar ajo është dy llojesh: Goditje (fatkeqësi), që nuk e ka 
detyrë të jetë i kënaqur me to dhe rregulla të sheriatit për të 
cilat është detyrë të jetë i kënaqur.
7. Lejimi i duasë në formë të kushtëzuar. Argument është 
hadithi: “...Nëse po gënjen, atëherë Allahu të bëftë siç ke qënë 
më parë”. Në Kur’an Allahu i Madhëruar thotë: “E pesta 
(herë e betimit) është: mallkimi i Allahut qoftë mbi të, nëse 
ai gënjen”. En-Nur. 7. "Dhe e pesta (herë e dëshmisë) duhet 
të jetë që Zemërimi i Allahut qoftë mbi të (mbi gruan), nëse 
ai (bashkëshorti i saj) është që flet të vërtetën". En-Nur. 9. Po 
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kështu në duanë e istihares (lënes së gjësë në zgjedhjen e 
Allahut) "O Allah! Nëse e di se…". 
8. Lejimi i zbritjes me kundërshtarin në atë që kundërshtari 
s'pohon, në mënyrë që ta bësh kundërshtarin të heshtë. Meleku 
e dinte se ai ishte duke gënjyer porse duke u nisur nga thënia e 
tij: se kjo është ajo që ka ndodhur. Unë e trashëgoj të madh pas 
të madhi. E tillë është thënia e Allahut: “...E atëherë, ose Ne 
ose ju jemi në rrugë të drejtë, apo në humbje të dukshme!”. 
Sebe 24. Dihet se Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) dhe 
shokët e tij janë në rrugën e drejtë, ndërsa ata janë në humbje, 
porse kjo bëhet në kuadrin e zbritjes me ta dhe në aspektin e 
drejtësis.
9. Bereqeti i Allahut s’ka të mbaruar: për këtë njëri kishte një 
luginë me deve, për të dytin një luginë me lopë dhe për të tretin 
një luginë me dele. 
10. A përfitohet prej hadithit se duaja e melaikeve është e 
pranueshme, apo ky është rast i veçantë? Mesa shihet nga 
konteksti i hadithit ai është rast i veçntë. Përndryshe do të ishte 
edhe personi që bën dua për vëllain e tij në mosprezencën e tij 
dhe meleku thotë :"Amin edhe për ty është e njëjta". Mësonim 
se duaja është pranuar.
11. Të sqaruarit se falenderimi i çdo begatije është sipas 
mundësisë dhe llojit të saj. Falenderimi i begatisë së pasurisë 
është të shpenzojë në rrugë të Allahut. Falenderimi i dijes është 
që ta japë për atë që e pyet me gjëndjen e tij ose me thëniet e 
tij. Falenderimi i përgjithshëm është të jetë në bindje të 
Begatuesit në çdo gjë.
E ngjashme me këtë është edhe ajo që është përmendur në 
lidhje me tobenpër çdo mëkat sipas llojit, mirëpo nuk meriton 
njeriu përshkrimin e tobes së plotë (pra të konsiderohet seështë 
penduar plotësisht) vetëm nëse është penduar nga të gjitha 
mëkatet.
12. Lejimi i imitimit që do të thotë të vijë njeriu në atë gjendje 
që ai nuk është në të vërtetë, si të vijë në formën e të varfërit 
duke qënë i pasur, etj, kur në të ka dobi dhe do të provojë një 
njëri me diçka të tillë. Kjo është e lejuar.
13. Sprovimi mund të jetë i përgjithshëm dhe i dukshëm, Kjo 
është marrë nga thënia e  Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem): “Ju keni qënë në sprovë”. Historia është e njohur siç u 
përmend më parë.
14. Vlera e devotshmërisë dhe e moskërkimit të luksit. Gjë e 
cila  mund të çojë njeriun në një përfundimi të lavdëruar. I 
verbëri nuk kërkonte luksin në dynja, kështu ai ishte 
falenderues i begative të Allahut.

15. Ekzistenca e trashëgimisë te popujt e mëparshëm sipas fjalës së 
tij (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): "…këtë e trashëgoj të  
madh pas të madhi…".
16. Prej Cilësive të Allahut të Madhëruar është Kënaqja, 
Zemërimi dhe Dëshira. Ehlu-Syneti ue el-Xhemati i pohojnë 
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ato sipas kuptimit (domethënies) që i përshtatet Allahut se ato 
janë realitet.
Dëshira e Allahut është dy llojesh: e krijimit dhe fetarja. 
Ndryshimi ndërmjet tyre është se e krijimit, domosdoshmërisht 
do të ndodhë e dëshiruara dhe nuk është e domosdoshme që të 
jetë e dashur te Allahu (subhanehu ue teala). Nëse Allahu 
dëshiron diçka i thotë asaj bëhu dhe ajo bëhet. Ndërsa ajo 
fetare nuk është e domosdoshme të ndodhë e dëshiruara dhe 
është e domosdoshme që të jetë e dashur te Allahu (subhanehu 
ue teala). Prandaj themi: se dëshira fetare ka domethënien e 
dashurisë ndërsa e krijimit ka domethënien e dëshirës 
(vullnetit). Nëse thuhet: Allahu a e dëshiron të mirën dhe të 
keqen në aspektin e kijimit apo atë fetar?
Përgjigja: kur ndodh e mira, ajo është e dëshiruar prej Allahut 
në aspektin e krijimit dhe të fesë. Nëse nuk ndodh atëherë ajo 
është e dëshiruar nga Allahu vetëm fetarisht. Ndërsa nëse 
ndodh. Ai është i dëshiruar nga Allahu në aspektin e krijimit 
dhe jo fetar. Mirëpo kur ai nuk ndodhj atëherë ai nuk është i 
dëshiruar as në aspektin e krijimit e as në aspektin fetarë. 
Pastaj dije se e keqja kur ndodh nuk i atribohet veprimit të 
Allahut (subhanehu ue teala) por te krijesat e Tij. çdo veprim i 
Allahut është mirësi, sepse ai buron nga urtësia dhe mëshira. 
Për këtë arsye i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka 
thënë: "E mira është në dorën Tënde, ndërsa e keqja nuk të 
atribohet Ty". Muslimi. E përsa i përket krijesave të Allahut 
(subhanehu ue teala) në to ka hajër dhe sherr.
Pohimi i silësis së Err-Rrida (Kënaqësis) për Allahun, nuk do 
të thotë mohim i cilësis së urtësis. Ndryshe nga kënaqësia e 
krijesës. Ndoshta me kënaqësin e tij mohohet urtësia, se njeriu 
pë shembull kur është i kënaqur me një person atëherë ndjenjat 
e tij ndoshta e shtyjnë që të kënaqet me të në çdo gjë dhe nuk e 
mbledh veten e tij në sjelljen e tij me të për shkak të kënaqësis 
së madhe të tij ndaj tij. Poeti ka thënë:
Syri i kënaqur ndaj çdo mangësie është i dobët / ahtu sikurse 
syri i zemëruar shfaq të kqiat.
Porse kënaqësia e Allahut është bashkuar me urtësin. Ashtu 
sikurse zemërimi i Allahut nuk është si zemërimi i krijesave. 
Dhe nuk mohohet urtësia me zemërimin e Allahut, ndryshe nga 
zemërimi i krijesës, ndoshta ai e nxjerr nga urtësia dhe ndoshta 
sillet me çka nuk është e përshtatshme për shkak të nxehjes së 
madhe të tij.
Ndërsa ai që e komenton kënaqësin me sevape ose dëshirën e 
Tij. Komenti i tij i kthehet mbrapsh. Kur atij i thuhet: 
domethënia e kënaqësis do të thotë: dëshira për të shpërblyer 
që do të thotë se Ai nuk kënaqet. Nëse thonë nuk kënaqet 
atëherë kanë bërë kufër, sepse ata e kanë mohuar duke i rënë 
hasha, porse e kanë interpretuar me një interpretim që do të 
thotë lejim i mohimit të kënaqësis, sepse mexhaz (metaforë, të 
shprehurit në mënyrë figurative) do të thotë mohim i realitetit. 
Kjo është çështje shum e rrezikshme. Prandaj shejh el islam 
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ibën Tejmije dhe ibën Kajjim el-Xheuzije kanë sqaruar se nuk 
ka mexhaz (metaforë, të shprehurit në mënyrë figurative) në 
Kur'an e as në gjuhën arabe. Ndryshe nga ai që thotë se çdo gjë 
në gjuhë është mexhaz (metaforë, të shprehurit në mënyrë 
figurative). 
17 Emërtimi shok mund të përdoret në përngjasim me diçka 
prej gjërave dhe nuk do të thotë bashkim, kjo sipas fjalës së tij: 
"…dhe i zemëruar me dy shokët e tu…". Shoqërimi këtu ishte 
në ngjashmërin e gjendjes duke qenë se Allahu i begatoi ata 
pas gjendjes së mjerë. 
18.  Sprovimi që Allahu u bëri atyre me atë që i begatoi.
19. Të këshilluarit mund të jetë me fjalë, vepra dhe forma. 
20. Lejohet për njeriun të ia dedikojë vetes diçka që nuk e ka, 
për shkak të sprovimit, kjo sipas thënjes së  melekut se ishte i 
varfër dhe endacak (udhëtarë). 
21 Kjo ndodhi ka qënë e njohur, duke u bazuar në thënien e tij: 
“...dhe Allahu është i kënaqur me ty dhe i zemëruar me dy 
shokët e tu...”.

çështjet: 

1 Komentimi i ajetit. Ai është fjala e Allahut (subhanehu ue 
teala): “Dhe në të vërtetë, nëse Ne i japim atij një shije 
mëshire, pas ndonjë fatkeqësije që mund ti ketë rënë është 
e sigurtë se do të thotë: kjo është e imja...”. Më parë u sqarua 
se përemri në fjalën e Allahut (subhanehu ue teala): "…nëse 
Ne i japim atij…". I Përket njeriut në aspektin e llojit (pra 
njerëzit në përgjithësi, pra nuk është e posaçme në një lloj)
2 Domethënia e "…do të thotë: kjo është e imja...”. Që do të 
thotë se unë e meritoj këtë.
3 Domethënia e fjalës së Allahut (subhanehu ue teala): "…Kjo 
më është dhënë për shkak të zgjuarsis që kam unë…".
4 Në këtë ndodhi të çuditshme ka shum mësime, shum prej tyre 
i përmendëm. Kjo nuk është përfshirje. E tillë është: ndryshimi 
ndërmjet: të sëmurmit me lebrozë, qerosit dhe të verbërit.
I sëmurmi me lebrozë dhe qerosi i mohuan begatit e Allahut, 
ndërsa i verbëri i pranoi begatin e Allahut (subhanehu ue 
teala). Kur meleku kërkoi ndihmë prej të verbërit i verbëri i 
tha: "…merr çtë duash nga pasuria ime…". Kjo tregon për 
bujarin dhe sinqeritetin e tij për Allahun, sepse ai i tha: "…
Betohem në Allahun se sot nuk do të rëndoj për diçka që e 
merr për hir të Allahut…". Ndryshe nga i sëmurmi me lebrozë 
dhe qerosi të cilët ishin kopracë dhe mohues të begative të 
Allahut (subhanehu ue teala).

Mësimi 50

Fjala e Allahut(subhanehu ue teala):
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 “Po kur Ai i dhuroi atyre një fëmijë të mirë (salih), në të 
gjitha drejtimet, ata i përshkruan shokë në atë që iu 
dha...”. Al-Araf. 190.

  
“Po kur Ai u dhuroi atyre...”. Përemri i "tyre" i përket njeriut 
dhe bashkëshortes së tij që përmenden në ajetin e mëparshëm. 
Prandaj shpjegimi duhet të filloj nga fjala e Allahut (subhanehu 
ue teala): “Është Ai i Cili ju ka krijuar ju nga një njeri i 
vetëm dhe prej tij krijoi bashkëshorten që të gjejë qetësi 
tek ajo. Kur ai e mbuloi gruan e vet, ajo mbeti me një 
barrë të lehtë dhe ashtu vazhdoi për ca kohë, pastaj kur ajo 
u bë e rëndë, ata të dy iu drejtuan Allahut, Zotit të tyre 
duke iu lutur: “Në qoftë se na dhuron neve një fëmijë salih 
(të rregullt, të mirë në të gjitha drejtimet) vërtetë që ne do të 
jemi prej falenderuesve”. Araf. 189. 

“Është Ai i Cili  ju ka krijuar ju nga një njeri i vetëm…". 
Në lidhje me komentin e kësaj pjese ka dy mendime:
I pari: Qëllimi me fjalën një njeri të vetëm, do të thotë se është 
një person i posaçëm. Dhe ai është Ademi (alejhi selam). 
Ndërsa fjala e Tij: "…dhe prej tij krijoi bashkëshorten…". 
Ajo është Hauaja, sepse ajo është krijuar nga brinja e Ademit 
(alejhi selam).
I dyti: Qëllimi me fjalën një njeri është lloji, po prej këtij lloji 
krijoj bashkëshorten e tij dhe nuk e krijoi bashkëshorten e tij 
prej ndonjë lloji tjetër. Pasi me fjalën nefs (njeri, person) 
ndoshta është për qëllim lloji, siç ka ardhur në fjalën e Tij 
(subhanehu ue teala): "Vërtet Allahu derdhi mbi besimtarët 
mirësi të madhe kur Ai çoi ndër ta një të Dërguar 
(Muhamedin a.s.) nga gjiri i tyre…". Al Imran. 164. Që do të 
thotë nga lloji i tyre. 

"…që të gjejë qetësi tek ajo…". Qetësimi i burrit tek gruaja 
shfaqet në dy aspekte
Së pari: sepse ndërmjet tyre ka dashuri dhe mëshirë që do të 
thotë se ka afrimitet prehje dhe qëndrueshmëri.
Së dyti: qetësi në aspektin e epshit. Kjo është një qetësi e 
posaçme e cila nuk ka të ngjashme derisa as ndërmjet nënës 
dhe fëmijës së saj.  
Fjala "…që të gjejë qetësi tek ajo…". Ka ardhur si arsyetim i 
qënies së saj nga lloji i tij, ose nga një person i posaçëm.
  
"…Kur ai e mbuloi gruan e vet…". Që do të thotë se kreu 
marrëdhënie imtime me të. Shprehjet e kuranit dhe të sunetit 
për marrëdhëniet intime ndërmjet burrit dhe gruas së tij vin me 
llagap. Allahu (subhanehu ue teala): thotë: "ose keni prekur 
gratë (duke kryer marrëdhënie intime me to)". En-Nisa. 43. Po 
kështu fjala e Tij: "…me të cilat ju keni fjetur bashkë…". 
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En-Nisa. 23. Po kështu fjala e Tij: "…ndërkohë që ju aq 
shumë jeni bashkuar në njëri-tjetrin (aq shumë i jeni dhënë 
njëri-tjetrit)…". En-Nisa. 21. Duket sikur të pasurit turp nga 
përmendja me emrin e tij të qartë është çështje e natyrshme, 
sepse natyrat e shëndosha urrejnë të përmendin këto gjëra me 
emër, vetëm nëse një gjë e tillë është e nevojshme. Atëherë 
ndoshta përmendet qartësisht. Siç ka ardhur në fjalën e të 
Dërguarit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) për Maizin kur ai 
pohoi se kishte kryer imoralitet: "A ke kryer marrëdhënie në 
organ (pra i ka folur trroç) dhe nuk ka folur me llagap (fjalë  
tjetër që nënkupton atë)" Buhariu. Sepse këtu kërkohej të 
folurit trroç me qëllim që të sqarohej çështja hapur, sepse 
dënimet penale nuk zbatohen me dyshime.
Përngjasimi i qëndrimit të burrit mbi gruan, me mbulimin është 
çështje e qartë. Ashtu sikurse nata mbulon tokën me errësirën e 
saj, Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Për natën që mbulon 
(me terr)". El-Lejl. 1. Allahu (subhanehu ue teala)  është 
shprehur me një fjalë arabe "tegash'shaha" që përmban diçka 
më shumë se mbulim, në të ka një farë përpjekje. Prandaj në 
hadith ka ardhur: "Kur të ulet ndërmjet katër gjymtyrëve të saj  
pastaj e përpjek atë". Buhariu. Të ulurit e tij ndërmjet katër 
gjymtyrëve të saj, ky është mbulimi, ndërsa përpjekja e saj, 
është më tepër sesa mbulimi, siç vjen në ajet.

"…ajo mbeti me një barrë të lehtë…". Barra në fillimin e saj 
është e lehtë. Një pikë, pastaj një copë gjaku i ngrirë, pastaj 
copëz mishi pa formë.

"…dhe ashtu vazhdoi për ca kohë…". Që do të thotë se këtë 
barrë të lehtë e kaloi pa lodhje dhe mundim.

"…pastaj kur ajo u bë e rëndë…". Rëndimi është në fundin 
e barrës.

"…ata të dy iu drejtuan Allahut, Zotit të tyre duke iu 
lutur…". Në duan e tyre është përmendur uluhija dhe 
rrububija, sepse duaja i përfshin të dyja aspektet:
E para: aspekti i uluhijes nga ana e robit duke qënë se ai u lut. 
Ndërsa duaja është adhurim.
E dyta: aspekti i rrububijes, sepse në dua ka arritje të asaj që 
kërkohet. Kjo ka lidhje me Allahun në aspektin e rrububijes. 
Mesa duket ata të dy thanë: O Allah, o Zoti ynë! Mundet që 
lutja të ketë qenë në një formë tjetër.
  
“Në qoftë se  na dhuron neve një fëmijë salih (të rregullt, të 
mirë në të gjitha drejtimet)…". A është për qëllim me fjalën 
salih (i rregullt) rregullsia e trupit apo qëllimi është për 
rregullsin e fesë. Që do të thotë: në se Ti na jep një njeri të 
rregullt pa sakatllëk dhe pa mangësi. Ose i rregullt në fe të jetë 
i devotshëm që praktikon detyrat?
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Përgjigja: i përfshin të dyja çështjet. Shum nga komentatorët e 
Kur'anit kanë përmendur vetëm të parin që është rregullsia e 
trupit, porse nuk ka ndonjë pengesë që ti përfshijë që të dyja 
sëbashku.

"…vërtetë që ne do të jemi prej falenderuesve”. Pra prej 
atyre që e realizojnë falënderimin për fëmijën e mirë (të 
rregullt).
 
“Po kur Ai u dhuroi atyre një fëmijë Salih (të rregullt, të 
mirë në të gjitha drejtimet)...”. Këtu u realizua lutja, porse nuk 
u arrit falenderimi që i premtuan Allahut, përkundrazi i 
përshkruan shokë në atë që iu dha. 

"...përshkruan shokë në atë që iu dha...”. Kjo pjesë e ajetit 
tregon se shirku prej tyre ndodhi pasi iu dha fëmija ndërkohë ai 
ishte i vogël. Një fëmijë i tillë nuk dihet a do bëhet i mirë në fe 
apo jo? Prandaj shumica e komentatorëve të Kur'anit rregullsin 
e tij e kanë komentuar me rregullsin e trupit. Besa që njeriu i 
jep Zotit të tij për veprimin e adhurimit përball (ose në 
kompesim të) mirësis së Allahut ndaj tij me begati në shumicën 
e rasteve nuk e përmbush atë. Në suren Teube Allahu thotë: 
"Dhe prej atyre (hipokritëve) janë disa që bënë marrëveshje 
me Allahun duke thënë: Nëse Ai na jep neve nga dhuntitë e 
Tij, me të vërtetë që ne do të jepnim Sadaka (lëmoshë) dhe 
padyshim që do të bëhemi prej të mirëve. Por kur Ai u dha 
atyre nga dhuntitë e Tij, ata u bënë koprracë dhe kthyen 
shpinën duke u larguar”. Teube. 75-76. Ndërsa në këtë ajet 
thotë: Në qoftë se na dhuron neve një fëmijë salih (të 
rregullt, të mirë në të gjitha drejtimet) vërtetë që ne do të jemi 
prej falenderuesve. Po kur Ai u dhuroi atyre një fëmijë 
Salih (të mirë në të gjitha drejtimet) i përshkruan shokë në 
atë që iu dha...”. Kështu ata ishin prej mushrikëve jo prej 
falenderuesëve. Me këtë njohim urtësin e ndalesës nga i 
Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) për zotimin, sepse 
zotimi është beslidhje me Allahun (subhanehu ue teala). Për 
këtë arsye i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka 
ndaluar nga zotimi duke thënë: "Premtimi nuk sjell të mira 
porse ai del prej kopracit". Buhariu dhe muslimi. Shumë 
dijetarë mendojnë se zotimi është haram. Me saduket nga fjalët 
e Shejkhul Islam Ibn Tejmijjes ai anon nga mendimi se zotimi 
është harram, sepse i Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) 
ka ndaluar prej tij dhe mohuar që ai të sjell ndonjë të mirë.
Atëherë çfarë përfitojmë nga diça prej të cilës ka ndaluar i 
Dërguari (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: ai nuk sjell 
të mirë?
Përgjigja: Nuk përfitojmë tjetër veç vështirësisë mbi vetet tona 
dhe detyrimit të vetes një çështje prej të cilës ne jemi të lirë. 
Prandaj mendimi për qënien e tij harram është mendim i shum 
i fortë. Nuk e njeh vlerën e peshës së këtij mendimi vetëm se ai 
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që njeh pyetjet e njerëzve dhe shikon se ata shkojnë tek çdo 
dijetarë ndoshta do të gjejnë dikë shpëtim nga ajo që u zotuan.
Nëse thuhet ky fëmijë që Allahu ua dhuroi atyre ishte i një, në 
ç’mënyrë bënë me këtë fëmijë, shirk madje të shoqëruar?
Themi se kjo është në tri mënyra:
1. Të besojë se ai që ua dha këtë fëmijë ishte uelij fulani, ose 
iks njeri i mirë, e të ngjashëm. Ky është shirk i madh, sepse ata 
të dy ia dedikuan krijimin dikujt tjetër veç Allahut (subhanehu 
ue teala). Kjo ndoth në mjaft vende islame në kohën e sotme. 
Gruaja që nuk lind, shkon tek varri iks ueliji siç pretendojnë - 
dhe Allahu e di sa a është ai velij apo jo - thotë: O i nderuar 
filan më dhuro mua fëmijë! 
2. T'ia përshkruajë saktësinë e të lindurit dhe mbrojtjen e tij 
doktorrave dhe këshillave të tyre ose grave që janë specializuar 
për kujdesjen e fëmijëve në lindje, etj. Thonë: Shpëtoi ky 
fëmijë prej dhembjes së lindjes sepse gruaja që i shërbente 
gruas që po lindte ishte shumë e aftësuar. Kështu përshkrimi i 
begatisë i bëhet dikujt tjetër përveç Allahut (subhanehu ue 
teala). Ky është një lloj prej shirkut, porse nuk arrin në kufirin 
e shirkut të madh, për arsye se ai ia përshkroi begatinë shkakut 
dhe e harroi Krijuesin e shkakut, Allahun (subhanehu ue teala).
3. Të mos bëjë shirk në anën e rububijes (krijimit, sundimit). 
Madje ai beson se ky fëmijë doli i saktë (pa të meta) në saj të 
Mirësisë dhe Mëshirës së Allahut, por bën shirk në anën e 
adhurimit. I jep përparësi dashurisë së tij mbi dashurinë e 
Allahut dhe të Dërguarit të Tij (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem). Kështu fëmija e largon atë prej bindjes së Allahut dhe të 
Dërguarit të Tij (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem). Allahu i 
Madhëruar thotë: “pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm 
sprovë, ndërsa Allahu ka shpërblim të madh (Xhenetin)”. 
Tegabun. 15.
E si e bën këtë fëmijë ortak të Allahut në dashuri, ndoshta i ka 
dhënë përparësi dashurisë së tij mbi dashurinë e Allahut, 
ndërkohë që Allahu është Ai që të begatoi me të.
Ndërsa në fjalën e Tij: “Po kur Ai u dhuroi atyre...” Ka 
kritikë të ashpër në bërjen e këtij djali ortak me Allahun, 
megjthëse Allahu është Ai që e dhuroi atë. Pastaj thotë: “por 
Allahu është i Lartë, i Madhëruar mbi çdo gjë që ia 
mveshin Atij si shokë”. Araf. 190. Që do të thotë se Allahu 
është i pastër dhe larg prej gjithçkaje që i përshkruajnë Atij nga 
idhujt e të tjera veç tyre.
Ai që mediton në ajet shikon se ai tregon se fjala e Tij: “Është 
Ai i Cili  ju ka krijuar ju nga një njeri i vetëm…". Që do të 
thotë prej një lloji të vetëm, e nuk ka këtu ndërhyrje të Ademit 
dhe Hauasë në asnjë lloj aspekti. Atëherë konteksi ka shkuar 
sipas stilit të rrjdhshëm të gjuhës arabe i cili ka vende të tjera 
në Kur'an të ngjashëm me të, siç është fjala e Allahut 
(subhanehu ue teala): "Vërtet Allahu derdhi mbi besimtarët 
mirësi të madhe kur Ai çoi ndër ta një të Dërguar 
(Muhamedin a.s.) nga gjiri i tyre…". Al Imran. 164. Që do të 
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thotë nga lloji i tyre. Me këtë koment të qartë shpëton njeriu 
nga paqartësi të shumta.
Përsa i përket mendimit të dytë se qëllimi me fjalën e Allahut 
(subhanehu ue teala): "…nga një njeri i vetëm…". Është 
Ademi. "…dhe prej tij krijoi bashkëshorten…". En-Nisa. 1. 
Është Havaja. Atëherë domethënia e ajetit është se u krijoi juve 
prej Ademit dhe Hauasë. Pasi Ademi kreu marrëdhëni intime 
me Hauan ajo mbeti me një barrë të lehtë, dhe ashtu vazhdoi 
për ca kohë, pastaj kur ajo u bë e rëndë, ata të dy - Pra Ademi 
dhe Hauaja - iu drejtuan Allahut: "Në qoftë se na dhuron 
neve një fëmijë salih (të rregullt, të mirë në të gjitha drejtimet) 
vërtetë që ne do të jemi prej falenderuesve. Po kur Ai u 
dhuroi atyre një fëmijë Salih (të mirë në të gjitha drejtimet) i 
përshkruan shokë në atë që iu dha…". Pra Ademi dhe 
Hauaja bënë shirk. Porse kanë thënë: ai është shirk në bindje jo 
shirk në adhurim “por Allahu është i Lartë, i Madhëruar 
mbi çdo gjë që ia mveshin Atij si shokë”. Ky koment është 
në përputhje me atë që është trasmetuar nga Ibën Abasi 
(radijallahu anhuma) InshaAllahu më pas do të sqarojmë 
aspektin e dobësis dhe pasaktësis së tij.
Po kështu ka edhe një mendim të tretë: se qëllimi me fjalën e 
Tij: "…nga një njeri i vetëm…". Pra nga Ademi dhe Hauaja, 
"…Kur ai e mbuloi gruan e vet…". Kaloi nga personi i 
posaçëm tek lloji. Pra nga Ademi për tek lloji të cilët janë bijt e 
tij. Që do të thotë: kur e mbuloi njeriu që rrodhi prej Ademit 
dhe Hauasë bashkëshorten e tij….deri në fund. Prandaj Allahu 
(subhanehu ue teala) thotë: “por Allahu është i Lartë, i 
Madhëruar mbi çdo gjë që ia mveshin Atij si shokë”. Pra ka 
ardhur në numurin shumës dhe nuk thotë ata të dy. E ngjashme 
me këtë në Kur'an është fjala e Allahut (subhanehu ue teala): 
"Dhe vërtet që Ne e kemi zbukuruar qiellin më të afërt me 
drita dhe Ne i kemi bërë drita të tilla gjuajtëse për të 
larguar shejtanët…". El-Mulk. 5. Që do të thotë se Ne i bëmë 
meteorët (yjet gjuajtës) të tjerë prej tyre si gjuajtës për 
shejtanët dhe jo vetë dritat. Po kështu fjala e Tij: "Dhe 
sigurisht që Ne e krijuam njeriun (Ademin) nga një copë 
baltë (ujë me dhe). Pas kësaj Ne e bëmë atë (njeriun, 
pasardhësin e Ademit) si Nutfah (lëngu i ngjizur i bashkimit të 
vezëve mashkullore me ato femërore)…". El-Mu'minun. 12-
13. Pra e bëmë atë me llojin. Atëherë sipas kësaj fillimi ajetit 
është për Ademin dhe Hauanë, pastaj fjala kaloi nga i posaçmi 
tek lloji. Ky koment është i arsyeshëm. Në të ka pastrim për 
Ademin dhe Hauan nga shirku, porse në të ka diçka prej 
dobësis për shkak të çorientimit të ndërgjegjes.

Ibnu Hazmi thotë: “U bashkuan në një mendim për ndalimin e 
çdo emëri që tregon robëri ndaj dikujt tjetër veç Allahut si: 
Abdu Amru (robi i Amrit), Abdul Kabeh (robi i Kabes), etj, 
përveç Abdul Mutalib. 
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“...u bashkuan...” Ixhmau (Unanimiteti) është njeri prej 
argumenteve të sheriatit që pohohen me to rregullat e sheriatit. 
Argumentet janë: Kur’ani, Syneti, Ixhmau dhe Kijasi 
(Analogjija). 

“...e të tjerë…". Si: Robi i Hysejnit, Robi i Mesihut, Robi i 
Profetit, Robi i Aliut.
Ndërsa fjala e Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem):"Ka 
dështuar (është shkatërruar) robi i dinarit (arit), ka dështuar 
robi i argjendit, ka dështuar robi i veshjes së bukur, ka 
dështuar robi i shtresës së butë...”. Buhariu. Ky është 
përshkrim jo emërtim. E ka ngjasuar të prokupuarin (të 
zhyturin) në dashurin e këtyre gjërave të cilave u jep 
përparësi mbi atë që kënaq Allahun, me rob të tyre. Si fjala 
që ti përdor ndaj dikujt: rob i pares. Ai nuk kundërshton 
ixhmanë (unanimitetin e dijetarëve). 

"…pëveç Abdul Mutalib”. Ky emërtim përjashtohet prej 
Ixhmasë. Në të ka mospajtim mendimesh. Disa thonë nuk 
mund të themi është i ndaluar, pasi vetë Profeti (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) tha: “Unë jam profet pa gënjeshtra, Unë jam 
biri i Abdul Mutalibit” Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) 
nuk vepron të ndaluarën. Pra lejohet të emërtuarit Abdul 
Mutalib, vetëm nëse gjëndet anullues. Kjo është ajo që pohon 
Ibnu Hazmi. E sakta është ndalimi i emërtimit Abdul Mutalib. 
Nuk i lejohet askujt që të emërtojë birin e tij Abdul Mutalib. 
Ndërsa thënia e Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): 
“...Unë jam biri i Abdul Mutalibit...". Kjo është në aspektin e 
lajmërimit dhe jo të emërtim të ri. Profeti (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem) lajmëroi se ka një gjysh me emrin Abdul Mutalib. 
Nuk transmetohet prej tij të ketë emërtuar Abdul Mutalib, ose 
të ketë urdhëruar ndonjë prej sahabëve të tij të emërtohet me të, 
as t'ia ketë pohuar ndonjërit këtë emërtim. Fjala është në lidhje 
me gjykimin e jo në lidhje me lajmërimin. Ka ndryshim 
ndërmjet lajmërimit e emërtimit të ri dhe pohimit. Profeti (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Me të vërtetë Benu 
Hashimët dhe benu Abdu Menaf janë një gjë e vetme”. 
Bukhari. Ndërkohë nuk lejohet emërtimi me Abdu Menaf 
(Robi i Menafit).
Dijetarët thonë: Treguesi i kufrit nuk është kafir. Profeti (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) flet për diçka që kishte ndodhur, 
mbaruar e kaluar. Më e sakta është që nuk lejohet absolutisht të 
emërtuarit me emër që tregon robëri ndaj dikujt tjetër veç 
Allahut, as rob i Abdul Mutalibit, as dikujt tjetër. Atëherë sipas 
kësaj që u tha të emërtuarit me emër që tregon robëri ndaj 
dikujt tjetër veç Allahut është prej shirkut. 

295



Ibnu Abazi për ajetin e sipërpërmendur thotë: “Kur Ademi bëri 
marrëdhënie me të (Hauan), ajo mbeti shtatzënë. U erdhi Iblisi 
e u tha: “Unë jam shoku juaj që ju nxora nga xheneti. Do të më 
bindeni mua ose do t'i bëj atij (djalit tuaj) dy bri cjapi të egër, 
të dalë prej barkut tënd e ta çajë atë, do të bëj (e do të bëj), 
duke i frikësuar ata të dy. Emërtojeni Abdul Harith. Ata 
s’pranuan t’i binden atij e fëmija doli i vdekur. Mbeti shtatzënë 
përsëri u erdhi atyre duke ua përmëndur të njëjtat fjalë. I kapi 
dashuria për fëmijën dhe e emërtuan Abdul Harith. Dhe kjo 
është thënia e Tij: “...ata i përshkruan shokë në atë që ju 
dha...”. Transmeton Ibn Ebi Hatim. 
Po prej tij me zinxhir të saktë nga Katade se ka thënë: 
"Shoqëruan në bindjen ndaj tij, dhe nuk ishte shoqërimi në 
adhurimin e Tij". 
Po nga ai me zinxhir të saktë nga Muxhahidi se ka thënë për 
fjalën e Allahut “Në qoftë se  na dhuron neve një fëmijë 
salih (të rregullt, të mirë në të gjitha drejtimet)". Tha: patën 
frikë se nuk do të ishte njeri. 
Po kështu ka përmendur (ebu Hatim se ai e ka trasmetuar) një 
thënie me kuptim të tillë nga Hasen, Seid dhe të tjerë.

"…Iblisi…". Është thënë se ky emër vjen nga fjala arabe 
eblese që do të thotë u bë pesimist, sepse ai u bë pesimist nga 
mëshira e Allahut (subhanehu ue teala).

"…Emërtojeni Abdul Harith…". Zgjodhi këtë emër, sepse ai 
është emri i tij. Deshi që ti vendosin një emër që tregon robëri 
ndaj tij.

"…fëmija doli i vdekur…". Nuk ndodhi kërcënimi i parë. Po 
mundet të jetë nga kërcënimet tjera që ai bëri "…do të bëj (e do 
të bëj)…". Sepse ai tha "do ta nxjeer të vdekur".

"Shoqëruan në bindjen ndaj tij…". Ata të dy iu bindën atij në 
atë që i urdhëroi, jo në adhurim, porse e emërtuan fëmijën me 
një emër që tregon robëri ndaj dikuj tjetër veç Allahut. Ka 
ndryshim ndërmjet bindjes dhe adhurimit. Sikur dikush t'i 
bindet dikuj në kundërshtim të Allahut nuk e ka bërë atë ortak 
me Allahun në adhurim, porse i është bindur ati në 
kundërshtim të Allahut.

"…patën frikë se nuk do të ishte njeri…". Që do të thotë se 
Ademi dhe Hauaja patën frikë se ai do të jetë kafsh, xhind ose 
diçka tjetër.

Po kështu ka përmendur (ebu Hatim se ai e ka trasmetuar) një 
thënie me kuptim të tillë nga Hasen…". Ndërsa e sakta në 
lidhje me Hasenin është se ai ka thënë: qëllimi me ajetin nuk 
është Ademi dhe Havaja, porse janë për qëllim mushrikët prej 
bijve të Ademit. Siç e ka përmendur një gjë të tillë Ibën Kethiri 
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në tefsirin e tij. Ka thënë ndërsa ne jemi me mendimin e Hasen 
El-Basriu (Allahu e mëshiroftë) në këtë çështje se nuk është 
për qëllim nga ky kontekst Ademi dhe Hauaja, porse për qëllim 
nga ky kontekst janë mushrikët prej pasardhësit e tij.
Kjo ndodhi është e pasahtë nga disa aspekte:
1. S’ka në të ndonjë lajm të saktë prej Profetit (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem). Ndërsa ky është prej lajmeve që merret 
veçse me shpallje. Ibnu Hazmi për këtë thotë: Ai është një 
transmetim përrallor, gënjeshtër e shpikur.
2. Sikur të ishte kjo ndodhi për Ademin dhe Havanë, ata ose do 
të pendoheshin prej shirkut, ose do të vdisnin me të (me 
shirkun). Nëse do të themi se kanë vdekur me shirk, kjo thënie 
do të ishte më e keqe se thënia e disa munafikëve qafirë. 
Nëse ne do të kujtojmë Ademin dhe veprimin e tij (të 
shumtuar) / martimin që ai u bëri dy vajzave të tij me dy djemt 
e tij me paturpësi.
Mësojmë se krijesat janë nga pasardhës të shthurur / dhe se të 
gjith njerëzit janë nga elementi i imoralitetit. 
Kush e bën të mundshme vdekjen e profetëve në shirk ai ka 
bërë shpifje të madhe. Nëse janë penduar prej shirkut nuk është 
prej Urtësisë së Allahut dhe Drejtësisë së Tij që të përmëndë 
gabimin, e të mos përmendë pendimin e tyre. Ëshë e pamundur 
që Allahu të përmendë gabimet e Ademit dhe Havasë, e të jenë 
penduar, e të mos përmendë pendimin e tyre. Allahu i 
Madhëruar kur përmendë gabimin e disa profetëve dhe 
lajmëtarëve të Tij, përmend edhe pendimin e tyre prej 
gabimeve. Siç vjen në historin e vet Ademit (alejhi selam) kur 
ai dhe bashkëshortja e tij hëngrën nga pema e ndaluar dhe u 
penduan nga ky veprim
3. Profetët janë të mbrojtur prej shirkut sipas mendimit unanim 
të dijetarëve.
4. Në hadithin e shefatit përmendet në rrugë të saktë se njerëzit 
shkojnë tek Ademit dhe kërkojnë ndërmjetësimin, por ai 
arsyetohet me mëkatin, e ngrënies nga ana e tij e pemës së 
ndaluar. Kjo gjë ishte mëkat. Nëse do të kishte shirk, atëherë 
arsyetimi i tij me të ishte më i fortë dhe më dhe më me merit 
për tu justifikuar me të.
5. Në këtë ndodhi shejtani vjen tek ata të dy dhe u thotë: unë 
jam shoku i ju të dyve që u nxora nga xheneti...”. Këtë nuk e 
thotë ai që kërkon të mashtrojë. Por ai vjen me diçka që ofron 
pranimin e fjalës së tij. E nëse do të thonte "...Unë jam shoku 
ju të dyve që ju nxora nga xheneti…” ata do të mësonin, me 
një dije të sigurtë, se ajo është arsye për ta refuzuar kërkesën e 
tij dhe nuk do të pranonin, as hilet, as të drejtat e tij. 
6. Në thënien e tij në këtë histori: “...do t'i bëj atij (djalit tuaj) 
dy bri cjapi të egër...”. Ata ose të besonin se kjo mund të 
ndodhë nga ai. Kjo të çon në shirkun rububije, sepse për këtë 
askush nuk ka mundësi veç  Allahut. Ose të mos e besonin, 
atëherë nuk mund ta pranonin fjalën e tij, ndërsa ata e dinin që 
ai nuk mund ta realizonte atë me të cilën kërcënoi.
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7. Thënia e Allahut të Madhëruar: “Por Allahu është i Lartë, i 
Madhëruar mbi çdo gjë që ia mveshin Atij si shokë”. Nga 
kjo pjesë kuptohet se bëhet fjalë për shumës se po të ishtë për 
ata dy do të theksohej me përemrin e dyshësit (siç është e 
njohur në gjuhën arabe).
Të gjitha këto që përmëndëm më lart argumentojnë se kjo 
histori nuk është e saktë që nga themelet e saj dhe se nuk 
lejohet të besohet për Ademin dhe Havanë se kanë rënë në 
shirk sido që të jetë çështja. Profetët janë të ruajtur prej shirkut 
sipas mendimit unanim të dijetarëve. Atëherë tefsiri i ajetit siç 
e përmendëm më parë u takon bijëve të Ademit të cilët kanë 
rënë në shirk të vërtetë. Pasi prej tyre ka idhujtarë dhe njësues. 

çështjet: 

1 Ndalimi i çdo emri që tregon robëri ndaj dikujt tjetër veç 
Allahut. Kjo është marrë nga ixhmaja (unanimiteti i dijetarëve 
në lidhje me një çështje të caktuar) që ka ardhur në lidhje me 
këtë. Ixhmaja është një nga tre bazat tek e cila mbështetet 
feja…… Më parë u përmend se e sakta është se nuk lejohet 
emërtimimi që tregon robëri ndaj Mutalibit. Ndërsa thënia e 
Profetit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem): “...Unë jam biri i  
Abdul Mutalibit...". Kjo është në aspektin e lajmërimit dhe jo të 
pohimit dhe emërtimit të ri. Personit i lejohet që të tregoj 
përkatësin e tij tek babai i tij edhe nëse emri i tij tregon robëri 
ndaj dikujt tjetër veç Allahut. Po kështu Profeti (sal-lAll-llahu 
alejhi ue sel-lem) ka thënë: “O benu Abdu Menaf…". Ky është 
të shprehur për robëri ndaj dikuj tjetër veç Allahut, porse ai 
është në aspektin e lajmërimit. 
2 Komenti i ajetit. Ai është ai është fjala e Allahut (subhanehu 
ue teala): "…Po kur Ai u dhuroi atyre një fëmijë Salih (të 
rregullt, të mirë në të gjitha drejtimet)...”. Ai u komentua më 
parë.
3 Ky shirk ka qënë thjesht në emërtim dhe nuk ka qenë për 
qëllim realiteti i tij. Kjo duke u bazuar në atë që ka thënë ibën 
Absi (radijallahu anhuma) në komentin e ajetit. E sakta është 
se ky shirk është i vërtet në realitet. Ai është shirk prej shirkut 
të bijëve të Ademit jo prej Ademit dhe Hauasë. Prandaj Allahu 
në të njëjtin ajet ka thënë: "A i mveshin e i përshkruajnë ata 
shokë Allahut ato (gjëra, idhuj, zota) që nuk kanë krijuar 
kurrgjë, por përkundrazi vetë janë të krijuar?". Ky është 
shirk i vërtet që ndodh nga bijt e Ademit.
4 Konsiderohet prej begative edhe kur Allahu i dhuron 
ndonjërit një vajzë të rregullt. Kjo duke u bazuar në aspektin se 
kjo ndodhi qëndron (pra është e saktë) dhe se qëllimi me fjalën 
e Tij "…Salih (të rregullt, të mirë në të gjitha drejtimet)...”. 
Autori ka përmendur vajzën pa përmendur djalin, sepse disa 
njerëz mendojnë se dhurimi i vajzës është fatkeqësi. Allahu 
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(subhanehu ue teala) thotë: "Dhe kur i vjen lajmi për lindje 
të vajzës, cilitdo prej tyre i nxihet fytyra dhe përbrenda 
mbushet plot hidhërim që zien! Ai fshihet me turp nga 
njerëzit për shkak të së keqes që ia njoftuan. A ta mbajë 
atë me dhimbje e i poshtëruar apo ta shtjerë atë në tokë? A 
nuk është me të vërtetë i lig gjykimi i tyre?...". Se në të 
kundërt, dhurimi i djalit të rregullt është gjithashtu në aspektin 
e begative, madje është begati më e madhe se dhurimi i vajzës, 
edhe pse në dhurimin e vajzës ka shpërblim të madhpër atë që 
merr përsipër shpenzimin për të edukimin dhe kryerjen e 
nevojave të saj.
5 Selefët përmendin ndryshimin ndërmjet shirkut në bindje dhe 
atij në adhurim. Para kësaj le të sqarojmë ndryshimin ndërmjet 
bindjes dhe adhurimit. Bindja kur i atribohet Allahut, atëherë 
s'ka dryshim ndërmjet saj dhe adhurimit, sepse adhurimi i 
Alllahut është bindja e Tij. Bindja që i atribohet dikujt tjetër 
veç Allahut nuk është adhurim. Ne i bindemi të Dërguarit (sal-
lAll-llahu alejhi ue sel-lem) porse nuk e adhurojmë atë. Njeriu 
mund t'i bindet një mbreti prej mbretërve të dynjasë ndërkohë e 
urren atë. Atëherë shirku në bindje është: që t'i bindem atij jo 
nga dashuria, përulshmëria dhe madhështimi siç i bindem 
Allahut (subhanehu ue teala) i përulem dhe e madhëroj Atë, 
porse bindja ndaj tij është vetëm pasim i urdhrit të tij. Ky është 
edhe ndryshimi. Duke u bazuar në atë që përmendet në histori, 
Ademi dhe Hauaja iu bindën shejtanit dhe nuk e adhuruan atë, 
kjo gjthmon duke u bazuar në saktësin e historisë.

Mësimi 51

Fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "Allahu ka Emrat më 
të mirë prandaj lutjuni Atij me këto Emra e largohuni nga 
ata që i shtrëmbërojnë ata (emrat)...”.  Araf.  180.

          Kjo temë lidhet me teuhidin Esma eu Sifat (e emrave dhe 
cilësive), pasi ky libër përmbledh që të tri llojet e teuhidit: 
teuhidin Rububije, teuhidin Uluhije dhe teuhidin Esma ue 
Sifat. 
Teuhidi Esma ue Sifat është njësimi i Allahut të 
Madhëruar me atë që pohohet (në rrugë të saktë) për Të, 
prej Cilësive të plota në formën e vërtetë pa "Temthil" 
(përngjasim), pa "Tekjif" (dhënia formë cilësis ose 
përshkrimi i mënyrës se si është) dhe pa "Ta'til" (mohim të 
cilësive të Allahut duke i keqinterpretuar tekstet e ku'ranit 
dhe sunetit në atë mënyrë që përbën mohim të cilësive).
Ti nëse i mohon nuk i ke pohuar edhe nëse i përngjason nuk i 
ke njësuar. Teuhidi është i përbërë prej pohimit dhe mohimit, 
pra pohimin e vendimit për të njësuarin dhe mohimin e tij për 
të tjerët veç tij. Për shembull nëse thua: Zejdi është ngritur (në 
këmbë), nuk e ke njësuar atë me ngritje. Nëse thua Zejdi nuk 
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është i ngritur, nuk e ke pohuar për të ngritjen. Nëse thua: Nuk 
është ngritur askush përveç Zejdit e ke njësuar me ngritje. Nëse 
thua: “Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut” e 
ke njësuar Atë në adhurim. Po ashtu nëse ia pohon Allahut 
Emrat dhe Cilësitë pa i përngjasuar Atij askënd, ky është 
teuhidi Esma ue Sifat. Nëse ia mohon ato ndaj Tij, ky është 
Taëtil (mohim) e nëse e përngjason ky është shoqërim (shirk). 

“Allahu ka Emrat më të mirë”. Emrat ë Allahut janë në 
kulmin e Bukurisë. Janë të plota (të përkryera) në çdo aspekt. 
Në to s’ka mangësira, supozime e diskutime. Lajmërimi rreth 
Allahut për diçka është më i gjerë sesa emërtimi i Tij me të, 
sepse lajmërohet rreth Tij, me diçka, folës dhe dëshirues, 
megjithse gjëja nuk përmban lavdërim, kurse folësi dhe 
dëshiruesi përmbajnë lavdërim në një aspekt dhe jo lavdërim 
në aspektin tjetër. Ndërsa Allahu nuk emërtohet me këtë, pra 
Ai nuk emërtohet me gjë, as me folës as me dëshirues por 
lajmërohet për to rreth Tij. 
Ne më parë kemi trajtuar disa tema të vlefshme ne lidhje me 
emrat e Allahut: 
E para: Emrat e Allahut a janë A'alam (emra të përveçëm që 
tregojnë për qënien e Allahut) apo Eusaf (atribute që tregojnë 
për një cilësi dhe domethënie të caktuar)?. 
E dyta: Emrat e Allahut a janë sinonime apo të ndryshme?. 
E treta: emrat e Allahut a ato janë Allahu apo janë diçka tjetër 
veç Tij?
E katërta: Emrat e Allahut janë të gjithë "teukifijeje" (që do të 
thotë Emrat e Allahut merren vetëm nga kur'ani dhe sun'neti i 
saktë).
E pesta: Emrat e Allahut nuk janë të kufizuar me ndonjë numur 
të caktuar.
E gjeshta: Emrat e Allahu nëse janë kalimtarë (veprore) atëherë 
është detyrë të besohet në emrin, cilësin dhe pasojën e cila 
nganjëherë quhet gjurmë. E nëse është jokalimtarë (joveprore) 
atëherë është detyrë të besojmë në emrin dhe cilësin që ai 
përmban. 
E shtata: Kuptimi i (ihsait) mësimit të emrave të Allahut: 
1- T’i dimë si emra (ti mësojmë përmendësh) dhe të dish 
kuptimin e tyre. 
2- Të lutësh Allahun me ta siç thotë Allahu (subhanehu ue 
teala): "…prandaj luteni Allahun me ta…". El-Araf. 180. 
Duke i bërë ata mjet arritës për në kërkesën tënde. Të thuash 
"ja Dhel Xhelali ue-likram! E të ngjashme me këtë. 
3- Adhurimi i Allahut sipas domethënieve të tyre. Kur ti mëson 
se Ai është i Mëshirshëm të ekspozohesh mëshirës së Tij. Kur 
ti mëson se Ai është i Falës të ekspozohesh faljes së Tij. Kur ti 
mëson se Ai është Dëgjues i ruhesh fjalës që Ai e urren. Kur ti 
mëson se Ai është Shikuesi i ruhesh veprës që Ai nuk e pëlqen.
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“…prandaj lutjuni Atij me këto Emra…”. Lutja këtu është 
kërkimi. Duaja (lutja) mund të jetë me shqiptim, si: O Allah 
më fal mua o Falës (Ja Gafurr), e kështu me rradhë. Ose me 
gjendjen e veprimit e cila është me adhurimin e Tij. Për këtë 
dijetarët kanë thënë: Duaja është duaja e kërkimit dhe e 
adhurimit, sepse e vërteta e çështjes është se personi që kryen 
adhurimin shpreson me gjendjen e tij, mëshirën e Allahut dhe i 
frikësohet dënimit të Tij. 
Çështja e të luturit Allahut me ato emra, përmban çështjen e 
njohjes së tyre, sepse nuk mund ti bëjmë lutje Allahut me to 
veçse pas njohjes së tyre. Kjo është në kundërshtim me atë që 
thonë disa lajkatarë në kohën tonë se studimi i Emrave dhe 
Cilësive të Allahut, nuk ka dobi dhe është i pa nevojshëm. A 
mos kërkojnë të adhurojnë dikënd pa emra dhe cilësi? Apo 
duan ti bëjnë lajka këtyre deformuesve që të mos arrijnë në 
debat dhe dialog me ta. Ky është një parim i rrezikshëm: t'u 
thuhet njerëzve mos studioni Emrat dhe Cilësitë, edhe pse 
Allahu na ka urdhëruar t’i lutemi me to. Urdhëri është obligim 
dhe çon në domosdoshmërinë e të mësuarit të Emrave dhe 
Cilësive të Allahut. Natyrisht që ne nuk i mësojmë ato si emra 
pa i ditur kuptimin. Ata (emrat) patjetër kanë kuptime e ne 
patjetër duhet t’i studiojmë ata. Njohja e tyre thjesht si emra 
s’ka dobi, edhe nëse supozohet se në to është dobia e të 
adhuruarit me përmendjen e emrit, prapë nuk arrihet me to 
dobia e plotë. 
Dije se duaja e Allahut me emrat e Tij ka dy kuptime: 
E para: Duaja e adhurimit: që të adhurosh Allahun me ato që 
përmbajnë ato emra. Po kështu duaja emërtohet me adhurimi. 
Allahu i Madhëruar thotë: “Zoti juaj ka thënë: lutni Mua, 
Unë ju përgjigjem, e ata që nga mendjemadhësia i 
shmangen adhurimit ndaj Meje...”. Gafir. 60. Nuk thotë: I 
shmangen lutjes Sime por thotë: "…i shmangen adhurimit 
ndaj Meje...”. Kjo argumenton se duaja është adhurim. 
Kështu p. sh: ERR-RRAHIM trogon për mëshirën, atëherë ti 
vështron tek shkaqet e mëshirës dhe t’i veprosh ato.
EL-GAFURR tregon për faljen, atëherë Të kqyrësh në shkaqet 
e faljes së Allahut të Madhëruar duke bërë shum tobe e duke 
kërkuar falje, e kështu me rradhë.
EL-KARIB do të thotë se duhet të kqyrësh në shkaqet që të 
afërojnë tek Ai, si namazi e të tjera. Njeriu më afër Zotit të tij 
është në sezhde andaj të shtohen sa më shumë sexhdet 
(nemazet).
ES-SEMIU do të thotë se duhet që të adhurosh Allahun me ato 
që përmban dëgjimi, ashtu që të mos dëgjoj prej teje fjalë që e 
zemrojnën Atë.
EL-BESIR do të thotë se duhet që ta adhurosh Allahun me ato 
që përmban shikimi, ashtu që të mos shikoj prej teje veprime 
që Ai i urren.
E dyta: Duaja e kërkimit: që t'i përmendësh ata (emrat) përpara 
lutjes tënde duke bërë ndërmjetësim me ta tek Allahu i 
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Madhëruar. P.sh: Ja Hajju (O i Gjall, i Përjetshëm) Ja Kajjuum 
(O i Vetqëndrueshëm, i Cili i mban të gjitha krijesat dhe i bën 
të qëndrojnë, Ai i Cili rregullon çështjet e krijesave dhe i 
mbron ato, i ruan dhe kujdeset per to), më fal dhe më mëshiro 
mua. Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) thotë: “Më fal mua 
me një falje prej Teje dhe më mëshiro mua se vërtetë Ti je 
Falës dhe Mëshirues”. Buhari. 
Njeriu kur bën lutje dhe e komenton (P sh; thotë: O Falës më 
fal!) e ka lavdëruar Allahun me këtë emër, duke e bërë shkak 
për përgjigje. Afrimi me cilësinë e të Luturit të dashur për Të, 
është shkak për përgjigje. Atëherë të lavdëruarit e Allahut me 
Emrat e Tij është prej shkaqeve të përgjigjes (së duasë).

“E largohuni prej tyre që i shtrëmbërojnë ato (emrat).”. Do 
të thotë lini ata. Pastaj i kërcënon me thënien e Tij: “Ata kanë 
për t'u shpërblyer për veprimet e tyre”. Araf. 180. Ajo që 
veprojnë është mohimi, ndaj do të dënohen sipas veprimit, 
prandaj Allahu shprehur me punën për shpërblimin për të 
treguar drejtësin e Tij. Ai e Shpërblen njeriun vetëm sipas 
punës së tij. 
Kuptimi i thënies: “...largohuni nga ata...”. Do të thotë mos 
ndiqni rrugën e tyre sepse ata janë në humbje dhe në tejkalimin 
e kufirit. E nuk është kuptimi për moskëshillimin e tyre dhe 
mos sqarimi i së vërtetës për ta, sepse mizori nuk lihet në 
mizorinë e tij.
Po kështu mundet që qëllimi me fjalën “...largohuni...”. Të 
jetë kërcënimi për devijuesit.  
El-Ilhad (Devijimi): është marrë nga fjala Lahd, gropa që bëhet 
në një anë të varrit në drejtim të kibles, dhe  ka kuptimin e 
animit (devijimit).
Ilhadi në Emrat dhe Cilësitë e Allahut është mënjanimi 
(devijimi) prej asaj që është uaxhib. 
Ai është disa llojesh: 
1. Të mohojë emrat, ose cilësit që i përmbajnë ata, ose rregullat 
që rrjedhin prej tyre. Aspekti i qënies së kësaj mënjanim 
(devijim) është për faktin se me të ka devijuar nga ajo që ishte 
uaxhib në lidhje me të, detyrë është pohimi i tyre, pohimi i 
cilësis dhe rregullave që rrjedhin prej tyre.
2. T'i pohosh Allahut emra që Allahu nuk e ka emërtuar Veten 
e Tij me to. Si fjala e filozofëve që thonë në lidhje me Allahun: 
Ai është shkak veprues në gjithësi që vepron. Kurse gjithësia 
është efekti i tij E kështu nuk ka të adhuruarin (nuk ka Ilah, 
Zot).. Ndërsa disa të tjerë e quajnë: mendja e veprimit. Ai i Cili 
e administron këtë gjithësi është mendja e veprimit. Po kështu 
të krishterët që e emërtojnë Allahun, Ati. Ky është mënjanim.
3. T'i përngjasosh cilësit që përmbajnë këta emra me cilësit e 
krijesave. Thotë: Allahu është Dëgjues, Shikues dhe i 
Pushtetshëm, po kështu njeriu është me dëgjues, shikues dhe i 
pushtetshëm. Përderisa përputhen këto emra, duhet të 
përputhen të emërtuarit. E kështu Allahun e Madhëruar është i 
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ngjashëm me krijesat kalon me anë të përputhjes së emrave te 
përputhja e cilësive. Ana e devijimit këtu është se: emrat e 
Allahut që tregojnë për kuptime që i përshtaten Allahut 
(subhanehu ue teala) nuk mund të jenë të ngjashme me 
kuptimet që ato tregojnë te krijesat.
4. Të nxjerrësh prej këtyre Emrave, emra për idhujt si: 
emërtimi El-Lat (emër idhulli) prej El-Ilah, ose El-Uza prej El-
Aziz, ose Menat prej EL-MENAN me qëllim që t’u mvishni 
atyre cilësi hyjnore për të justifikuar veprimet e tyre (pra 
adhurimin që u kushtonin atyre). 
Dije se të shprehurit me mohimin e "Temthilit" është më mirë 
se sa të shprehurit me mohimin "Teshbihit" (edhe "Teshbihi" 
është përngjasim por me ndryshim mga përngjasimi i 
"Temthilit" siç do të sqarohet) kjo për tre arsye:
1 Atë (Temthilin) Allahu e ka mohuar në Kur'anë ka thënë: 
"Asgjë nuk i përngjan Atij, Ai është Gjithdëgjuesi, 
Gjithëshikuesi"  . Esh-Shura. 11.   
2 Nuk ka dy gjëra që egzistojnëvetëm vetëmse ndërmjet tyre ka 
përngjasim në disa aspekte dhe kanë kuptim të përbashkët në 
disa aspekte. 
P.sh: Krijusi dhe krijesa të dy kanë domethënie të përbashkët 
në lidhje me egzistencën, porse egzistenca e Krijusit është e 
posaçme për Të dhe egzistenca e krijesës është e posaçme për 
të. Po kështu dija, dëgjimi, shikimi e të ngjashme me to në të 
cilat Krijusi dhe krijesa kanë ngjashmëri përsa i përket 
origjinës së domethënies, ndërsa dallohet çdonjëri prej tyre sips 
asaj që është e posaçme për të (ose sipas asaj që i përshtatet 
secilës).  
3 Njerëzit janë kundështuar përsa i përket domethënies së 
"Teshbihit" derisa disa prej tyre e bënë pohimin e cilësive të 
Allahut të cilat Allahu i ka pohuar për veten e Tij "Teshbih". 
Nëse ne do të thoshim pa "Teshbih". Kjo do të thotë: pa pohim 
të cilësive, sipas përkufizimit të tyre. 

“Ata kanë për t'u shpërblyer për veprimet e tyre”. Allahu 
nuk ka thënë këtu do të shpërblehen me ndëshkim për të 
treguar se shpërblimi është sipas llojit të punës. Ky është 
kërcënim. Ky është si fjala e Allahut (subhanehu ue teala): "Ne 
do të merremi me (llogarin për) ju o dy barrët (njerëz dhe e 
xhinde)!". Err-Rrahman. 31. Domethënia e kësaj nuk është se 
Allahu (subhanehu ue teala) është i prokupuar tani e më pas Ai 
do të të jet i lirë.
Ndërsa fjala e Tij: "…veprimet e tyre”. Fjala veprim përfhin 
fjalët dhe veprat. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Kësisoj, 
kushdo që bën mirësi sa një thërrmijë qoftë (apo sa një 
milingonë), do ta shohë atë. Dhe kushdo që bën keq sa një 
thërrmijë qoftë, do ta shohë atë". Ez-Zelzele. 7.8. Kjo është 
si në vepra po ashtu edhe në fjalë.
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Ibnu ebi Hatim përmend prej Ibnu Abazit “bëjnë Ilhad (i 
shtrëmbërojnë, devijim) në Emrat e Tij”. Bëjnë shirk. 
Po prej tij përmendet: "E emërtuan El-latin prej El-Ilah dhe el-
uza prej El-Aziz". 
Prej El-Aëmeshit përmendet: “Fusin në to çka nuk është prej 
tyre.” 

Thënia e Ibën Abasit "Bëjnë shirk". Është koment për El-
Ilhadin (shtrembërimin, devijimin). Ai e përmban shirkun në 
dy aspekte:
1- T'i bësh ata tregues për përngjasim.
2- Të nxjerrësh nga emrat e Allahut emra për idhujt. Siç vjen 
në një trasmetim tjetër nga Ibën Abasi të cilën e ka përmendur 
autori. Ai që i bën ata tregues për përngjasim, vetëm se ka bërë 
shirk sepse ai i ka bërë Allahut të ngjashëm. Ndërsa ai që 
nxjerr nga emrat e Allahut emra për idhujt, vetëm se ka bërë 
shirk sepse ai i ka bërë të emërtuarit e këtyre emrave 
përngjasues të Allahut (subhanehu ue teala).

"Po prej tij…". Që do të thotë: Ibën Abasi.

"E emërtuan El-latin prej El-Ilah dhe el-uza prej El-Aziz". Ky 
është njëri nga dy llojet e shirkut në emrat e Allahut, të nxirren 
nga emrat e Allahut emra për idhujt.

"prej El-Aëmeshit përmendet: “fusin në to çka nuk është prej 
tyre”. Ky është një lloj Ilhadi (devijimi, mohimi): të emërtosh 
Allahun me atë që Ai nuk e ka emërtuar Veten e Tij. Kush 
shton në to ai vetëm se ka mohuar. Uaxhib është të qëndruarit 
në atë që ka ardhur sheriati. 
Plotësuese:
Argumenti për Ilhadin në ajetet është thënia e tij: “Ata që 
sulmojnë argumentet Tona nuk mund të na fshihen”. 
Fusilet. 40. Në fjalën e Tij "…nuk mund të na fshihen". 
Bëhet fjalë për kërcënim, sepse kuptimi i tij është do t’i 
ndëshkojmë ata.  

Ajetet e Allahut ndahen në dy pjesë: 
1. Ajete të krijimit. Ato janë të gjitha krijesat si qiet, toka, yjet, 
malet, pemët, të gjitha kafshët, e tjerë. Poeti thotë:
O sa çudi, si kundërshtohet i Adhuruari!
apo si e mohon atë mohuesi!
Kur në çdo gjë ka (ajete) argument 
që argumenton se Ai është Një.
Ilhadi (mohimi, devijimi) në ajetet e krijimit është tri llojesh: 
a) Besimi se dikush tjetër përveç Allahut (vepron) i veçuar (ose 
është i pamvarur) me to, ose me disa prej tyre.
b) Besimi se dikush tjetër është pjesëmarrës me Allahun në to.
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c) Besimi se Allahu ka ndihmues në krijimin e krijesave dhe 
rregullimin e çështjes së tyre. Argument është thënia e Tij: 
‘‘Thirrni ata që i menduat zota përveç Allahut! Ata nuk 
posedojnë sa një grimcë as në qiej e as në tokë dhe as që 
kanë ata në to ndonjë pjesë, dhe Ai nuk ka prej tyre ndonjë 
përkrahje”. Sebe  22. 
Çdo gjë që e prish teuhidin Rububije ai përfshihet në Ilhadin 
(mohimin, devijimin) e ajeteve të krijimit.
Ajetet e Sheriatit janë ato me të cilat kanë ardhur profetët, prej 
shpalljes, si: Kur’ani. Allahu i Madhëruar thotë: “por jo, ai 
është plot (ajete) argumenta të qarta në zemrat e tyre që u 
është dhënë dituria.” Ankebutë 49
Ilhadi (mohimi, devijimi) në ajetet e Sheriatit, është tri llojesh: 
1.  Përgënjeshtrimi i tyre në çka lidhet me lajmërimin.
2.  Kundërshtimi i tyre në çka lidhet me dispozitat.
3.  Deformimi i lajmeve dhe dispozitave. 
Ilhadi (mohimi, devijimi) i ajeteve të krijimit dhe të sheriatit 
është haram. Prej tij ka që është kufër, si: përgenjështrimi i 
tyre. Kush përgenjështron diçka duke besuar se Allahu i 
Madhëruar dhe i Dërguari i tij kanë lajmëruar për të, ai është 
kafir. 
Prej tij ka që është prej gjynaheve të mëdha, si: vrasja e njeriut 
dhe imoraliteti.
Prej tyre ka që janë gjynaheve të vogla, si: shikimi i gruas së 
huaj për arsye të epshit. 
Allahu i Madhëruar thotë:   “..kushdo që në të   (xhamin e   
haramit)   do të bëjë   ilhad   devijim   (nga e vërteta)   padrejtësisht   
(  duke bërë mëkat ndaj Allahut në të)  , Ne kemi për tua shijuar   
një dënim të idhët”. Haxh. 25. Allahu i Madhëruar e ka 
quajtur mëkatet dhe padrejtësin Ilhad devijim (nga e vërteta), 
sepse ai është mënjanim prej asaj që e ka detyrë njeriu të 
punojë, pasi detyrë mbi të është që të ecë në rrugën e Allahut 
(subhanehu ue teala). Ai që kundërshton ka devijuar. 

çështjet:

1 Pohimi i Emrave të Allahut (subhanehu ue teala). Argument 
është ajeti. "Allahu ka Emrat më të mirë". Ky lajmërim 
përmban në domethënien e tij pohimin e emrave për Allahun 
(subhanehu ue teala). Ndërsa Xhehmijet dhe ekstremistët e 
Muëtezilëve i kanë mohuar emrat e Allahut.
2 Ato janë më të mirët. Që do të thotë se ata janë në kulmin 
bukurisë. Pasi emri këtu ka ardhur në shkallën sipërore.
3 Urdhërimi për t'iu lutur Allahut me to. Duaja është dy 
llojesh: duaja e kërkimit dhe duaja e adhurimit. Në të dyja ka 
urdhër për tu lutur Allahu me këta emra të bukur. Kja u 
spjegua më parë. 
4 Lënja e rrugës së injorantve dhe mohuesve në lidhje me 
emrat e Allahut. Kjo nuk do të thotë që të mos i ftojmë ata e të 
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mos u qartësojmë atyre të vërtetën. Gjithashtu ajeti përmban 
edhe kërcënim
5 Shpjegimi i ilhadit (shtrëmbërimit). Më parë u sqaruan llojet 
e tij.
6 Kërcënimi ndaj atyre që i shtrëmbërojnë ata (emrat). “Ata 
kanë për t'u shpërblyer për veprimet e tyre”.

Mësimi 52

Nuk thuhet: Es Selamu Ala-ll-llahi

Dijetari Allahu e mëshiroftë këtë temë e ka filluar me mohim e 
cila përmban se kjo gjë mund të jetë e urryer ose haram. 
Mirëpo argumentimi i tij me hadithin nënkupton qënien e kësaj 
gjëje harram. Në fakt kjo kështu është. 
Selami ka disa kuptime:
1. Përshëmdetje. Siç thuhet: jepi selam iks person, pra 
përshëndete atë me selam.
2. Shpëtimi prej mangësisë dhe e keqe, si thënia jonë: Es-
Selamu alejke ejuhennebiju ue Rahmetullahi ue berekatuhu. 
Shpëtimi, Mëshira dhe Bereketi i Allahut qofshin mbi ty o i 
Dërguar i Allahut. 
3. Es-Selamu (Shpëtimtar i robëve, i Pastërti nga të metat, i 
Gjithpërsosuri pa asnjë të metë), është një prej Emrave të 
Allahut të Madhëruar. Allahu i Madhëruar thotë: “Sunduesi i 
përgjithshëm, i Shenjti, i Gjithpërsosuri (pa asnjë të metë)". 
El-Hasher. 23.

“Nuk thuhet Es Selamu Ala-ll-llahi”. Pra nuk thuhet Es Selamu 
Alejke o Zot për arsyet e mëposhtme:
- Se një dua e tillë si kjo të jep përshtypjen e mangësisë në të 
drejtën e Allahut, pra të lutësh Allahun që të shpëtojë Veten 
prej kësaj. Pasi nuk bëhet lutje për diçka me Es-Selam 
(Shpëtim) prej diçkaje vetëm nëse është e pranueshme që të 
përshkruhet me të. Ndërsa Allahu është i pastër prej cilësive të 
mangëta. 
- Nëse e lut Allahun që të shpëtojë Veten e Tij e ke 
kundërshtuar realitetin, sepse Allahut i bëhet lutje dhe nuk 
bëhet lutje për Të. Ai është i panevojshëm (nuk ka nevojë) për 
ne, porse falenderohet me Cilësitë e përsosura, si: Gafurr 
(Gjithëfalës), Semiun (Gjithëdëgjues), Alim ( i Gjithëditur)....

Përshtatja e kësaj teme me teuhidin e Cilësive është e qartë se 
Cilësitë e Allahut janë të plota të përsosura, ashtu siç janë edhe 
Emrat e Tij më të Bukurit. Argument që cilësit e Tij janë të 
larta të përsosura (të plota) është fjala e Tij: “Atyre që nuk 
besojnë në jetën tjetër u takon shembulli i më të keqes, 
kurse Allahut i përket El-Methelul Eala (shembulli më i 
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lartë dhe përshkrimi më i përsosur)...” Nahl 60; si edhe thënia e 
Tij: “Atij i përket El-Methelul Eala (përshkrimi më i lartë) 
në qiej e në tokë dhe…”. Rrum. 27.
El-Methelul Eala është përshkrimi më i përsosur. Nëse themi 
Es-Selamu Ala-ll-llahi, kjo të jep përshtypjen se Allahun mund 
ta kapë mangësia, kjo kundërshton (mohon) përsosmërinë e 
Cilësive të Tij.

Përshtatja e kësaj teme me temën e parë është e qartë. Sepse 
tema e parë flet për pohimin e Emrave me të Bukur të Allahut, 
ndërsa kjo temë flet për Cilësitë e Tij që janë të ruajtura (të 
shpëtuara) nga çdo mangësi. Kjo përmban përsosmërinë e tyre 
e cila nuk plotësohet veçse me pohimin e cilësive të plota dhe 
mohimin e çdo gjëje që i kundërshton ato. Ti nëse thua: Zejdi 
është i mirë, ia ke pohuar atij mirësinë, por nuk ja ke 
përjashtuar mundësinë e depërtimit të mangësive. Ndërsa nëse 
thua: Zejdi është i mirë dhe nuk ka ndërmarrë asnjë prej 
rrugëve të këqija, ke pohuar mirësinë e plotë në këtë cilësi. 
Krijuesi i Madhëruar ka Cilësitë e përsosura, por nëse 
përmenden të kundërtat e tyre ato bëhen më të plota.
Për këtë arsye autori ka pasuar temën e parë me këtë temë për 
të treguar se emrave të bukur dhe cilësive të përsosura nuk u 
bashkangjitet mangësi. 
Es-Selamu është emër thubutij (i pohuar) dhe selbij (i mohuar). 
Selbij (i mohuar); që do të thotë se për qëllim me të është 
mohimi i çdo të mete e mangësie që parafytyron apo imagjinon 
mendja. Nuk ka mangësira në Qënien, Cilësitë, Veprat dhe 
Ligjet e Tij.
Thubutij (i pohuar): pra pohimi i këtij Emri për Të dhe 
pohimin e Cilësisë që përmban ai. Ajo është Es-Selamutu 
(Shpëtimi).

Në hadith të saktë nga Ibnu Mesudi transmetohet se ka thënë: 
Ka ndodhur që kur ishim me Profetin (sal-lAllahu alejhi ue sel-
lem) në nemaz thonim: “Es-Selamu Ala-ll-llahi min Ibadihi, 
Es-Selamu ala fulanin ue fulanin, [Es Selam (paqja dhe 
shpëtimi) qoftë mbi Allahun prej robërve të Tij, paqja dhe 
Shpëtimi qoftë mbi filanin dhe filanin]. Profeti (sal-lAllahu 
alejhi ue sel-lem) tha: “Mos thoni: Es-Selamu (paqja dhe 
shpëtimi qoftë) mbi Allahun, sepse Allahu është Es-Selamu 
(Spëtimtari i robëve, i Pastërti nga të metat, i Gjithpërsosuri  
pa asnjë të metë)”. Buhari dhe Muslim.

Thënia e tij: “Ka ndodhur që kur ishim me Profetin (sal-
lAllahu alejhi ue sel-lem) në nemaz...”. Të qenurit me Profetin 
(sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) në namaz në shumicën e rasteve 
nuk mund të jetë vetëm se në namazet farze, sepse ato janë të 
ligjëruara me xhemat. Ndërsa në namazet jo të detyrueshme 
falja me xhemat është e pakët, si: Namazi i shiut. 
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"…Es-Selam (paqja dhe shpëtimi) qoftë mbi Allahun prej 
robërve të Tij…". Që do të thotë: këkonin shpëtim për Allahun 
prej çdo të keqje. I kërkonin Allahut që të shpëtojë Veten e Tij 
prej të kqijave, ose emri Es-Selamu mbi Allahun prej robërve 
të Tij, sepse fjala e njeriut "Es Selamu alejkum" është dua që 
përmban dy kuptime:
1- Emri "Es Selamu alejke  " do të thotë se mbi ty qoftë bereketi 
i Tij me emrin e Tij.
2- Shpëtim prej Allahut qoftë mbi ty.
“...Es-Selamu (paqja dhe shpëtimi) qoftë mbi filanin dhe 
filanin....”. Pra mbi Xhibrilin dhe Mikailin. Ka ardhur në një 
transmetim tjetër: “Es-Selamu qoftë mbi Xhibrailin dhe 
Mikailin. Kështu kanë pas thënë në selam. I dërguari (sal-
lAllahu alejhi ue sel-lem) tha: “Mos thoni: Es-Selamu (paqja 
dhe shpëtimi qoftë) mbi Allahun, sepse Allahu është Es-
Selamu (Spëtimtari i robëve, i Pastërti nga të metat, i  
Gjithpërsosuri pa asnjë të metë)”. Ky ndalim është për qënien 
e kësaj haram. Es-Selam nuk ka nevojë për selam, pasi Ai vetë 
(subhanehu ue teala) është Selam i Pastërti nga të metat dhe 
mangësit. 

Në këtë ka argument për lejimin e Selamit mbi Melaiket, sepse 
Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) nuk i ndaloi ata prej saj. 
Dhe se Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) kur e lajmëroi 
Aishen se Xhibrili e përshëndet atë me selam ajo ia ktheu: ue 
Alejhi selam (edhe mbi të qoftë selami)”. Buhari dhe Muslim. 

çështjet:

1 Komentimi i Selamit. Përsa i përket qënies së tij emër nga 
emrat e Allahut, domethënia e tij është i Pastërti nga të metat 
dhe mangësit. Ndërsa përsa i përket qënies së tij përshëndetje 
ka dy kuptime: 
A - Emri "Es Selamu" bereketi i Tij me emrin e Allahut Es-
Selam qoftë mbi ty.
B – Për qëllim është duaja, që do të thotë se: e lus Allahun të të 
shpëtoj nga të kqiat.
2 Ai është përshëndetje. Kjo u komentua më parë.
3 Nuk vlen të  thuhet: Es-Selamu Ala-ll-llahi. Nëse nuk vlen 
për Të atëherë ajo është haram.
4 Arsyja pse nuk vlen të thuhet: Es-Selamu Ala Llahi është, 
sepse vetë Allahu është Es Selamu (Spëtimtari i robëve, i 
Pastërti nga të metat, i Gjithpërsosuri pa asnjë të metë). Kjo u 
sqarua më përparë.
5 Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) u mësoi atyre 
përshëndetjen e cila vlen për Allahun (subhanehu ue teala). Kjo 
është marrë nga plotësimi i hadithit. " nëse falet ndonjëri prej 
jush le të thotë: Et-Tehijatu li-lahi…". Po kështu nga kjo 
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përfitohet mënyra e shkëlqyeshme e Profetit (sal-lAllahu alejhi 
ue sel-lem) në mësimdhënie kjo në dy aspekte:
E para: Kur ai i ndaloi ata e tregoi arsyen e ndalesës. Në këtë 
ka dobi:
- Qetësia që ndjen njeriu tek gjykimi kur ai lidhet me kauzën.
- Qartësimi i lartësis së sheriatit islam dhe se urdhërat dhe 
ndalesat e tij janë të lidhura me urtësin, sepse kauza është 
urtësi.
- Krahasimi i gjërave që ngajnë gjykimit të spjeguar me kë të 
kauzë. 
E dyta:   

Mësimi 53

Fjala: “O Allah, më fal mua nëse dëshiron”

               Në hadithin e saktë prej Ebu Hurejres transmetohet se 
Profetiç ka thënë: “Të mos thotë asnjëri nga ju: O Allah, më 
fal mua nëse do, O Allah, më mëshiro mua nëse do. Le të jetë i  
vendosur në kërkesë sepse Allahu nuk ka kënd që ta detyrojë 
(për ta ndaluar nga ajo që Ai dëshiron).” Buhari. Në 
transmetimin e Muslimit: ‘Le të kërkojë me dëshir të madh 
sepse nuk është e madhe tek Allahu diçka që ia jep atij.”

“...le të jetë i vendosur në kërkesë...” pra të mos jetë në 
mëdyshje, as të mos e lidhë me dashjen. 
‘ ....sepse Allahu s’ka kënd  që ta detyrojë.” Kjo ka ardhur si 
arsyetim për thënien "…O Allah, më fal mua nëse do, O Allah,  
më mëshiro mua nëse do…" Pra askush nuk mund ta detyrojë 
Atë në çka dëshiron dhe ta ndalojë Atë prej tij. Ose atë që nuk 
e dëshiron, ta detyrojë për ta vepruar.
Ky ndalim në këtë shtojcë është në tri aspekte:
1.  Ai ndjen se Allahu ka dikë që e detyron në diçka dhe, se pas 
Tij është dikush që mund ta pengojë dhe thotë: unë nuk të 
detyroj Ty nëse do më fal mua e nëse do mos më fal.
2.  Të thotë personi: nëse do, sikur e sheh këtë çështje të madhe 
për Allahun, ndoshta nuk e do atë për qenien e saj të madhe tek 
Ai. E ngjashme me këtë është t’i thuash një personi: më jep 1 
milion rrijal nëse do. Një kërkesë e tillë të jetë e 
papërballushme për të, por kur ti e lë nën dëshirën e tij e ke 
lehtësuar çështjen. Ndërsa Allahu i Madhëruar nuk ka nevojë të 
kushtëzohet nga dëshira, sepse asgjë s’është e pa mundur për 
të. Ndaj edhe Profeti ç, ka thënë “Le të kërkojë me dëshir të  
madh sepse nuk është tek Allahu e madhe diçka që ia jep atij"  
Pra le të kërkojë çfarë të dojë qoftë e paktës apo e shumtë, dhe 
të mos thotë: kjo është shumë nuk ia kërkojë Allahut. Për këtë 
thotë: “ sepse nuk është tek Allahu e madhe diçka që ia jep 
atij.” Pra nuk ka diçka të madhe tek Ai që ta pengojë ose të 
bëjë dorështërngim në të. Allahu i Madhëruar i jep çdo gjë atij 
dhe nuk është e madhe tek Ai. Allahu i Madhëruar i ringjall 
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krijesat me një fjalë të vetme ndërkohë që kjo është një çështje 
e madhe. Allahu i Madhëruar thotë: “...Thuaj  (O Muhamed): 
po! për Zotin tim! Ju pa asnjë dyshim do të ringjalleni, 
pastaj do të njoftoheni ( dhe do të shpërbleheni), për çfarë 
punuat dhe kjo është mjaft e lehtë për Allahun.” Tegabun 
7.Pra çdo gjë tek Ai është e lehtë.
3.  Të ndjejë kërkuesi se është i panevojshëm për Allahun e të 
thotë: nëse do bëjë e nëse nuk do mos e bëj, mua nuk më 
intereson. Ndaj edhe Profetiç thotë: “Le të kërkojë me dëshir të  
madh...” Pra le të kërkojë me dëshirë të madhe ndërsa shtojca e 
mohon këtë sepse e lidhura me gjënë e kërkuar e bën të ndjehet 
i panevojshëm për të. Njeriu duhet ti lutet Allahut duke ndjerë 
nevojën e madhe të tijë, dhe se Allahu është i Plotpushtetshëm 
për t’i plotësuar çdo kërkesë dhe asgjë s’është e vështirë për 
Të. Kështu prej edukatës së duasë është që të mos lutet me këtë 
shprehje, porse të jetë në formë të prerë. Të thotë: O Allah më 
fal mua. O Allah më mëshiro mua! O Allah më jep sukses 
mua! E të ngjashme si këto. 
Po përgjigjia a është e prerë?
Përgjigje: Nëse çështja kthehet në pushtetin e Allahut, kjo e 
bën të detyrueshme që të jetë e prerë, sepse Allahu është i 
Plotëpushtetshëm ndaj saj. Allahu i Madhëruar thotë: “...Mu 
lutni Mua, Unë do tiu përgjigjem...”  Gafir 60
Ndërsa në kuadrin e lutjes tënde, duhet të kesh parasysh 
pengesat, apo mosrealizimin e shkaqeve. Ndoshta ti ke qënë në 
mëdyshje. Megjithatë duhet të përmirësosh mendimin (të kesh 
mendim të mirë) për Allahun, sepse Allahu i Madhëruar thotë: 
“...Mu lutni Mua, Unë do tiu përgjigjem...”. Ai i Cili të dha 
sukses të bësh dua fillimsht do të begatojë ty me përgjigjen. 
Veçanërisht kur njeriu i ka përmbushur shkaqet e pëegjigjes. 
Disa nga pengesat që çojnë në mospërgjigjje janë: tejkalimi i 
kufijve në lutje, si të lutet për diçka të ndaluar apo për 
ndërprerjen e lidhjes farafisnore; të lutet për diçka që është e 
pamundur; në sheriat e as "kaderen" pra për diçka që është e pa 
mundur për të ndodhur. Nga ana e sheriatit të thotë: O Allah 
më bëj mua profet.
Ndërsa "kaderen" është: Të lusë Allahun e Madhëruar që të 
bëjë bashkimin e dy gjërave të kundërta. Kjo çështje është e 
pamundur. Kalimi i kufijve në dua është një pengesë prej 
përgjigjes dhe është e ndaluar, Ajo ngjan si tallje me Allahun e 
Madhëruar. 
Përshtatja e kësaj teme në teuhid është bërë për dy arsye: 
1.  Në kuadrin  e Rububijes, kush ndjen se Allahu ka dikë që e 
detyron, ai nuk e ka të plotë atë që duhet të besojë në 
Rububijen e Allahut të Madhëruar. Prej përsosmërisë së 
Rububijes është se Ai nuk ka dikë që ta detyrojë, madje Ai nuk 
pyetet për çka punon, ashtu siç thotë Allahu i Madhëruar: “Ai 
nuk pyetet se çka punon, po ata (njerëzit) pyeten. Po kështu 
në një aspekt tjetër, se nga gjërat që jep Allahun, ka që janë të 
mëdha për Të. Në këtë ka akuzë në bujarin dhe dhënien e Tij
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2. Në anën e robit. Ai ndjen panevojshmërinë e Zotit të tij. Kjo 
është një mangësi e madhe në teuhidin e njeriut, si në anën e 
adhurimit, atë  të krijimit (sundimit) , po ashtu Emrave dhe 
Cilësive. Për këtë arsye e ka përmëndur autori në temën që 
lidhet me Emrat dhe Cilësitë.

Mësimi 54

Nuk thuhet robi im dhe robëresha ime.

Në hadithin e saktë prej Ebu Hurejres transmetohet se 
Profeti ,ç ka thënë: “Askush nga ju të mos thotë: ushqeje dhe 
pastroje zotëriun tënd. Le të thotë: pronari im, i nderuari im. 
Askush nga ju të mos thotë: robi im, robëresha ime por le të  
thotë: djali im, vajza ime, shërbëtori im.” Buhari dhe Muslim

“Të mos thotë....” pra, njeriu të mos thotë: robi im për( robin) 
skllavin e tij dhe robëresha ime për skllaven e tij.
Gjykimi në të është  dy llojesh:
1.  T'ia përshkruajë dikujt tjetër jo tek vetja. Kjo është e lejuar. 
Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe martoni ato nga mesi juaj që 
janë të pamartuar edhe robërit dhe robëreshat tuaja që 
janë të ndershëm dhe të ndershme...” Nur 32  Profeti ,ç, 
thotë: “Nuk është detyrëtë për myslimanin të jap sadaka për 
robin dhe kalin e tij.”
2.  T'ia përshkruaj atë vetes. Kjo është në dy forma: 
a.  Të jetë në formën e lajmërimit, si: e ushqeva robin tim, e 
vesha robin tim, ia fala lirinë robit tim. Nëse e thotë  në 
mosprezencën e robit, ose të robëreshës, s’ka ndonjë të keqe, 
ndërsa nëse e thotë në prezencën e robit, ose të robëreshës, dhe 
renditet mbi të një e keqe që lidhet me robin ose zotëriun 
ndalohet, e nëse jo nuk ndalohet, sepse thënësi nuk ka për 
qëllim robërimin, përulshmërinë, porse ka për qëllim atë që ai 
është i sunduar.
b.  Të jetë në formën e thirrjes, si: o robi im, oj robëresha ime. 
Kjo nuk lejohet për shkak të ndalimit që përmendet në hadith. 
Thënia e tij: “...ushqeje zotëriun tënd...” 
Përcaktimi i  fjalës zotëri ndahet në disa lloje: 
1.  Përcaktimi të bëhet në vetën e dytë, si: ushqeje zotëriun 
tënd, pastroje zotëriun tënd. Përdorimi i saj është e uryer për dy 
arsye: 
a.  Nga ana e shprehjes ajo të çon në kuptimin e gabuar të 
fjalës Rabbu (Zoti), Sepse Er Rabu është prej Emrave të 
Allahut të Madhëruar. Ai ushqen dhe nuk ushqehet edhe pse pa 
dyshim me zotin këtu nuk është Zoti Sunduesi i cili ushqen dhe 
nuk ushqehet.
b.  Nga ana kuptimore, se ai bën të ndjehen robi dhe robëresha 
të poshtruar, sepse nëse pronari dotë jetë zot atëhërë robi ose 
robëresha dotë ljenë të zotëruar.
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2.  Përcaktimi të bëhet në vetën e tretë. Kjo s’ka ndonjë të 
keqe, si thënia e Profetitç, në hadithin e shenjave të Kiametit: 
“...të lindë robëresha zotëriun e saj....”. Në hadithin e mallit të 
humbur që transmetohet nga Buhari dhe Muslimi: “Derisa ta  
gjejë atë pronari i saj.” Disa dijetarë kanë thënë se hadithi i 
mallit të humbur ka të bëjë me kafshët. Ato nuk e adhurojnë 
dhe nuk tregojnë përulshmëri ashtu si njeriu. E sakta është 
mosekzistenca e dallimit, sepse kafshët e adhurojnë Allahun 
me një adhurim të veçantë. Allahu i Madhëruar thotë: “A nuk 
e sheh se Allahut i bie me fytyrë përtokë (sezhde) kushdo që 
është në tokë, edhe dielli edhe hëna edhe yjet edhe malet 
edhe pemët, edhe të gjitha gjallesat...” dhe thotë për njerëzit: 
“...dhe shumë nga njerëzit....” pra jo të gjithë “...por ka 
shumë njerëz mbi të cilët është i merituar e i përligjur 
ndëshkimi.” Haxh 18 
3.  Përcaktimi të bëhet në vetën e parë, si: ky është zotëriu im. 
A është e lejuar kjo? 
Ndoshta dikush thotë se kjo është e lejuar sepse kjo është nga 
vetë robi për zotriun e tij Allahu ka thënë për pronarin e Jusufit 
alejhi selam: "…ai zotëriu im më nderoi me vendosje të 
mirë (ma ka bërë jetesën të mirë)". Jusuf. 23. Fjala "…zotëriu 
im…" është pronari im. Sepse e uryera në fjalën "…zotëriu 
im…" është poshtërimi i robit. Mirëpo kjo në rastin konkret 
nuk egziston për faktin se ai vetë thotë: ky është  zotëriu im.
4.  Përcaktimi të bëhet në një emër të qartë,si: ky është zotëriu i 
djaloshit. Nga konteksti i hadithit është i lejuar përderisa nuk 
ka diçka të urryer e të ndalohet. Siç është rasti kur dëgjuesi 
mendon se sejid (pronar) është zot i vërtet, Krijues.
“..Le të thotë;  pronari im, i nderuari im.” 
 ‘...dhe askush nga ju të mos thotë: robi im dhe robëresha 
ime...” Kjo i drejtohet pronarit që të mos thotë robi im dhe 
robëresha ime, sepse ne të gjithë jemi robër të Allahut, edhe 
gratë tona janë robëreshat e Allahut. Profeti ,ç thotë: “Mos i  
ndaloni robëreshat e Allahut prej xhamive të Allahut.”
Pronari e ka të ndaluar ta thotë këtë, sepse nëse thotë robi im, 
apo robëresha ime ai ka bërë përngjasim me Allahun e 
Madhëruar, qoftë vetëm nga kuptimi sipërfaqësor i fjalës, sepse 
vetëm Allahu i Madhëruar i drejtohet robërve të Tij: “Robi  
im....”, ashtu si në hadithin: ‘Robi im të kërkova ty të më 
ushqesh dhe nuk më ushqeve....”, e të tjera si këto. Nëse 
pronari synon, me thënien e tij: "robi im” pronsinë, për tu 
ruajtur nga nënkuptimi i shirkut duhet të largohemi prej saj. 
"…robëresha ime...”. Arsyja e ndalimit është se në të vërehet 
ubudijeh (robëri adhurimi). Pra ajo është përball fjalës "Robi 
im". E gjith kjo në aspektin e mbrojtjes së teuhidit dhe largimit 
nga shirku deri edhe në shprehje. Prandaj disa nga dijetarët prej 
tyre shejhu jonë Abdurr-Rrahman es-Sadi Allahu e mëshiroftë 
se ndalimi në hadith nuk është në formë të prerë (harram), 
porse ai është në formë edukative, më të mirën dhe më të 
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përsosurën. Më lart gjykimi i kësaj çështje u spjegua në formë 
të shtjelluar.
"… por le të thotë: djali im, vajza ime, shërbëtori im”. Në këtë 
nuk ka asgjë të keqe.
Prej këti hadithi përfitohen këto dobi:
1. Mënyra e bukur e mësimdhënies së të dërguarit ç pasi kur 
ndalon nga diçka i orjenton ata te e lejuara tha: "…Askush nga 
ju të mos thotë: robi im, robëresha ime por le të thotë: djali  
im, vajza ime, shërbëtori im.”. Ashtu siç është kjo mënyra e të 
Dërguariç po kështu është kjo gjithashtu mënyra e kuranit, 
Allahu (subhanehu ue teala) ka thënë: "O ju që keni besuar! 
mos thoni të Dërguarit Ra'ina (ki kujdes, dëgjona ne dhe ne 
të dëgjojmë ty, ndërsa në hebraisht do të thotë "një ofendim" 
dhe çifutët gjithnjë ja bthonin profetitç me qëllime të kqia) por 
thoni Undhurna (bëna dhe na mëso të kuptojmë)…". El-
Bekare. 104. Kështu duhet të veprojnë të dijetarët dhe 
davexhit. Kur ata ju mbyllin njerëzve një port të ndaluar le tu 
hapin atyre një tjetër të lejuar. Me qëllim që të mos ua 
ngushtojnë njerëzve etë bllokojnë rrugët para tyre sepse në këtë 
ka dy dobi të mëdha:
a. Lehtësimi i lënies së gjësë së ndaluar pë ta. Se kur ata e dinë 
se ka diçka tjetër që e zëvendëson atë që do të lënë nuk e kanë 
të vështir lënien e saj.       
b. Qartësohet se feja islame është e gjerë, çdo gjë që kanë 
nevoj njerëzit ajo egziston në islam. Prandaj nuk gjykohet për 
njerëzit që të mos flasin me diçka apo të mos e veprojnë diçka 
vetëm se tu tregosh atyre çka i bën të pa nevojshëm për atë që i 
ndalove. Kjo pa dyshim është nga përsosmëria e kësaj feje.
2. Urdhëri vjen për lejim (duhet të kemi parasysh se zagonisht 
kur kemi urdhër gjëja e urdhëruar është detyrë), sipas fjalës së 
tijç “...Le të thotë;  pronari im, i nderuari im.”. Dijetarët kanë 
thënë se kur përball urdhërit vjen diçka e ndaluar atëherë ajo 
bëhet e lejuar (qëllimi është për të urdhëruarën). Në rastin tonë 
urdhëri ka ardhur përballdiçkaje të ndaluar. Njëloj si kjo është 
fjala e Allahut: "E kur të hiqni ihramin atëherë gjuani". Ali 
Imran. 2. 
  

Mësimi 55

Mosrefuzimi i të kërkuarit në emër të Allahut.

       Prej Ibnu Umer^ transmetohet se ka thënë: “Kush kërkon 
në Emër të Allahut jepjani atij. Kush u kërkon mbrojtje në 
Emër të Allahut mbrojeni atë. Kush ju fton juve përgjigjuni 
atij. Kush ju ofron një të mirë shpërblejeni atë, nëse nuk gjeni 
me çka  ta shpërbleni bëni lutje për të derisa të mendoni se ju e 
shpërblyet atë.” Ebu Dauti,, Nesaiu me senet të saktë.

Të kërkuarit në Emër të Allahut ndahet në dy lloje:
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1.  Kërkimi në Emër të Allahut me shprehje, si të thotë: ashtu 
si tha meleku në hadithin e tre personave prej Beni Israilëve: 
"…Të kërkoj në emër të Atij që të dhuroi lëkurën e bukur dhe 
ngjyrën e mirë, një deve...”
2.  Kërkimi i diçkaje  që e lejon sheriati, si i varfëri që kërkon 
prej sadakasë (zekatit), të kërkuarit (të pyeturit) për të njohur 
një çështje të caktuar të dijes, etj. Gjykimi për personin që e 
refuzon atë që kërkon në Emër të Allahut, është sipas gjendjes 
së personit që i kërkohet: ose është e urryer ose e ndaluar. 
A lejohet që njeriut të kërkojë në Emër të Allahut?
Kërkimi në vetvete është i urryer dhe nuk duhet që njeriu t'i 
kërkojë askujt, ndonjë gjë, vetëm nëse e ka të nevojshme. 
Prandaj nga gjërat që Profetit ,ç u mori besën shokëve të tij 
ishte se nuk do t’u kërkonin njerëzve asgjë, saqë kur dikujt i 
binte shkopi nga kafsha e tij, nuk i thoshte askujt: ma merr pak, 
por zbriste dhe e merrte vetë.’ Muslim
Arsyeja është sepse nëse e mundon veten tënde dhe nuk e 
poshtëron atë, duke u kërkuar njerëzve, qëndron i nderuar tek 
ata dhe krijon një pengesë për të mos qënë i përulur ndaj dikujt 
që të poshtërohet fytyra jote për dikë. Kush e përul fytyrën e tij 
ndaj dikujt për një çështje të nevojshme, që ti e urren duhet t'i 
pëgjigjesh atij. Për këtë transmetohet se Profeti ç, ka thënë: 
‘Tregohu i panevojshën në atë që është tek njerëzit që të duan 
ata ty". Ibn Maxhe.  
Të kërkuarit, në origjinë, është i urryer vetëm nëse e kërkon 
nevoja. Ndërsa kërkimi i pasurisë është i ndaluar. Nuk lejohet 
të kërkosh prej ndonjërit pasuri, vetëm nëse je i detyruar për të. 
Profeti ç, thotë: “Vazhdon njeriu t’u kërkojë njerëzve deri sa të  
vijë Ditën e Kiametit duke mos pasur copë mish në fytyrë.” 
Buhari dhe Muslim 
Kjo argumenton ndalimin, e kërkimit, përveç rasteve të 
domosdoshme. 
Tema jonë ka të bëjë me refuzimin e kërkuesit. Kërkuesi 
paraqitet në dy situata:
1.  Bën thjesht një kërkim, si të thotë: o filan, më jep mua këtë 
dhe këtë! Nëse është diçka që e lejon sheriati ia jep, si i varfëri 
që kërkon prej zekatit.
2.  Kërkon në Emër të Allahut. Këtij duhet t’i përgjigjemi edhe 
nëse nuk e meriton, sepse ai kërkoi për hirë të Allahut të 
Madhëruar dhe përgjigjia e tij është prej madhërimit të 
Allahut(subhanehu ue teala). Por nëse kërkon diçka të ndaluar, 
ose në përgjigjen e tij ka dëmtim ndaj personit që i kërkohet, 
atij nuk i përgjigjesh. 
Shembulli i parë: Të kërkojë lekë në Emër të Allahut për të 
blerë gjëra të ndaluara, si pije alkolike.
Shembulli i dytë: Të kërkojë në Emër të Allahut që ta 
lajmërosh për sekretet, se çka vepron në familjen tënde. Këtij 
nuk i përgjigjesh, sepse përgjigjia e parë është bashkpunim në 
gjynah, kurse e dyta në dëmtimin e të kërkuarit (personit).
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 “Kush kërkon në Emër të Allahut jepni atij.” Urdhëri  këtu 
është  uaxhib, përderisa kërkimi nuk përmban diçka të ndaluar, 
apo dëmtimin e të kërkuarit, sepse në dhënien e tij ka përgjigje 
të nevojës së tij dhe madhërim të Allahut të Madhëruar, i cili 
kërkoi për hirë të Tij. Nuk kushtëzohet të jetë kërkimi i tij 
vetëm në Emrin e Allahut, porse në të gjithë Emrat me të cilët 
veçohet Allahu, ashtu siç kërkoi meleku që i erdhi të lebrosurit, 
qerosit dhe të verbërit: “Të kërkoj në Emër të Atij që të dha 
këtë dhe këtë.” 
 “....Kush u kërkon mbrojtje në Emër të Allahut mbrojeni  
atë....”,  pra thotë: I mbështetem Allahut të më mbrojë prej 
teje. Atëherë e ke detyrë ta mbrosh sepse ai kërkoi mbrojtje në 
Emër të të Madhëruarit. Ndaj kur e bija e elxhunit i tha Profetit 
ç  “I kërkoj Allahut të më mbrojë prej teje. I tha: Vërtetë u  
mbrojte me të Madhëruarin ose Atij që mbron. Bashkoju 
familjes tënde.” Buhari. 
Përjashtohet prej kësaj nëse kërkon mbrojtje prej një çështje të 
detyrueshme, si kur i bëhesh këmbëngulës dikujt në faljen e 
namazit me xhemat, kurse ai thotë: i kërkoj Allahut të më 
mbrojë prej teje, në nkëtë rast ti mos e mbro atë. 
Po ashtu edhe atij që i bëhesh këmbëngulës në lënien e diçkaje 
të ndaluar, ti mos e mbro atë, pasi në këtë ka bashkëpunim në 
mëkat dhe armiqësi. Dhe se Allahu nuk e mbron mëkatarin 
(shkelësin, keqbërsin), madje duhet të ndëshkohet e jo të 
ndihmohet e të mbrohet. 
Edhe ai që kërkon mbrojtje në një vendstrehim të saktë që e ka 
përcaktuar sheriati që ta mbrojë edhe nëse nuk thotë: I kërkoj 
Allahut të më mbrojë. Mbi ty bëhet detyrë ta mbrosh ashtu siç 
kanë thënë dijetarët: Nëse dikush bën një krim pastaj strehohet 
në Harem, nuk zbatohet mbi të dënimi, as masat e dënimit, por 
e ngushton, duke mos i shitur e blerë, apo dhënë me qera 
banesë, derisa të dalë. Ndryshe nga ai që punon të ndaluarën 
brenda në harem, atëherë Haremi nuk e mbron atë. (pra 
qëndrimi i tij në tokën e Haremit nuk është mbrojtje për të) .
 “...Kush ju fton përgjigjuni.” Nga konteksti i hadithit shihet se 
që llimi me ftesën në hadith është për tu rrespektuar. Po kështu 
në konteksti i hadithit shihet domosdoshmëria e përgjigjes së 
ftesës në çdo ftesë. Ky është Medhhebi i Dhahirive.Shumica e 
dijetarëve janë të mendimit se ajo është synet, përveç ftesës së 
martetës, e cila është uaxhib. Argument është thënia e Profetit 
,ç: “Ushqimi më i keqi është ushqimi i dasmës ku  ftohet ai që 
e refuzon atë (të pasurit) dhe pengohet ai që i vjen asaj (të  
varfërit). Kush nuk i përgjigjet, ka kundërshtuar Allahun dhe 
të Dërguarin e Tij”. 
Sido që të themi: detyrë apo synet, kushtëzohen disa kushte:
1.  Ftuesi të mos jetë prej atyre që nuk është detyr, ose nuk 
pëlqehet të bojkotohet.  
2.  Të mos ketë gjëra të ndaluara në vendin e ftesës. Nëse atje 
ku ka të ndaluara dhe ai mundet t'i largojë bëhet detyrë 
prezenca e tij për dy shkaqe: përgjigjja e ftesës dhe largimi i të 
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ndaluarës. Nëse është e pamundur largimi i të ndaluarës bëhet 
haram pjesëmarrja.
3.  Ftuesi të jetë mysliman, e nëse nuk është i tillë nuk e ka 
detyrë. Argument është thënia e Profetit,ç: “Të drejtat e  
myslimanit ndaj myslimanit janë gjashtë...” dhe ka përmendur 
prej tyre “...kur të ftojë përgjigju atij...”  Muslimi
4.  Të ardhurat e tij të mos jenë prej haramit, sepse përgjigjia të 
bën të hash ushqim të ndaluar, e kjo nuk lejohet. Kjo është ajo 
që kanë thënë disa dijetarë. Disa të tjerë kanë thënë: Çka është 
haram prej të ardhurave të tij gjynahu është mbi personin që i 
ka ftuar dhe jo mbi atë që e merr në rrugë të lejuar prej ftuesit. 
Ndryshe nga ato që janë në vetëvete haram, si: pijet alkolike, e 
marrura me, forcë, etj.” Kjo është një thënie e fortë me 
argument. Profetiç ka blerë prej jehudive ushqim për familjen e 
tij.”  Buhari   “ Ka ngrënë prej deles që ia dhuroi gruaja jehude 
në Hajber.” Buhari dhe Muslim  “I është përgjigjur ftesës së 
jehudit.” Është e njohur se jehudët, shumica e tyre, punojnë me 
kamatë dhe hanë prej gjërave të ndaluara. Sipas thënies së parë 
qënia e saj e urryer forcohet dhe dobësohet sipas shumicës ose 
pakicës së pasurisë së ndaluar. Sa më e madhe të jetë e ndaluar 
aq më e madhe bëhet edhe e urryera, dhe sa më e vogël të jetë 
aq më e vogël bëhet.
5.  Përgjigjia të mos çojë në lënjen e një farzi, ose diçkaje që 
është më e domosdoshme se ajo. Në rast të tillë përgjigjja bëhet 
e ndaluar. 
6.  Të mos çojë në  dëmtimin e atij që do t’i përgjigjet, si: të 
ketë nevojë për një udhëtim, ose të lëjë familjen e tij që e kanë 
shumë të nevojshme qëndrimin e tij mes tyre. 
çështje: A është përgjigjja e ftesës e drejtë e Allahut apo e 
njerut?
Ajo është haku i Allahut dhe i njeriut së bashku. Për këtë arsye 
nëse i kërkon ftuesit, që të bëjë tërheqjen e ftesës dhe ai 
pranon, ti nuk ke gjynah. Ajo është detyrë në urdhrin e 
Allahut(subhanehu ue teala). Nëse ftuesi e bën nga turpi prej 
teje, pa qënë i kënaqur, nuk duhet të kërkosh tërheqjen 
mbrapsh të ftesës porse ti përgjigjesh asaj. 
 “Kush u ofron një të mirë shpërblejani atë.” Pra nëse të ofron 
një të mirë ty si dhuratë, apo diçka tjetër, shpërblejani atij në të 
njëjtën formë, por nëse është një njeri me pozitë dhe nuk është 
zakon që të shpërblehet  madje  nuk mundesh ta shpërblesh, 
atëherë lutu për të, shpërblimi i tij në të njëjtën monedhë do të 
çonte në nënvlersimin e  hakut të  tij. Shpërblimin i të mirës në 
të njëjtën formë ka dy dobi: 
1.  Inkurajimi i vepruesit të së mirës në veprimin e të mirave.
2.   Njeriu shmang me të përuljen që lind në momentin e 
veprimit  të së mirës, sepse kushdo që të bën një të mirë 
patjetër do të ndjesh një kllaposje ndaj tij. Kthimi i kësaj të 
mire e largon këtë përulje. Për këtë arsye Profetiç ka thënë: 
“Dora e sipërme  është më e mirë se dora e poshtme.” Buhari 
dhe Muslim  Dora e sipërme është dora që jep. Këtu ka një 
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dobi të madhe për atë që të ofron të mirën: të mos shikoj prej 
askujt, të mirë veçse prej Allahut të Madhëruar. Mirëpo disa 
njerëz janë shum bujër, nëse ia kthen për dhuratën e tij të jep 
më shum seç i dhe. Ky nuk do tia shpërblesh porse të lutesh për 
të siç ka thënë i dërguariç '…nëse nuk gjeni me çka  ta 
shpërbleni bëni lutje për të…". Po kështu i varfëri nëse nuk 
gjen me çka t’i kthejë të mirën të pasurit, bën dua për të. Duaja 
bëhet menjëherë mbas dhuratës, sepse ajo është prej shpejtimit 
në zbatimin e urdhërit të Profetit ,ç
"Derisa të mendoni se e shpërblyet atë”. Pra derisa të mendoni 
(të ngadhënjejë) në mendimin tuaj se ju e shpërblyet atë.  

Mësimi 56

Me Fytyrën e Allahut kërkohet vetëm xheneti.

Prej Xhibrilit transmetohet se Profeti,ç ka thënë: Nuk kërkohet  
me fytyrën e Allahut përveçse Xheneti.” Ebu Daudi.
 Përshtatja e kësaj teme në teuhid është që të madhërohet 
Fytyra e Allahut të Madhëruar e të mos kërkohet me të veçse 
xheneti. 
“Nuk kërkohet me fytyrën e Allahut veçse xheneti...”
Për qëllimin e saj ka dy mendime:
1. Qëllimi është që të mos i kërkosh askujt prej krijesave me 
fytyrën  Allahut. Nëse dëshiron që t’i kërkosh dikujt mos i 
kërko me Fytyrën e Allahut, sepse me të kërkohet vetëm 
xheneti. Ndërsa krijesat nuk kanë mundësi në dhënien e 
xhenetit. Atëhërë nuk kërkohet me Fytyrën e Allahut në formë 
absolute. Dijetari Allahu e mëshiroftë duket se është me këtë 
mendim në shpjegimin e hadithit, prandaj pas këti (hadithi) 
vjen me fjalën e tij: "Nuk kërkohet me fytyrën e Allahut 
përveçse Xheneti".  
2.  Nëse i kërkon Allahut, xhenetin dhe çka e bëjnë të 
detyrueshme hyrjen në të. Në këto s'ka ndonjë të keqe të 
kërkosh me Fytyrën e Allahut të Madhëruar. Nëse kërkon 
diçka prej çështjeve të kësaj bote mos e kërko me Fytyrën e 
Allahut, sepse Fytyra e Allahut është më madhështore se sa të 
kërkohet me të diçka prej çështjeve të dynjasë. Çështjet e 
Ahiretit kërkoji  me Fytyrën e Allahut. Për shembull: Të kërkoj 
Ty me Fytyrën Tënde të më shpëtosh mua prej zjarrit. Profeti 
ç, ka kërkuar me Fytyrën e Allahut kur zbriti Thënia e Allahut 
të Madhëruar: “Thuaj: Ai ka fuqi (t'ju shpëtojë por edhe) t'ju 
sjellë dënim prej së larti ose prej së poshti nën këmbët 
tuaja...” tha: "mbohem me Fytyrën tënde. “ ....ose prej së 
poshti nën këmbët tuaja....” Tha: Mbrohem me Fytyrën 
Tënde “..apo t'ju ndajë në grupe e ta luftoni njëri-tjetrin...” 
En Amm 65  Tha: Kjo është më e lehtë.”  Buhari  
“...me Fytyrën e Allahut...” Në të ka pohim të Fytyrës së 
Allahut të Madhëruar. Ajo pohohet me Kur’an dhe Synet dhe 
me ixhmain e selefive. Në Kur’an është thënia e Tij: “ 
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Gjithçka do të asgjësohet, përveç Fytyrës së Tij”. El Kasas 
88 dhe “ Dhe ata që këmbëngulin me durim për Fytyrë të 
Zotit të tyre.....”. Err Rrad 22 dhe ajete të shumta. Nga hadithi 
është hadithi i lartë përmendur “Kërkoj mbrojtje me Fytyrën 
Tënde”. Për Fytyrën që Allahut ia ka atribuar vetes së Tij, janë 
kundërshtuar në të . A është ajo një Fytyrë reale, apo ajo është 
fytyrë me anë të saj shprehemi për Qenjen e Tij dhe Allahu nuk 
ka fytyrë, porse Ai ka Qënie? Apo shprehet me të për diçka 
dhe synohet me të fytyra e Tij, por jo Fytyra reale? Apo 
shprehet me të për drejtimin, apo   shprehet me të për 
shpërblimin? 
Në të ka mendime të shumta, porse Allahu i orjentoi ata të cilët 
besuan në të vërtetën për atë që  kishin mosmarrveshje dhe 
thanë: Ajo është Fytyra e vërtetë sepse Allahu i Madhëruar 
thotë: “Ndërsa do të mbetet përgjithmonë Fytyra e Zotit 
tënd gjithë madhështi e Lavdi”. Err Rrahman 27 Ndërsa kur 
nuk kishte për qëllim Qenien e Vet tha:"I Lartësuar me 
Madhështi qoftë Emri i Zotit tënd Zotëruesi i Madhështisë 
dhe i Nderimit pa kufi” Err Rrahman 78. Kur përdoret fjala 
(dhi) tregon cilësi për Zotin dhe jo cilësi për Emrin, kurse 
(dhu) tregon cilësi për Fytyën dhe jo Cilësinë për Zotin. Kur 
Fytyra është e përshkruar me plot Madhështi dhe Lavdi 
kurrsesi nuk mund të jetë qëllimi me të shpërblimi, ana, apo 
Qenia. Fytyra nuk është Qenia. Mohuesit e Cilësive "Ehlu 
Taëtili" (mohuesit e cilësve të Allahut) thonë: Se fytyra është 
shprehje për Qënien, anën ose shpërblimin. Ata thanë: “Nëse 
do t’i pohojmë Allahut një Fytyrë të Vërtetë do të ishte i 
pashmangshëm një trup dhe trupat i shëmbëllejnë njëri-tjetrit. 
Kështu rrjedh, prej kësaj, pohimi i shembëlltyrës për Allahun e 
Madhëruar, ndërkohë që Allahu i Madhëruar thotë: “Asgjë 
nuk i përngjet Atij.” Shura 11. Ky është përgënjeshtrim i 
Kur’anit. Ju o pasuesit e synetit thoni se kush beson se Allahu 
ka shembëlltyrë në çka është e posaçme pë Të është kafir.
U përgjigjemi atyre: 
Fillimisht: Çfarë keni për qëllim me trupin që ikët prej tij? A 
keni për qëllim ndërtimin prej eshtrave, nervave, mishit dhe 
gjakut, ku çdo pjesë e Tij ka nevojë për tjetrën. Nëse keni për 
qëllim me të Qenien e Vërtetë e të padiskutueshme, e 
përshkruar me Cilësitë e përsosura nuk ka ndonjë të ndaluar në 
të. Allahu e ka përshkruar Veten e Tij të Vetëm, Samedun. 
Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaj: Ai Allahu është Një dhe i 
Vetëm. Allahu është (Es Samed) Zotëruesi i 
Vetëmjaftueshëm, Absolut me të gjitha Cilësitë e përsosura 
në shkallën më të lartë.” Ihlas 1-2 Ibn Abasi ,^ ka thënë: “Es 
Samed: I Cili s’ka جوف  pjesë të brendshme.” Transmeton Ibn 
Xheriri. 
Së dyti: Thënia juaj: Trupat i shembëllejnë njëri-tjetrit, kjo 
është një çështje prej çështjeve më të pasakta. A është trupi i 
ariut si trupi i atomit. Midis tyre ka ndryshim shumë të madh 
në madhësi, ndërtim, funksjonim, etj. Nëse asgjësohet ky 
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argumentim, asgjësohet edhe rezultati që është 
domosdoshmëria e ngjasimit të Allahut me krijesat e Tij. 
Ne shohim se njerëzit nuk ngjajnë në pamje (fytyra). Nuk gjen 
dy persona që të kenë të njëjtën fytyrë, edhe nëse janë binjakë. 
Vlen të përmendim se mohimi i shëmbëlltyrës është më 
parësor se mohimin i ngjashmërisë, sepse së pari ai është një 
citim kuranor dhe, së dyti në çdo dy gjëra ekzistuese ka 
ngashmëri nga njëra anë dhe dallim nga ana tjetër. Kështu 
mohimi në mënyrë absolute i ngjashmërisë nuk është i saktë. 
Ndërsa hadithi i Ebu Hurejres, se Profeti ,ç ka thënë: “Me të  
vërtetë Allahu e krijoi Ademin në pamjen e tij.”  Buhari dhe 
Muslim
Fytyra e Allahut nuk u shembëllen fytyrave të krijesave. 
Përgjigjia për këtë është: 
Së pari: Nuk është për qëllimi pamja që i shëmbëllen pamjes së 
Krijuesit të Madhëruar sipas mendimit unanim të dijetarëve 
dhe të mençurve, sepse Allahu i Madhëruar, vetëm kursia e Tij 
përfshin qiejt dhe tokën. Qielli dhe toka  që të gjitha në lidhje 
me kursijin janë si hallka e hedhur në shkretëtirë. Dhe 
madhësia e Arshit mbi Kursijën është si madhësia e kësaj 
shkretëtire mbi hallkën. Çka mund të mendosh për Zotin e 
botëve?!. Askush nuk mund ta marrë me mend Atë në 
përshkrim dhe në imagjinatë. Kështu që përshkrimi i 
Allahut(subhanehu ue teala), nuk mund të krahasohet me 
përshkrimin e Ademit 60 dhira. Qëllimi është njëri prej dy 
kuptimeve:
1. Allahu e krijoi Ademin në një pamje që Ai e zgjodhi dhe e 
bëri më të bukurën pamje në fytyrë. Për këtë nuk duhet të 
poshtërohet ose të rrihet, sepse kur Ai e përmend menjëherë 
pas Vetes së Tij, tregon nderimin që nuk duhet të poshtërohet e 
të goditet. 
2. Allahu e krijoi Ademin në pamjen e Tij (Allahut), dhe kjo 
nuk e bën të detyrueshme shembëllimin. Argument është 
thënia e Profetit ,ç: “I pari grup që do të futet në Xhenet do të  
jetë në pamjen e hënës kur është e plotë, pastaj ata që vijnë 
pas tyre do të jenë si ylli më i shndriçëm në qiell." Buhari dhe 
Muslim 
Kjo nuk bën të detyrueshme që të jenë në pamjen krejtësisht si 
hëna. Sepse hëna është më e madhe se banorët e xhenetit. 
Banorët e xhenetit do të futen në të dhe gjatësia e njërit prej 
tyre do të jetë 60 dhiraë ndërsa gjerësia 7 dhiraë (krah), siç 
përmëndet në disa hadithe. 
Disa dijetarë kanë thënë: Në pamjen e tij, në pamjen e Ademit, 
pra Allahu e krijoi  Ademin që në fillim e tij në këtë pamje, jo 
si bijt e tij të cilët kalojnë nëpër etapa në zhvillimin e tyre nga 
pikë pastaj gjak i ngrirë pastaj cop mishi….
Porse imam Ahmedi rrahimehu-llahu ka kundërshtuar këtë 
interpretim duke thënë: Ky është interpretimi i xhehmijeve 
sepse ky (interpretim) ja humb hadithit domethënien e tij. Po 
kështu e kundërshton atë një shprehje tjetër që spjegon se kujt i 
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përket përemri në shprehjen "Në pamjen e të 
Ghithmëshirshmit".

Mësimi 57

Argumentet që transmetohen për thënien   “Leu” (sikur)
Allahu i Madhëruar thotë: 

p “Në çoftë se ne do të kishim ndonjë lidhje ne këtë çështje, 
atëherë askush prej nesh nuk do të ishte vrarë këtu....” Ali 
Imran  154 
"(këta janë) ata të cilët thanë për vëllezërit e tyre të vrarë në 
kohën kur ata vetë qëndruan (në shtëpitë e tyre) “Sikur të 
na kishin dëgjuar ne, ata nuk do të ishin vrarë....”Ali Imran 
168
Dijetari Allahu e mëshiroftë e ka lënë çështjen të hapur duke 
mos dhënë gjykim të prerë sepse thënia “sikur” përdoret në 
disa forma:
1. Përdorimi i saj në kundërshtim të sheriatit. Kjo është haram. 
Allahu i Madhëruar thotë: “...sikur të na kishin dëgjuar ne, 
ata nuk do të ishin vrarë.” Në luftën e Uhudit, gjatë rrugës 
Abdullah Ibn Ubeji me 1/3 e ushtrisë u kthye, kur 70 prej 
muslimanëve ranë shehidë, hipokritët të cilët i kishin kthyer 
shpinën urdhërit të Profetitç thanë: ...sikur të na kishin 
dëgjuar ne, dhe të ktheheshin si u kthyem ne nuk do të 
vriteshin.” Mendimi ynë është më i mirë se sheriati i 
Muhamedit. Kjo është haram dhe ndoshta arrin deri në kufër.
2. Përdorimi i saj në kundërshtimin e kaderit. Kjo është haram, 
Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar. Mos u bëni 
si ata (hipokritët) që mohuan dhe u thanë vëllezërve të tyre, 
kur këta udhëtojnë nëpër botë, apo kur dalin për të 
luftuar: sikur këta të kishin qëndruar me ne ata nuk do të 
kishin vdekur ose nuk do të ishin vrarë....” Ali Imran 156. 
Pra, sikur ata të qëndronin nuk do të vriteshin. Ata refuzojnë 
atë që është caktuar prej Allahut.
3.  Përdorimi i saj për dështim dhe  dëshpërim, edhe kjo është 
haram. Çdo gjë që hap rrugën e dëshpërimit ndaj teje është e 
ndaluar, sepse dëshpërimi ia shton vetes pikëllimin, ndërsa 
Allahu do prej nesh që të jemi të qetë e të lumtur. Profetiç 
thotë: "Kushtoi rëndësi asaj që të bën dobi, kërkoi ndihmë 
Allahut dhe mos trego dobësi. E nëse të godet ty diçka mos 
thuaj: “Sikur të bëja unë kështu nuk do të ishte kështu, por 
thuaj Caktimi i Allahut çka deshi bëri sepse thënia “sikur” hap 
punën e shejtanit. “ Muslim dhe Buhari
Për shembull, një burrë interesohet për të blerë diçka duke 
menduar se në të ka fitim, por humbi dhe thotë: sikur unë të 
mos e blija atë nuk do të më ndodhte kjo humbje. Ky është 
dëshpërim dhe ndodh shpesh, kjo është e ndaluar.
4. Përdorimi i saj në dëshira (shpresime). Gjykimi i tij është 
sipas personit që shpreson. Nëse ka të mira është e mire, nëse 

320



ka të këqija është e keqe. Në një hadith të saktë prej Profetit ç 
në tregimin e katër vetave, njëri prej tyre tha: sikur të kisha 
pasurinë e filanit do të veproja punën e filanit.” Ky shpresonte 
të vepronte mirë. I dyti tha: “Sikur të kisha pasurinë e filanit që 
e shpenzonte jo në kënaqësinë e Allahut.” Ky shpresonte të 
keqen. Profeti ç tha për të parin: “Ai është me nijetin (qëllimin) 
e tij. Ata të dy në shpërblim janë të pabarabartë”. Ndërsa për të 
dytin tha: “Ai është me (nijetin) qëllimin e tij. Ata të dy në 
gjynah janë njëlloj”. Transmmeton Iman Ahmedi. 
5. Përdorimi i saj krejtësisht në lajmërim. Kjo është e lejuar. 
Për shembull, sikur të prezantoja në mësim do të përfitoja. 

Thënia e tij: "Ata thanë: në qoftë se do të kishim ndonjë 
lidhje me këtë çështje, atëherë askush prej nesh nuk do të 
ishte vrarë këtu.....”, pra në Uhud. 
Thënia e tij: “Thuaju: “Edhe sikur ju të kishit qëndruar në 
shtëpitë tuaja, ata për të cilët ishte përcaktuar vdekja, 
padushim që do të ishin drejtuar vetë për te vëndi i caktuar 
për vdekjen e tyre..." Kjo është kundërpërgjigje ndaj tyre. Ata 
nuk mund t’i shmangeshin asaj që donte Allahu.
Thënia e tyre: “Në qoftë se do të kishim ndonjë lidhje me 
këtë çështje....”, ky është kundërshtim i sheriatit, sepse ata 
qortuan Profetinç, kur ai doli pa pëlqimin e tyre. Mund të jetë 
gjithashtu moskënaqje me (Kaderin) caktimin e Allahut. Pra në 
qoftë se do të kishim ndonjë lidhje me organizimin e bukur dhe 
dhënien e mendimit nuk do të dilnim të vriteshim. 
"..... (këta janë) ata që thanë për vëllezërit  e tyre të vrarë në 
kohën kur ata qëndruan (në shtëpitë e tyre) ...” kjo është 
poshtërim për ta, ku edhe pse qëndruan vetë thanë edhe për të 
tjerët. Sikur të kishte në ta të mira do të kishin dalë bashkë me 
njerëzit, porse ata ishin kundra besimtarëve dhe caktimit të 
Allahut. 
“.....U thanë vëllezërve të tyre..". Thuhet vëllezërve nga 
gjaku e jo vëllezërve në fe. Thuhet vëllezërve në fe sipas 
kontekstit, sepse munafikët hiqen si myslimanë. E nëse do të 
thuhej: përfshin të dyja çështjet do të ishte e saktë. 
"...Sikur të na kishin dëgjuar ne, ata nuk do të ishin 
vrarë.....". Kjo nuk është e saktë. Prandaj Allahu u 
kundërpërgjigjet atyre me thënien e Tij: “...Thuaju: Largoni 
vdekjen nga vetja juaj në qoftë se flisni të vërtetën.” Edhe 
nëse ju jeni duke qëndruar në shtëpitë tuaja nuk mund të 
largoni prej vetes tuaj vdekjen. Ky ajet dhe ai para këtij 
argumentojnë, se njeriu ecën në rrugën e Allahut ashtu siç e ka 
detyrë të ecë me sheriatin e Tij. 
Ky ajet dhe ai para tij, tregojnë se çdo gjë që e vepron (e godet) 
njeriu është sipas përcaktimit të Allahut. ahtu siç është detyrë 
për të që të veproi sipas sheriatit të Allahut.
Përshtatja e temës me teuhidin
Thënia “sikur” është mospranimi i kaderit dhe kush 
kundërshton caktimin e Allahut, nuk është i kënaqur me 
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Allahun si Zot, ai që nuk është i kënaqur me Allahun si Zot, 
nuk e ka realizuar teuhidin Rububijeh. Detyrë është që të 
kënaqesh me Allahun si Zot. Nuk mund të qetësohesh vetëm 
nëse kënaqesh me Allahun si Zot me një kënaqësi të plotë. 
Edhe sikur të kishe fletë, do të anoje aty ku ka anuar (kaderi) 
caktimi i Allahut. Prandaj i Dërguariç ka thënë: "çudi me 
çështjen e besimtarit Vërtet e gjith çështja e tij është 
mirësinëse nëse e godet e keqe bën durim atëherë kjo është 
mirësi për të, e nëse e godet mirësi falenderon atëherë kjo 
është mirësi për të". Sido që të jetë çështja do të jetë siç ka 
qenë. Nëse del në një udhëtim, pastaj të godet ndonjë fatkeqësi, 
mos thuaj: sikur të mos kisha dalë në udhëtim nuk do të më 
godiste, sepse kjo ka qënë e caktuar e patjetër do të ndodhte. 
Pra çdo gjë do të përputhet me caktimin e Tij.

Në hadithin e saktë prej Ebu Hurejres transmetohet se 
Profeti ,ç  ka thënë: “Kushtoi rëndësi asaj që të bën dobi.  
Kërkoi ndihmë Allahut dhe mos trego dobësi. E nëse të godet  
ty diçka mos thuaj: “Sikur unë ta bëja kështu do të ishte 
kështu, por thuaj: Caktimi i Allahut çka deshi bëri, sepse 
thënia “sikur” hap punën e shejtanit.” Muslimi

Autori Allahu e mëshiroftë nuk e ka përmendur një fjali prej 
hadithit. Ai ka përmëndur aq sa është e përshtatshme për 
temën. E pa përmëndur është  thënia e tij: "Besimtari i fortë  
është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu prej besimtarit të  
dobët, por në çdo njërin ka  mirësi”. 
 Thënia e tij: "...i fortë..." pra në imanin e tij dhe çka përmban 
imani, në sigurinë e vërtetë që nuk mund ta zhveshë atë 
dyshimi, në punët e mira dhe ndalimin nga të këqijat, në 
vendosmëri në adhurim, etj. A futet në të forca e trupit? 
Nuk futet në të forca e trupit, vetëm nëse fuqia e trupit i shton 
imanin ose është prej gjërave që çojnë te ai. Qëllimi me të 
fortin është në imanin e tij, ose në gjërat që çojnë te ai porse 
s’ka dyshim se forca trupore është prej begatisë, që nëse e 
përdor në të mira është e mirë dhe nëse e përdor në të këqija 
është e keqe. 
"…Më i mirë dhe më i dashur tek Allahu…", imir: në ndikimin 
dhe në gjurmët e tij është ai që u bën dobi të tjerëve dhe merret 
shembull, dhe më i dashur tek Allahu në aspektin e 
shpërblimit.
“...por në çdo njërin ka mirësi...” pra në çdo njërin prej të 
fortit dhe të dobëtit, ka të mira. Kjo theksohet që të mos 
mendohet se nuk ka të mira në të dobëtin. 
“Kushtoi rëndësi asaj që të bën dobi…". Pra përpiqu për 
arritjen e asa që të bën dobi në çështjet e fesë ose të dynjasë.
Punët e robve nuk dalin nga këto katër gjendje: 
1- E dobishme, kjo është e urdhëruar.
2- E dëmshme, kjo është e naluar.
3- Në të ka dëm dhe dobi.
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4- Nuk ka në të as dëm as dobi. Për të cilën nuk ka as urdhë e 
as ndalesë. Porse në të shumtën e rasteve këto punë janë rrugë 
që të çojnë në gjëra në të cilat ka urdhër ose ndalesë, atëherë 
marrin gjykimin e qëllimeve. Sepse rrugët (mjetet) marrin 
gjykimin e qëllimeve.
[Ibën Kajimi ka thënë: Lumturia e njeriut është në përkujdesjen 
e tij naj gjërave që i bëjnë dobi në jetën e kësaj bote dhe në 
botën tjetër. "el-Hirs" (fjalë kjo që është përdorur në hadith): 
është përpjekja me të gjith mundësit. Në se kjo përkon me atë 
që ka dobi prej saj i përkujdesuri atëherë përkujdesja e tij është 
e lavdëruar. Gjith përsosmëria e tij është në bashkimin e këtyre 
dy çështjeve: të jetë i përkujdesur dhe të jetë përkujdesja e tijë 
në atë që ai ka dobi. Nëse ai përkujdeset për ato që nuk i bëjnë 
dobi ose vepron atë që nuk i bën dobi pa përkujdesje, ai humb 
prej përsosjes sipas asaj që ka humbur prej kësaj. Eghith e mira 
është në përkujdesje ndaj asaj që të bën dobi. 
"…Kërkoi ndihmë Allahut…". Ibën Kajimi ka thënë: Përderisa 
përkujdesja e njeriut dhe veprimi i tij është më ndihmën e 
Allahut, dëshirën dhe suksesin e Tij, e ka urdhëruar atë që të 
kërki ndihmën e Tij. Me qëllim që të arrisë gradën "Vetëm Ty 
të adhurojmë dhe Vetëm Ty të mbështetemi e të kërkojmë 
ndihmë". Se përkujdesja e tij ndaj asaj që I bën dobi është 
adhurim për Allahun, kjo nuk mund të përmbushet vetëm se 
me ndihmën e Tij. Prandaj Ai e ka urdhëruar që ta adhuroj Atë 
dhe të kërkoj ndihmë prej Tij. Nërsa të tjerë kanë thënë: "…
Kërkoi ndihmë Allahut…". Pra në të gjitha çështjet tua kërko 
ndihmë prej Allahut jo prej të tjerëve, siç ka thënë Allahu: 
"Vetëm Ty të adhurojmë dhe Vetëm Ty të mbështetemi e të 
kërkojmë ndihmë". Robi është i pa mundur ai nuk ka 
mundësi për asgjë nëse nuk e ndihmon Allahu. Atëherë nuk ka 
nihmues për të, në ato që i bëjnë dobi ati në çështjet e fesë dhe 
të dynjasë vetëm se Allahu(subhanehu ue teala). Atë që e 
ndihmon Allahu ai është i ndihmuar dhe atë që e lë Allahu (nuk 
e ndihmon) ai është i lënë. I Dërguari ç thoshte në hutben e tij 
dhe ua mësonte edhe shokëve të tij të thonin: Falenderimi i 
takon Allahut Atij i kërkojmë që të na ndihmjë dhe Ati 
kërkojmë që të na udhëzoi…. Po kështu në duan e kunutit "O 
Allah! Kërkojmë që të na ndihmosh". Po kështu e ka urdhëruar 
Muadh ibën Xhebelin RadijAllahu anhu të mos e lëj pa thënë 
pas çdo namazi: "O Allah më ndihmo mua të përmend dhe të  
falenderoj Ty dhe të adhuroj Ty sa më mirë". Ka qenë kjo prej 
lutjes së tij ç. Gjithashtu i Dërguari ç ka thënë: "O Allah më 
ndihmo mua dhe mos ndihmo kundra meje". Nëse robi realizon 
gradën e të kërkuarit ndihmë dhe vepron me të, është i 
ndihmuar prej Allahut(subhanehu ue teala), i mbështetur Atij, 
shpresues dhe i frikësur prej Tij. Atëherë meriton gradën e 
teuhidit "in sha Allahu". Marrë nga Tejsirul-Azizil-Hamid]    
"…dhe mos trego dobësi…". Pra mos vepro veprimin e të 
paaftëve (dobtëve)  si dembelizmi dhe mosvendosmëria, e nuk 
është qëllimi që të të mos të godasë paaftësia (dobësia). Se 
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paaftësia (dobësia) ndaj diçkaje është ndryshe nga të treguarit i 
paaftë (i dobët). Se kjo është paaftësia (dobësia) e njeriut pa 
zgjedhjen e tij dhe ai nuk ka mundësi për të, prandaj ndalesa 
nuk i drejtohet atij. Prandaj i Dërguari ç kathënë atij që nuk 
kishte mundësi: Falu në këmbë nëse nuk ke mundësi falu ulur 
nëse nuk ke mundësi në brinjë" Buhariu.
"…E nëse të godet ty diçka mos thuaj: “Sikur unë ta bëja 
kështu do të ishte kështu…". Kjo është gradae tretë, kjo është 
kur ndodh diçka në kundërshtim me qëllimin. Grada e parë 
është përkujdesja. Grada e dytë është vazhdimësia në çështjen. 
Këto dyja të përkasin ty, ndërsa e treta pra kur ndodh diçka në 
kundërshtim me qëllimin. Kjo nuk të përket ty, prandaj ka 
thënë "…E nëse të godet ty …". 
"…E nëse të godet ty diçka…". Prej gjërave që nuk i do dhe 
nuk i dëshiron prej atyre që të pengojnë ty nga arritja e asaj që 
dëshirove në atë që fillove prej gjërave të dobishme.
"…por thuaj: Caktimi i Allahut…". Pra kjo që ndodhi ishte 
caktimi i Allahut dhe nuk më përkiste mua. Ajo që më përkiste 
mua unë u përpoqa në atë që e pashë të dobishme siç jam 
urdhëruar. Në këtë ka dorëzim të plotë ndaj përcaktimit të 
Allahut(subhanehu ue teala). E nëse njeriu vepron atë që është 
urdhëruar në përputhje me sheriatin, atëherë ai nuk qortohet 
për asgjë, ai ja dorëzon çështjen Allahut(subhanehu ue teala).
"…çka deshi bëri…". Pra çka dëshiron Allahu ta bëjë e bën, 
sepse Allahun asgjë nuk e pengon nga ajo që ka përcaktuar dhe 
nuk ka kush që të kthejë prapë gjykimin e Tij. 
Allahu(subhanehu ue teala) ka thënë: "…Kur gjykon Allahu, 
nuk ka tjetër më që të kthejë prapë gjykimin e Tij dhe Ai 
është më i shpejti në (marrjen në) llogari". Er-Rad. 42. Në 
një rregull thuhet: çdo veprim që ka lidhje me dëshirën ai është 
bashkangjitur urtësis, pasi nuk ka ndonjë veprim që të jetë i 
lidhur vetëm me dëshirën, sepse Allahu nuk ligjëron dhe nuk 
vepron vetëm se me urtësi. Me këtë sqarim kuptojmë se prej 
dëshirës bëhet e domosdoshme ndodhja e gjësë së dëshiruar. 
Prandaj muslimanët thonë se çka dashur Allahu është (bërë) 
dhe çka nuk ka dashur nuk është (bërë).
Përsa i përket dëshirës dhe rënies së gjësë së dëshiruar ka 
shpjegim. Duke qenë se dëshira është dy llojesh e sheriatit dhe 
e qenies (krijimit) siç e kemi shpjeguar.
"…sepse thënia “sikur” hap punën e shejtanit”. Puna e tij 
është ajo që ai hedh në zemrën e njeriut prej dëshpërimit, 
pendimit, dhe mërzitjes. Shejtani e do këtë gjë Allahu ka thënë: 
"Bisedat e fshehta janë vetëm nga shejtani, me qëllim që ai 
t'u sjell dhimbje e pikëllim besimtarëve, por ai nuk mund ti 
dëmtojë ata aspak, përveç se me Vullnetin e Allahut…". El-
Muxhadele. 10. Deri edhe në gjumë i shfaq ëndërra të frikshme 
me qëllim që tia pëziej kthjelltësin e tij dhe ta fusë në 
konfuzion mendimin e tij. Atëherë nuk mund të jetë i lirë për 
adhurimin ashtu siç duhet. Prandaj dhe i dërguari ç ka ndaluar 
të falet namazi kur mendja nuk është e përqëndruar ka thënë: 
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"Nuk ka namaz (të plotë) në prezencë të ushqimit (ndërsa ai  
dëshiron të hajë) dhe as (nuk fal namaz të plotë) duke mbajtur  
me vështirësi (diçka që kërkon të dal nga) dy rrugët e 
jashtëqitjes". Nëse njeriu është i kënaqur me Allahun si zot i tij 
dhe thotë ky ishte caktimi i Allahut, ai pa tjetër do të ndodhte i 
qetësohet nefsi i tij dhe i zgjerohet gjoksi i tij. 
Prej hadithit përfitojmë:
1. Pohimi i dashurisë për Allahun.
2. Ndryshimi i njerëzve në forcën e imanit dhe dobësinë e tij.
3. Shtimi i imanit dhe paksimi i tij sipas mendimit të saktë të 
Ehli Synetit.
4. Besimtari edhe nëse dobësohet përsëri është i mirë ose në të 
ka të mira. 
5. Sheriati ka ardhur për plotësimin e të mirave dhe realizimin 
e tyre. “ Kushtoi rëndësi asaj që të bën dobi”. Kur besimtari 
zbaton urdhërin e Profetit,ç ai është në adhurim.
6. Nuk duhet që i mençuri që ta kalojë kohën e të përpiqet në 
atë që nuk i bën dobi.
7. Njeriu duhet të bëjë durim e të vazhdojë në durim “....Mos 
trego dobësi..."
8. Në atë që s’ka mundësi njeriu duhet të argumentohet me 
kaderin sipas fjalës së të Dërguaritç: “...porse thuaj: Caktimi i  
Allahut, çka deshi bëri....” Ndërsa atë që mundesh nuk ke të 
drejtë të argumentohesh me kaderin. Ndërsa polemika e 
Ademit dhe Musait, me anë të së cilës Musai e qortoi Ademin 
(a.s. duke i thënë: “përse na nxore prej xhenetit, ne dhe veten 
tënde? Ai u përgjigj: A po më qorton mua për diçka që e kishte 
caktur Allahu për mua”, ky është argumentim me anë të 
kaderit. Kaderitë të cilët e mohojnë kaderin e përgenjeshtrojnë 
këtë hadith, sepse prej zakonit të bidatçijve është që gjithçka që 
e kundërshton bidatin e tyre, nëse mund ta përgenjeshtrojnë, e 
përgenjeshtrojnë e nëse jo e deformojnë. Porse ky hadith 
gjendet në dy transmetimet e sakta (Buhariu dhe Muslimi) dhe 
të tjera veç tyre. 
Ibën Tejmije thotë: se kjo ishte në aspektin e përmendjes së 
kaderin në aspektin e fatkeqësis jo të mangësis, pra Musa nuk 
ju kundërvu Ademit për mëkatin i cili qe shkaku i daljes (nga 
xhen-neti) por për vet daljen. Që do të thotë se veprimi jot u bë 
shkak për daljen tonë (nga xhen-neti), se për ndryshe Musa a.s. 
është larg qortimit të babait të tij për një mëkat prej të cilit 
është penduar e zgjodhi Zoti i tij dhe e udhëzoi ky është 
(interpretimi) që i përputhet hadithit.
Ibnul Kajim thotë: ‘Ademi (a.s), u argumentua me kaderin 
mbasi kaloi dhe u pendua prej veprimit të tij, dhe jo si ata që 
argumentohen të qëndrojnë dhe vazhdojnë në gjynahun. 
Idhujtarët kur thanë: "po të kishte dashur Allahu, ne nuk do 
të kishim zgjedhur shokë (në adhurim) përkrah me Të, as 
edhe baballarët tanë...” En Amë 148. Allahu i përgenjeshtroi 
sepse nuk argumentohen mbi diçka që kaloi e të thonë u 
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penduam tek Allahu, porse argumentohen me qëndrimin në 
shirk.
9. Shejtani ka ndikim tek bijtë e Ademit. Sipas fjalës së të 
Dërguaritç: “...sepse thënia “sikur” hap punën e shejtanit. Kjo 
është e padiskutushme sepse  Profeti ç për këtë ka thënë: 
"Shejtani qarkullon në birin e Ademit si qarkullimi i gjakut”. 
Buhari.
Disa dijetarë thanë: kjo do të thotë se ngacmimet që ai hedh në 
zemër qarkullojnë nëpër damarët. Porse nga konteksti i hadithit 
kuptohet se vetë shejtani qarkullon në birin e Ademit siç 
qarkullon gjaku. Kjo nuk është diçka e largët në fuqinë e 
Allahut të Madhëruar, ashtu si shpirti që qarkullon si 
qarkullimi i gjakut. Ai është trup kur nxirret, mbështillet, 
parfumoset dhe e ngrenë melaiket në qiell. Prej begatisë së 
Allahut është se për shejtanin ka bërë të kundërtën e tij. Ajo 
është prezenca e melekut. Shejtani në zemrën e birit të Ademit 
ka ndikim po ashtu edhe meleku ka ndikim. Kush e ka qëlluar, 
ka ngadhënjyer ndikimi i melekut mbi ndikimin e shejtanit. Ata 
të dy gjithmonë grinden. Uni i qetë dhe uni nxitës dhe uni 
qortues. Këto janë përshkrimet e dy uneve. 

Mësimi 58

Ndalimi i sharjes së Erës.

          Prej Ebi Ibnu Kaeb ^ transmetohet se Profeti ,ç, ka 
thënë: “Mos e shani erën, kur të shihni atë që urreni thoni:

“O Allah kërkoj nga ti të mirën e kësaj ere, të mirën që është 
në të dhe të mirën që është urdhëruar, më mbro nga e keqja e 
kësaj ere dhe nga e keqja që del prej saj dhe nga e keqja që 
është urdhëruar.  Tirmidhiu. 
Autori (Allahu e mëshiroftë) përmend ndalimin dhe nuk 
sqaron, a synohet ndalimi apo e urryera. Kjo do të sqarohet 
prej hadithit inshalla. 
Era është ajri që e lëviz Allahu i Madhëruar. 
Vendorigjina e saj është në katër anë: veriu, jugu, lindja dhe 
perëndimi. Ajo që është midis tyre quhet e paqënrueshme, 
sepse është e paqëndrueshme në drejtimin e saj në veri apo në 
jug, lindje apo perëndim. Lëvizja e saj është prej argumenteve 
të Allahut të Madhëruar. Ndonjëherë ajo është e fortë, shkul 
pemët, shemb shtëpiat, mbulon të mbjellat, po ashtu me anë të 
saj përfitohen edhe të mira të shumta. Ndonjëherë ajo është e 
qetë, ndonjëherë është e ftohtë, ndonjëherë është e nxehtë, 
ndonjëherë e lartë e ndonjëherë e ulët. Të gjitha këto ndodhin 
me caktimin e Allahut. Sikur të mblidhen të gjitha krijesat për 
t’ia ndryshuar drejtimin, që ia ka bërë Allahu, nuk do të 
mundeshit kurrë. Edhe sikur të mblidhnin mjetet moderne të 
botës për të krijuar një erë të fortë nuk do të mundeshin, ndërsa 

326



Allahu i Madhëruar me fuqinë e Tij, e lëvizë atë si të dojë dhe 
nga të dojë. A ka të drejtë muslimani të shajë erën? 
Përgjigje:
Jo, sepse era është e nënshtruar ndaj caktimit të Allahut. Ashtu 
si dielli që nganjëherë dëmton me djegjen e tij pemën, e 
megjithatë nuk i lejohet askujt që ta shajë atë. Për këtë arsye 
Profeti ç,thotë: ‘ "Mos e shani erën.." Sharja është  përdorimi i 
fjalëve të këqija, të metave, mallkimeve, etjera. Sharja e 
krijesës është sharje për Krijuesin e saj. Nëse do të shohësh një 
kështjellë të ndërtuar dhe në të ka një të metë dhe e shan, kjo 
sharje bie mbi atë që e ndërtoi. Po ashtu është edhe sharja e 
erës, sepse ajo është e përcaktuar dhe e nënshtruar mbi atë që 
ka caktuar Urtësia e Allahut të Madhëruar. Por nëse era është e 
mërzitshme Profeti ,ç ka orjentuar të kërkosh: “....të mirën e 
kësaj ere...” Era në vetveten ka të mira dhe të këqija. Ndoshta 
mund të jetë furtunë, shkul pemët dhe shemb shtëpiat, 
dallgëzon detrat e lumenjtë, e ndoshta është e qetë freskon 
motin gjallëron aktivitetet. Thënia e tij: “ të mirën që është në 
të...” pra, atë çka mban ajo, sepse ajo mund të mbartë të mira, 
si: pjalmimin e pemve, mund të mbartë erë të këndshme, por 
ndoshta mbart të këqija, si: largimin e pjalmimit të pemëve 
sëmundje që dëmtojnë njerëzit dhe kafshët, etj. 
 “...dhe të mirën që është urdhëruar me të...” Si nxitja e reve 
dhe drejtimi i tyre për aty ku do Allahu. 
“...më mbro nga e keqja e kësaj ere...” pra nga e keqja në 
vetveten e saj, si shkulja e pemëve, mbulimi i të mbjellurave, 
shembja e shtëpive. 
“...dhe nga e keqja që del prej saj...” Pra, çka mban ajo prej 
gjërave të dëmshme, si: zbulimin (heqjen e perdeve) 
papastërtitë, sëmundjet. 
“...dhe nga e keqja që është urdhëruar me të...”, si: asgjësimi, 
shfarosja. Allahu i Madhëruar për erën e Adit thotë: “Duke 
shkatërruar çdo gjë me urdhërin e Zotit të saj...” Ahkaf 25
Ajo bën tharjen e tokës prej shirave, mbulimin e të 
mbjellurave, prishjen e gjurmëve dhe rrugëve. Ndoshta ajo 
urdhërohet me ndonjë të keqe për një mençuri të madhe, që 
është e pamundur të njihet. 
“...që është urdhëruar me të...” Ky është urdhër i vërtetë. Pra e 
urdhëron Allahu që të dhurojë dhe e urdhëron që të ndalojë. 
Allahu i Madhëruar i tha tokës dhe qiellit: “Ejani ju të dy me 
dëshirë apo pa dëshirë. Ata të dy (toka dhe qielli thanë): Ne 
vijmë me dëshirë e të nënshtruar.” Lapsit i tha:"Shkruaj. Ai  
tha:  Zoti im, e çfarë të shkruaj: I tha: Shkruaj çfarë do të jetë  
deri në Kiamet.”

Mësimi 59
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Fjala e Allahut të Madhëruar:
ْ
“....dhe menduan keq për Allahun, mendim paditurie. Ata 
thanë: A kemi ne ndonjë pjesë në këtë çështje?
Thuaj: “Në të vërtetë çështia i takon plotësisht Allahut.” 
Ali Imran 154

Ata të cilët menduan keq ishin munafikët. Të menduarit për 
Allahun është dy llojesh: 
1. Të menduarit mirë . 
2. Të menduarit keq.
Lloji i parë ka dy lidhje: 
a. Lidhet me atë që vepron Allahu në këtë gjithësi. Në këtë rast 
është  uaxhib (detyrë) të menduarit mirë për Allahun e 
Madhëruar, dhe të besosh se çka bën Ai, është rezultat i një 
mençurie të madhe, që mund ta arrijnë mendjet dhe mund të 
mos e arrijnë (që ta përceptojnë). Me këtë sqarohet madhështia 
dhe Urtësia e Allahut në përcaktimin e Tij. Të mos mendohet 
se Allahu kur bën diçka në gjithësi e bën me dëshirë të keqe, 
madje edhe aksidentet dhe brengat nuk i ka bërë me dëshirë të 
keqe në lidhje me Veprimin e Tij. E përsa i përket lidhjes së saj 
me krijesën, që ti ndodhë ajo që dëshiron për të, që asaj ti bëhet 
keq, kjo ndodh. Siç thotë Allahu(subhanehu ue teala): "Thuaj 
kush është ai i cili mund tu mbroj ju nga Allahu, nëse Ai 
don tju ndëshkojë apo të tregë mëshirë për ju?". El-Ahzab. 
17.  
b. Lidhet me ato që vepron Allahu në ty. Këtë e ke detyrë të 
mendosh në Allahun më të mirat mendime, por me kusht që të 
gjendet tek ti shkaku i cili e bën të detyrueshëm mendimin e 
mirë. Ai është: ta adhurosh Allahun sipas sheriatit të Tij me 
sinqeritet. Nëse ti e bën këtë, atëherë e ke detyrë të mendosh se 
Allahu pranon prej teje dhe të mos keqësosh mendimin në 
Allahun duke besuar se Allahu nuk pranon prej teje. Kështu 
njeriu kur pendohet prej një gjynahu të përmirësojë mendimin 
në Allahun se Ai pranon prej tij. Ndërsa, nëse njeriu ka lënë 
mangut detyrimet, vepron të ndaluarat dhe mendon në Allahun 
mendim të mirë, ky është mendimi i neglzhuesit dhe të ultit, 
madje është prej mëndimit të keq në Allahun ku Urtësia e 
Allahut nuk e do atë. 
Lloji i dytë: të mendojë keq për Allahun, si: të mendojë në 
veprimin e Tij mendjelëhtësi, ose padrejtësi, etj. Kjo është prej 
ndalimeve më të mëdha dhe prej gjynaheve  më të këqija. 
 “Ata thanë: A kemi ne ndonjë pjesë në këtë çështje?...” Ata 
synonin me këtë thënie dy çështje:
1. Largimi i qortimit prej veteve të tyre.
2. Kundërshtimi i Kaderit .
 “... Me të vërtetë çështja i takon plotësisht Allahut.” Pra, 
nuk paska rrugë për kundërshtimin tuaj mbi caktimin e Allahut 
të Madhëruar. Se Ai vepron çka të dojë prej ndihmës dhe 
zhgënjimit. 
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“...Me të vërtetë çështja...”, pra çdo gjë që lidhet me veprimet 
e Allahut dhe veprimin e krijesave i takojnë plotësisht Allahut 
të Madhëruar. Ai përcakton poshtërimin dhe lartësimin, të 
mirën dhe të keqen, porse e keqja është  në krijesat dhe jo në 
Veprimin e Tij.
“ Ata fshehin në veten e tyre çfarë ata nuk guxojnë që ta 
shprehin ty...” Prej gjendjes së munafikëve është mosshprehja 
hapur e fjalëve dhe mossinqeriteti. Ai fsheh në vetvete atë ç’ka 
nuk e dinë të tjerët, sepse ai nga frika që ka mendon se po të 
thotë të vërtetën, në të do të jetë shkatërrimi i tij. Ai fsheh 
kufrin, prishjen dhe kundërshtimin.
 “....atëherë askush prej nesh nuk do të ishte vrarë këtu.” 
Pra në Uhud. Qëllimi me ata që u vranë, ishin ata që ranë 
shehid prej myslimanëve në Uhud, sepse Abdullah Ibn Ubej u 
kthye afërsisht me 1/3 e ushtrisë në luftën e Uhudit dhe tha: 
Muhamedi më kundërshton mua dhe i bindet të voglit e të 
rinjve. 

 
"...të cilët kanë në mëndje mendime të liga për Allahun, për 
ata është dënimi poshtërues dhe zemërimi i Allahut është 
mbi ta”. Fet’h 6

Qëllimi në këtë ajet janë munafikët dhe mushrikët. Allahu i 
Madhëruar thotë: “Dhe që të ndëshkojë (munafikët) 
hipokritët dhe politeistët të cilët kanë në mendje mendime 
të liga për Allahun, për ta është dënimi poshtërues, dhe 
zemërimi i Allahut është mbi ta....” pra mendime të liga, si: 
thënia e Tij që përmëndëm më lartë, “medim paditurie” ajo që 
përmend autori prej Ibnul Kajim, Allahu e mëshiroftë, “Ata 
mendonin se feja e Profetit ç do të zhduket dhe nuk do të 
triumfojë”, e të ngjashme si këto.
 “...për ta është dënimi poshtërues". Pra dënimi do të 
poshtërojë ata, siç i ka përfshirë e keqja në brëndësitë e tyre, po 
ashtu do t’i rrethojë e keqja. Ata edhe pse menduan se Allahu e 
braktisi të Dërguarin e Tij dhe se feja e tij do të zhduket, porse 
e vërteta e sfidoi mendimin e tyre dhe e keqja do të kthehet 
mbi ta. 
 "...edhe zemërimi i Allahut është mbi ta...” Zemërimi i 
Allahut është prej Cilësive vepruese të Allahut që lidhen me 
dëshirën e Tij dhe rënditet mbi të hakmarrja. Ndërsa mohuesit 
e cilësive thanë se Allahu nuk zemërohet.

Ibnul Kajim për ajetin e parë thotë: U komentua ky mendim se 
Allahu i Madhëruar nuk e ndihmon të Dërguarin e Tij dhe se 
çështja e tij do të shkojë  (zhduket). U komentua se ajo që e 
goditi atë nuk ishte në Urtësinë e Allahut. U komentua me 
mohimin e Urtësisë dhe mohimin e Kaderit, mohimin se nuk 
do të përmbushet feja e Profetit të Tij dhe nuk do të 
mbizotërojë mbi të gjitha fetë. Ky është ai mendim i keq që 

329



menduan munafikët dhe mushrikët në suren El Fet”h. Ky ishte 
mendim i keq, sepse nuk ishte një mendim që i përket Allahut 
dhe as nuk i përket Urtësisë, Falenderimit dhe premtimit të Tij 
të vërtetë. Mendimi se gënjeshtra do të mbizotërojë mbi hakun, 
me një mbizotërim të palëvizshëm, ose mohon të jetë ajo që 
ndodhi me caktimin e Tij për një mençuri të madhe e cila 
meriton të falendërohet, ose pretendon se ajo është thjesht një 
dëshirë, është gjykim i atyre që nuk besojnë? Pra, mjerë për ata 
që nuk besuan nga zjarri. Shumë nga njerëzit mendojnë në 
Allahun mendime të këqija në çka është e posaçme për ta dhe 
në çka vepron Ai në të tjerët. Nuk shpëton prej saj (mendimit 
të keq) vetëm se ai që e njeh Allahun, Emrat dhe Cilësitë e Tij 
dhe atë çka rezulton Urtësia dhe lavdërimi Tij. 

Ibnul Kajim është Muhamed Ibn Kajim El Xheuzije, njëri prej 
nxënësve të shejhul Islam Ibn Tejmijes. 
Thënia e tij (Inbul Kajimit) “U komentua se ajo që e goditi të 
Dërguarin e Allahut nuk ishte me caktimin e Allahut dhe 
Urtësinë e Tij. Këtë koment e marrim prej fjalës së tyre (siç 
thot Allahu): “Në qoftë se ne do të kishim ndonjë lidhje me 
këtë çështje askush prej nesh nuk do të ishte vrarë këtu". 
Ibën Kajim ka thënë për ajetin, që është fjala e Allahut: "dhe 
menduan keq edhe për Allahun mendim paditurie”. se 
Allahu nuk e ndihmon të Dërguarin e Tij ç dhe se feja e tij do 
të zhduket.  U komentua se ajo që e goditi të Dërguarin e 
Allahutç nuk ishte me caktimin e Tij. “Në qoftë se ne do të 
kishim ndonjë lidhje me këtë çështje, atëherë askush prej 
nesh nuk do të ishte vrarë këtu." U komentua me mohimin e 
urtësisë dhe të kaderit, me mohimin e përmbushjes të fesë së 
Profetit ç dhe se Allahu do ta bëjë të mbizotërojë mbi të gjitha 
fetë. Pra u komentua si kundërshtim (mospanim) në rrububije, 
po këstu në emrat dhe cilësit. Se kundërshtimi (mospanimi) në 
keder është kundërshtim (mospanim) në rrububijen e 
Allahut(subhanehu ue teala). Sen prej besimit të plotë në 
rrububije është të besojmë se gjithçka që ndodh në gjithësi 
është me caktimin e Allahut. Po kështu është kundërshtim 
(mospanim) në veprat dhe Urtësin e Tij. Kur mendoj se Allahu 
nuk do ta nuk e ndihmon të Dërguarin e Tij dhe se çështja e tij 
do të shkojë (zhduket). Sepse kur njeriu mendon këtë mendim 
për Allahun. Atëherë kuptimi i kësaj është se dërgimi i të 
dërguarve është kotësi. Pasi çfarë dobie ka që të dërgoj të 
dërguar të urdhërohet për luft, shkatërrim të pasurisë dhe të 
nefseve, pastaj rezultati të jet zhdukje e fesë së tij e të harrohet, 
kjo është e largët (për tu pranuar). Veçanërish të Dërguarin 
tonëç i cili është vula e të dërguarve. Nërsa Allahu ka njoftuar 
se sheriati i tijç do të mbetet deri në kiamet. 

Kjo është mangësi e madhe në teuhidin Rububije dhe në Esma 
ue Es Sifat.(Emrat dhe Cilësitë) Mangësia në kader është 
mangësi në Rububijen (në krijimin) e Allahut, sepse prej 
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plotësisë së Rububijes (sundimit) të Tij është të besojmë se çdo 
gjë që ndodh në gjithësi është me Caktimin e Allahut,mangësi 
në Veprimet e Tij dhe Urtësinë e Tij duke menduar se Allahu 
nuk do ta ndihmojë të Dërguarin e Tij  dhe feja e tij do të 
zhduket. Nëse mendon njeriu këtë mendim në Allahun, kjo do 
të thotë  se dërgimi i Profetit ,ç është i paqëllimtë, është 
mendjelehtësi. Cila  është dobia që të dërgohej Profeti, të 
urdhërohej me luftë , shpenzimin e pasurive dhe asgjësimin e 
njerëzve, pastaj rezultati të ishte: zhdukja dhe harrimi i fesë së 
tij ? Kjo do të ishte e pa imagjinueshme, veçanërisht për vulën 
e profetëve, Muhamedin ç. Allahu i Madhëruar ka përcaktuar 
që sheriati i tij të mbesë deri në Ditën e Kiametit. 

Përmbledhja e asaj që ka thënë ibën Kajimi në komentin e 
mendimit të keq eshtë tre aspekte:
1- Të mendoj se Allahu e përhap të kotën mbi të vërtetën me 
një përhapje të qëndrushëm me të cilën zhduket e vërteta, ky 
është edhe mendimi mushrikëve dhe munafikëve në suren El-
Fet'h, Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Jo kaq por 
menduat se i Dërguariç dhe besimtarët nuk do të 
ktheheshin kurr te familjet e tyre…". El-Fet'h. 12.
2- Të mohoj se kjo që ndodhi është me caktimin e Allahut. Se 
kjo përmban, të jetë nënsundimin e Tij ajo që Ai nuk e 
dëshiron. Megjith faktin se gjithçka nënsundimin e Tij është 
me dëshirën e Tij.
3- Të mohoj se përcaktimi i Tij është për një urtësi të madhe 
për të cilën meriton të lavdërohet, se kjo përmban, që të jenë 
përcaktimet e Tij loj dhe kotësi. Po ashtu ne e dimë me dije të 
sigurtë, se Allahu nuk përcakton diçka, apo ligjëron veçse për 
një urtësi që mund të jetë e njohur për ne, ose e pa arritshme 
për mendjet tona. Xhehmit dhe kaderit mendojnë (besojnë) se 
Allahu i përcakton gjërat thjesht nga dëshira, jo nga urtësia. 
Ata thonë: “Ai nuk pyetet për çka vepron.” Kjo është prej 
mendimeve më të këqija në Allahun, sepse krijesa kur vepron 
pa ndonjë  mençuri konsiderohet (kotësi) mendjelehtësi. E 
atëherë ç’mund të mendohet për Krijuesin Madhështor? Allahu 
i Madhëruar thotë: “ Dhe ne nuk e krijuam qiellin dhe tokën 
dhe gjithë ç’është ndërmjet tyre pa qëllim! Ky është 
gjykimi i atyre që nuk besojnë....”  Sad 27 
Thënia se ata janë krijuar pa ndonjë qëllim, jo për ndonjë urtësi 
të madhe, është mendimi i atyre që mohuan. 
Muëtezilët janë në të kundërtën e kësaj, Ata thanë : Nuk 
përcakton përveçse me urtësi dhe i vën detyrë Allahut çka 
duan. 
Thënia e drejtë është: Ai nuk vepron diçka, as nuk e përcakton 
atë mbi robin e Tij dhe as nuk ligjëron diçka, veçse për një 
Urtësi të madhe që meriton për të falenderim dhe mirënjohje.” 
"…Nuk shpëton prej saj (mendimit të keq) vetëm se ai që e 
njeh Allahun, Emrat dhe Cilësitë e Tij dhe atë çka rezulton 
Urtësia dhe lavdërimi Tij...".
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Të vërtetën ka thënë Allahu e mëshiroftë, nuk shpëton prej 
mendimit të keq vetëm se ai që e njeh Allahun, urtësit dhe 
misteret në çka përcakton dhe ligjëron. Po kështu njeh emrat 
dhe cilësit e Tij me një njohje të vërtet jo njohje tehrifi 
(deformimi, ndryshimi) e teavili (keqinterpretimi). Prandaj këta 
që bëjnë tahrif dhe teavil u penguan nga njohja e emrave dhe 
cilësive të Allahut. Ku në të shumtën e rasteve zemrat e tyre i 
gjen të errta. Përpiqen të sjellin paqartësi, dyshime dhe 
polemika. Ndësa ata që i le emrat e Allahut dhe cilësit e Tij në 
atë çka tregojnë ato. Duke ndjekur kështu rrugën e selefëve 
zemrës së tij nuk i vin këto kundërshti të cilat u vin atyre që 
kanë zemra të devijuara. Pasi të devijuarve u vin nga ana e të 
menduarit keq për Allahun duke menduar se Dhahiri (kuptimi i 
drejtpërdrejt) i Ku'rani dhe suneti tregojn për përngjasim, 
atëherë ata devijuan (ndryshuan) fjalën nga vendi (i vërtet) i 
saj. Ata e mohojnë atë që ka pohuar Allahu për veten e Tij. 
Prandaj sheh Islam ibën tejnije ka thënë: "çdo mohues është 
përngjasues dhe çdo përngjasues është mohues. 
Përsa i përket qënies së"çdo mohuesi, përngjasues. Ai mohoi 
sepse mendoi se semantika (kuptimi) i Ku'ranit dhe sunetit të 
çojnë në përngjasim. Pasi ai mendoi këtë mendim të keq në 
argumentet e  Ku'ranit dhe sunetit i devijoi (ndryshoi) ato nga 
Dhahiri (kuptimi i drejtpërdrejt). Pra ai përngjasoi fillimisht 
dhe mohoi së dyti. 
Atëherë ai që njeh emrat e Allahut dhe cilësit e Tij ashtu siç i 
kanë njohur selefët e këti umeti dhe imamët e tij njeh atë çka 
rezulton Urtësia e Allahut.
Pra ai që njeh atë çka rezulton Urtësia e Allahut, ai nuk mund 
të mendoj keq për Allahun kurr. Vështro urtësin që u arrit për 
muslimanët kur u thyen në hunejn dhe uhud vërtet në to pati 
urtësi të mëdha Allahu I ka përmendur ato në suren Ali Imran. 
Këto urtësi nëse I njeh njeriu nuk mund të mendoj kurr keq për 
Allahun, dhe se Ai deshi ta lejë (pa e ndihmuar të dërguarin e 
Tij dhe partin e Tij.
Madje gjithçka që ndodh në gjithësi si mos mbirja e bimëve, 
fukaralliku, kjo është për një urtësitë madhe ndoshta ne nuk e 
dimë atë. Mirëpo nuk mundet kurrsesi të mendohet se Allahu u 
kursen (bën kopraci ndaj) robëve të Tij, sepse Ai ësghtë Bujari 
i bujarëve. Sipas kësaj krahaso (çështjet tjera).  

Vazhdimi i fjalës së Ibnu Kajimit: “Le ti kushtoj rëndësi i 
zgjuari, ai që i do të mirën vetes së tij, kësaj. Dhe le të 
pendohet tek Allahu dhe le t'i kërkojë falje Atij prej 
mendimeve të këqija në Zotin e tij. Nëse do ta kontrolloje këtë 
do të shihje tek ai kokfortësi (pabindshmëri, mos pranim) në 
kader dhe kritikues të tij. Dhe thonë se duhet të ishte kështu e 
kështu (prej njerëzve) ka që bëjnë pak (kundërshtime) ka të tjrë 
që bëjnë shum. Atëherë kontrollo veten tënde a je plotsisht i 
lirë nga kjo. 
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E nëse shpëton nga kjo çështje ke shpëtuar nga një çështje 
(sprovë) e madhe e në të kundërt nuk mendoj se je i shpëtuar.

"…Nëse do ta kontrolloje këtë do të shihje tek ai kokfortësi 
(pabindshmëri, mos pranim) në kader dhe kritikues të tij…". 
Pra nëse Allahu përcakton diçka e gjen të thotë: duhet të 
fitojmë (sh. për: qëllimi i shejhut është meritonim ose kur ishte 
rasti për sëmundjen nuk e meritonim), duhet të zbriste shiu 
duhet të mos ishim goditur me epidemi dhe të kishim rrizk të 
bollshëm e kështu me rradh. 

Përshtatja e temës me Teuhidin. 
Mendimi i keq e kundërshton plotësimin e teuhidit dhe e 
kundërshton imanin në Emrat dhe Cilësitë e Allahut sepse 
Allahut i Madhëruar në Emrat e Tij thotë: “Dhe të Allahut janë 
të gjithë Emrat më të Bukur, kështu që luteni atë me ta....." 
Aëraf 180. Nëse mendon në Allahun mendim të keq nuk do të 
ishin Emrat e Bukur. Ndërsa për Cilësitë thotë: “Ndërsa për 
Allahun është më i larti Shembull.” Nahl 60
 Nëse mendon në Allahun mendim të keq nuk do të ishte për 
Allahun,(subhanehu ue teala)  më i Larti Shembull.

Mësimi 60

Paralajmërimet që kanë ardhur mbi mohuesit e Kaderit

Thënia e Tij: “El-Kader, është përcaktimi i Allahut të 
Madhëruar për krijesat. Ai është sekreti i ruajtur, që nuk e di 
askush përveç Allahut, opo dikush  që Ai do prej krijesave të 
Tij.”
Disa dijetarë thanë: “Kaderi është e fshehta e Allahut të 
madhëruar për krijesat e Tij, ku nuk e dinë atë veçse mbas 
ndodhjes së tij, qoftë e mirë apo e keqe.
Shprehja "kader" përdoret në dy kuptime:
1- Përcaktimi që është veprimi i Allahut.
2- E përcaktuara që është ajo çka përcaktuar Allahu
Përcaktimi e shoqëron veprimin dhe i paraprin atij. Shoqërues i 
veprimit është ai me të cilin lidhet mundësia. Ndërsa ajo që ka 
paraprirë është përcaktimi i Allahut(subhanehu ue teala) para 
se të krijoheshin. Shembull për këtë: Krijimi i foshnjës në 
barkun e nënës. Në të është përcaktimi hershëm i dijes 
pesëdhjetmijë vjet para se të krijoheshin qiejt dhe toka. Po 
kështu kemi këtu përcaktim që shoqëron krijimin dhe 
formimin. Kjo është ajo me të cilën lidhet mundësia, pra 
përcaktimi i Allahut për këtë gjë gjatë krijimit të saj.
Imani ose besimi në Kaderin e Allahut, lidhet veçanërisht me 
“teuhidin Rububijeh”. Po ashtu ka lidhje edhe me teuhidin 
“Esma-ues-Sifat”, mëqënese ai është prej Cilësive të 
përsosmërisë së Allahut të Madhëruar.
Njerëzit që besojnë në kader janë tri llojesh.
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Lloji i parë: Tepruesit në pohimin e tij. Ata janë El-Xhebrije.
Xhebritë e pohojnë kaderin dhe se Allahu është Krijues i çdo 
gjëje, porse ata mohojnë mundësin e njeriut dhe zgjedhjen e tij. 
Ai fle, ha dhe bën gjynahe pa zgjedhjen e tij, sepse Allahu 
thotë: “Allahu është krijues i çdo gjëje ...”.  
“Ndërsa Allahu ju ka krijuar juve, dhe çfarë ju bëni dhe 
veproni”.  Safatt. 96
Kështu që veprimi i njeriut është prej gjërave të krijuara. Kjo 
thënie është e rreme, dhe e përgënjeshtrojnë atë Kur’ani, Syneti 
dhe Ixhmai i  selefëve.
Kur’ani dhe Syneti pohojnë për njeriun dëshirë, mundësin dhe 
zgjedhje. Allahu thotë: “Për këdo prej jush i cili dëshiron të 
ecë drejtë”. Tekuir. 28.
Ndërsa për mundësinë Allahu i Madhëruari thotë: “Allahu nuk 
rëndon askënd mbi mundësinë që ai ka...”. Bekare.  286.
“Kini pra frikë Allahun dhe përmbushni detyrimin e Tij sa 
të mundeni...”. Tegabun 16.
Allahu ka pohuar për njeriun veprimin. Allahu i Lartësuar 
thotë: “E vërtetë. Ai është në dijeni të plotë për gjithçka që 
ju bëni”. Nemel.  88.
Ka pohuar për njeriun thënien. Allahu (subhanehu ue teala) 
thotë: “.... duke thënë me gojën e tyre çfarë nuk ishte në të 
vërtetë në zemrat e tyre...”. Ali Imran 167.
Kurse argumenti nga Syneti, është se Profeti ç ka thënë: “Kur 
të urdhëroj për ndonjë çështje, kryjeni atë me sa të keni  
mundësi”.  Trasmeton Buhariu
Mendia dhe realiteti tregojnë se njeriu vepron me zgjedhjen e 
tij dhe bën dallim, ndërmjet veprimit me zgjedhje dhe veprimit 
pa zgjedhje.
Në kohën e Umer ibnu Hatabit një njeri që ishte vërtetuar se 
kishte vjedhur, u dërgua te Umer ibnu Hatabi dhe u vendos t'i, 
pritej dora. Hajduti i tha Umerit: "Prit o prijës i besimtarëve, 
unë vodha se ishte kader prej Allahut.” Umeri iu përgjigj: 
“Edhe prerja e dorës tënde është kader prej Allahut.”,duke iu 
argumentuar, se prerja e dorës së tij u bë nga caktimi i Allahut 
dhe sheriati.
Pra thënia e Xhebrive, është e rreme dhe renditen mbi të gjëra 
të shumta. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga të menduarit keq 
për Allahun 
Prej tyre janë:
a- Allahu u bën padrejtësi robërve kur i dënon ata ndaj një 
çështje, që nuk është në mundësinë e tyre dhe që nuk kanë  të 
drejtë zgjedhje.
b- Allahu e shpërblen njeriun pa vepruar. Kjo është 
mendjelehtësi, sepse ai është i detyruar për kryerjen e këtij 
veprimi.
c- Mohimi i Urtësisë së Allahut me shriatin, sepse Allahu 
thotë: “.....që të provojë se kush nga ju është më i mirë në 
vepra”.  Mulk.  2.
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Nëse do të ishin të barabartë, ai që bën punë të mira me atë që 
bën punë të këqija, ku do të ishte urtësia këtu.
Lloji i dytë: Ata janë Kaderitë. Tepruesit në mohimin e 
kaderit.
Kaderitë thonë: “Njeriu punon me zgjedhjen e tij, fle, falet, 
ha,ngrihet, ulet me zgjedhjen e tij.”  Pastaj thonë: “Njeriu është 
i pavarur në punën e tij. Allahu s’ka në të as fuqi dhe as 
zgjedhje. Ai nuk i do veprimet e robëve as nuk i ka krijuar 
ato.” Pastaj ranë në kundërshtim, disa prej tyre thanë: “Allahu 
e di se ç'do të bëjë robi dhe e ka përcaktuar atë duke mohuar 
krijimin dhe dashirën”. 
Ndërsa eksremistët e tyre thanë: “Allahu as nuk e di atë, as nuk 
i ka përcaktuar, çdo gjë fillohet në çastin e veprimit pa i 
paraprirë përcaktim. Dhe se Allahu nuk di për veprimet e 
robëve, veçse pasi ndodhin, ndërsa ajo që nuk ka ndodhur nuk 
e di. Këta, janë konsideruar kufarë nga selefët, sepse ata 
mohuan që Dija e Allahut të Madhëruar është gjithpërfshirse. 
çështja e kaderive më pas, u stabilizuan në pohimin e dijes dhe 
përcaktimit, dhe në mohimin e dëshirës dhe krijimit. 
Me kaderitë dialogohet me dijen, nëse e pohojnë atë janë të 
mundur, sepse ata kur pohojnë atë (dijen) u themi: “A ka 
ardhur kjo (gjë) e përcaktuar sipas dijes së Allahut apo 
ndryshe?” Nëse thonë: “Sipas dijes së Allahut, janë të mundur, 
nëse thonë ndryshe, kanë mohuar dijen e Allahut , nëse mohon 
dijen e Allahut ka bërë kufër.
Grupi i tretë. Ehli Syneh uel xhema’ëh
Ehlu Syneti dhe xhemati, janë ndërmjet dy grupeve. Ata 
besojnë në dijen e Allahut, shkimin e Tij, dëshirën e Tij, 
krijimin e Tij dhe se robi ka zgjedje dhe mundësi (fuqi) për 
veprimin e tij. Ata kanë bërë bashkmin e argumenteve dhe 
përputhjen midis argumenteve të sheriatit dhe mëndjes. 
Ndaj dhe Kundërpërgjigjia ndaj kaderive do të ishte si vijon:
1. Ne u themi: “Nëse ju pohoni, se njeriu është i pavarur në 
punën e tij, ju keni pohuar praninë e një gjëje nën sundimin e 
Allahut, që se do Allahu. Ajo është, të shoqërosh me Allahun 
dikë tjetër. Për këtë arsye Profeti ç i ka emërtuar El-kaderijet, 
mexhusët (zjarr-putistët) e këtij ymeti. Trasmeton Ebu Daud.
Ne u themi atyre (qëllimi është për jo ekstremistët): a e pohoni 
dijen e Allahut?
Ata do të thonë: po e pohojmë.
U themi: a ka ndodhur kjo gjë kundra Dijes së Tij apo në 
përputhje me Dijen e Tij.
Nëse thonë: kundra Dijes së Tij, kanë mohuar Dijen. Nëse 
thonë në përputhje me Dijen e kanë pohuar se ajo është në 
dëshirën e Tij. 
Ti, o njeri, nuk e di çfarë ka dashur Allahu, e kur ajo ndodh, 
sipas dijes së Tij. Kjo është me caktimin e Tij. Ti, kur vepron, 
nuk e di se Allahu e ka caktuar atë, në mënyrë që të veprosh në 
përputhje me dijen tënde (sh.për: përderisa nuk e di se çështë 
përcaktuar për ty, dije se ajo që vepron kjo është ajo që është 
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përcaktuar për ty, se çështë përcaktuar për ty ti e mëson vetëm 
pasi të kesh vepruar). Por ajo ndodhi sipas Dijes dhe Vullnetit 
të Allahut. Kjo tregon se çka veprove,  ajo është që ka 
dëshiruar Allahu(subhanehu ue teala).
Për këtë arsye ka thënë Shaafiu thënien e tij të njohur: ”Filloni 
polemizoni me ta në dijen, nëse e pohojnë, janë të mundur, e 
nëse e mohojnë, ata bëjnë kufër.
Xhebrit u argumentuan me këto ajete:
“....... dhe ti nuk u gjuajte( në të vërtetë) kur i gjuajte ata, 
por Allahu (të ndihmoi) i gjuajti.”          En Fal. 17. E ka 
mohuar veprimin ndaj të Dërguarit dhe e ka pohuar për 
Allahun(subhanehu ue teala).
2- “E ata që i shoqërojnë Zotit, do të thoshin: sikur të donte 
Allahu nuk do ti bënim shok ( nuk do të ishim idhujtarë) as 
ne as prindërit tanë, e as ne nuk do të ndalonim asnjë 
send....”     En Am148
Pra, sikur të donte Allahu nuk do ti bënim shok, porse Ai deshi 
që të bëjmë shirk dhe bënë shirk të detyruar. Kjo është fjalë e 
vërtetë që synon të kotën. E sakta është se po të donte Allahu 
nuk do të bënin shirk, ashtu siç thotë Allahu: "Po të kishte 
dashur Allahu, ata nuk do të kishin zgjedhur të tjerët për 
adhurim përveç Allahut.”    En Am. 107.
Ata deshën të argumentohen ndaj shirkut dhe gjyneheve me 
kader. Allahu i Lartësuar e asgjësoi  argumentimin e tyre me 
thënien e Tij: "Kështu patën gënjyer edhe ata që ishin para 
tyre derisa për shkak të mëkatit përjetuan dënimin tonë të 
ashpër....” En Am 148   Allahu i Lartmadhëruar nuk do t'i 
bënte të shijonin dënimin e Tij duke qenë në të vërtetë e në 
rrugën e drejtë siç pretendojnë. 
Ne u kundërpërgjigjemi atyre me argumentet e sheriatit dhe të 
mendjes. Prej argumenteve të sheriatit:
1-Prej thënies së tyre del se dërgimi i profetëve nuk e ngren 
argumentin, sepse kaderi vazhdon të jetë i pranishëm edhe pas 
dërgimit të tyre, ndërkohë që Allahu i Lartësuar e mohon 
arsyen për t'u shfajësuar tek Allahu pas dërgimit të profetëve. 
“Të dërguar si përgëzues dhe paralajmërues në mënyrë që 
njerzimi të mos ketë më arsye për tu shfajësuar pas të 
dërguarve.”   Nisa 165
Sikur njeriu të ishte i detyruar do të thoshte: O Zot e çka është 
dobia e profetëve?
Thënia e Allahut,(subhanehu ue teala): "Nga mesi juaj ka 
disa që dëshirojnë këtë botë dhe disa që dëshirojnë botën e 
pastajme...”  Ali Imran 152. Në këtë ajet Allahu pohon për 
robin dëshirën.
3- Thënia e Tij: "Për këdo prej jush i cili dëshiron të ecë 
drejt. E ju nuk do të dëshironi po të mos dëshirojë Allahu, 
Zoti i botëve.”
Argumentet e mendjes
1-Nëse themi këtë thënien e tyre se njeriu është i detyruar për 
punën, atëherë nuk ka ndryshim ndërmjet të bindurit dhe 
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gjynahpunuesit dhe i binduri nuk do të meritonte shpërblim as 
punuesi i gjynahut dënim edhe pse çdo njëri prej tyre meriton 
shpërblimin e punës së tij.
2-Është e padiskutueshme njohja e ndryshimit midis gjërave që 
i vepron njeriu me zgjedhje dhe atyre që i vepron i detyruar 
përshembull një person që po e nget makinën e tij kur vjen tek 
një mur e përplas atë me zgjedhjen e tij, ndërsa tjetrit i 
përmbyset makina nga pamundësia për të vëpruar. Ndërmjet 
tyre ka ndryshim. Po ashtu ka ndryshim ndërmjet atij që zbret 
prej shkallëve, me zgjedhjen e tij, shkallë-shkallë, dhe atij që 
rokulliset i shtyr nga dikush. Të gjithë e dinë se njeriu shkon, 
vjen, çohet, ulet, falet, agjëron, jep zekat, i bën gjërat me 
zgjedhjen e tij dhe nuk shikon se dikush e detyroi atë.
Kështu njohim se mohimi i Kaderit është humbje e hapur, po 
kështu eksremizmi në pohimin e tij është humbje e hapur, 
çështja më e mirë është e mesmja, ajo që ndjekin pasuesit e 
Synetit dhe xhematit. Shejhul Islam, (në kohën e tij) Ibnu 
Tejmije përmend se Ehlu Suneti dhe xhemati janë mesatarë 
ndërmjet grupeve të shpikura në pesë baza, të cilat i ka 
përmendur në akiden uasitije.
.
Shkallët e Kaderit
Besimi në katër Shkallët e Kaderit është detyrë e 
domosdoshme. Ato janë.
1- Dija. Do të thotë  të besosh se Allahu di gjithçka, në 
përgjithësi dhe në hollësi. Ai di çka qenë dhe çdo të jetë, dhe 
nëse do të jetë si do të jetë. Ai di, imtësira dhe të mëdha. 
Argumentet për këtë në Kuran janë të shumta: "Ai e di çfarë 
ka në tokë dhe në detë. Ai e di për çdo gjeth që bie dhe nuk 
ka kokër në thellësi të tokës, nuk ka të njomë dhe nuk ka të 
thatë që nuk është (shënuar) në librin e qartë (lehul 
Mahfudh)"  En Ame59
Gjethet që bien, pa jetë (të thata), qoftë e madhe ose e vogël, në 
det ose në tokë, janë në Dijen e Allahut të Lartmadhëruar, 
madje gjethja që krijohet është më parësore në dijen e Tij. 
Vështro  Dijen e gjerë të Allahut dhe Gjithëpërfshirjen e Dijes 
së Tij. Nëse supozohet një natë e errët, pa hënë dhe me re të 
dendura njëra mbi tjetrën, ndërsa kokra në fundin e detit mbi të 
cilën janë shtresa të shumta, të errëta: errësira e shtresës së 
tokës, errësira e detit, shiu, retë njëra mbi tjetrën, errësia e 
natës është tërsisht në dijen e Tij. Të gjitha këto janë përfshirë 
në thënien e Tij: ".... dhe nuk ka kokër në thellësi të tokës...” 
Më pas vjen përgjithësimi i pakufizuar “...nuk ka të njomë e 
nuk ka të  thatë që nuk është shënuar në Librin e 
qartë(Lehul Mahfudh)” Dhe nuk ka shkrim vetëm se mbas 
dijes. Në këtë ajet pohohet dija dhe shkrimi. Gjithashtu prej 
argumenteve është edhe thënia e Allahut,(subhanehu ue teala) :
"A nuk e ke ditur se Allahu di çka ekziston në qiell e në 
tokë, e tërë ajo është shënuar në libër, ajo për Allahun 
është shumë e lehtë”.   Haxh 70.

337



Në ajet pohohet gjithashtu Dija dhe shkrimi.
2- Shkrimi. Dy ajetet e sipërpërmendura argumentojnë për të.
3-Dëshira. Ajo është gjithpërfshirse. S’ka asgjë në qiej dhe në 
tokë veçse me vullnetin e Allahut dhe Dëshirën e Tij. Nuk 
mund të jetë kurrë në Sundimin e Tij ajo që Ai nuk e do, qoftë 
ajo në atë që Ai e vepron Vetë apo e vepron krijesa. Allahu,
(subhanehu ue teala) thotë: "Kur Ai dëshiron ndonjë send 
Urdhri i Tij është vetëm t’i thotë”Bëhu”Ai menjëherë 
bëhet”.  Ja sin. 82
Po ashtu thotë: "E sikur të donte Allahu, nuk do të vriteshin 
ata (populli) që ishin pas tyre”.   Bekare. 253
4-Krijimi. Allahu është Krijuesi, Sunduesi dhe Rregullatori i 
çdo gjëje  në qiej e në tokë. Allahu i Lartmadhëruar thotë: 
"Allahu është krijuesi i çdo sendi...”    Zumer 62
Ky përgjithësim nuk ka ndonjë veçim madje as edhe për 
veprimin e krijesave, sepse veprimi i krijesave është prej 
cilësive të tij (njeriut), ndërkohë që ai dhe cilësitë e tij janë të 
krijuara. Veprimi vjen si rezultat i dy çështjve.
1-Dëshirës (së vendosur) së prerë
2-Fuqisë (mundësis) së plotë
Allahu është Ai që ka krijuar tek njerëzit dëshirën e prerë dhe 
fuqin (mundësin) e plotë. Për këtë i është thënë një beduini 
arab: me çfarë e njohe Zotin tënnd? Ai tha: “me prishjen e 
vendosmërive dhe shmangjen e dëshirave". Veprimi i robit ka 
të bëjë me dy gjëra:
1-Krijimi që i përket Allahut
2-veprimin e drejtëpërdrejtë, i cili  lidhet me robin dhe quhet i 
tij.
Allahu  thotë : "Shpërblim për atë që punuan .” Vakia 24
Po ashtu thotë: "Hyni në xhenet’ për hirë të asaj që punuat” 
Nahl 32.
Po të mos i ishte atribuar veprimi robit, nuk do të kishte dobi, 
përmendja e mirë ndaj besimtarit të bindur dhe shpërblimi, apo 
poshtërimi i gjynahvepruesit dhe dënimi i tij. 
Ehlus-Syneti  dhe xhemati besojnë në të katër këto Shkallë të 
kaderit.
Kemi disa përcaktime të tjera relative:
1.Përcaktimi i jetës: Kjo është kur embrioni arrin katër muaj në 
barkun e nënës i dërgohet meleku dhe pasi i frymëzon me 
shpirt i shkruan riskun, afatin, veprën e tij dhe përfundimin e tij 
(fatkeq apo fatlumtur). 
2.Përcaktimi vjetor i cili ka të bëjë me përcaktimin e Natës së 
Kadrit, në të cilën shkruhet ajo që caktohet në qiell.
3.Kaderi ditor: Ashtu siç kanë përmendur disa dijetarë dhe janë 
argumentuar me thënien e Tij: "Ai në çdo moment është i 
angazhuar në çështie të reja.” Err-Rrahman 29
Ai çdo ditë pasuron të varfrin, varfëron të pasurin, e bën të 
ekzistueshëm të paekzistuarin. Shumon begatitë dhe i pakëson 
ato, formon retë dhe shiun etj.
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Nëse thuhet: A bi ndesh imani në kaderin me atë që njihet 
parimisht (domosdoshmërisht), se njeriu bën diçka me 
zgjedhjen e tij.
Përgjigjia: Nuk bie ndesh, sepse ajo që bën njeriu me zgjedhjen 
e tij është prej caktimit të Allahut. Ashtu siç tha prijësi i 
besimtarëve Umeri, kur iu afrua Shamit dhe i thanë: Në Sham 
ka rënë sëmundia e kolerës që po zhduk njerëzit. Ai mblodhi 
sahabët dhe pasi u konsultua me ta, vendosi të kthehet. Erdhi 
besniku i këtij umeti Ebu Ubejde Amir ibnu Xherah dhe i tha: 
“O prijësi i besimtarëve, a po ikën prej caktimit të Allahut”.
Ai  u përgjigj: “Po ikim prej caktimit të Allahut  për në 
caktimin e Allahut”.  Trasmeton Buhari
Pra, nëse vazhdojmë udhëtimin është me caktimin e Allahut e 
nëse kthehemi është me caktimin e Allahut. Pastaj i solli atij 
një shembull: Nëse ti ke një tufë bagëtish dhe ke një luginë me 
dy ndarje, njëra prej tyre është me barë e tjetra me ranishte pa 
barë. Nëse ti i kullot në atë me barë është me caktimin e 
Allahhut, e nëse shkon tek ajo pa bimësi është me caktimin e 
Allahut. Njeriu nëse vepron, vepron me caktimin e Allahut.
Nëse thuhet: Po të pohohet kjo do të thotë që gjynahvepruesi 
është i justifikuar për gjynahun e tij sepse ai e punoi më 
caktimin e Allahut?
Përgjigjia: Arsyetimi i gjyhnahvepruesit me kaderin është i 
kotë (i asgjësuar) sipas argumenteve të  sheriatit dhe mendjes 
(logjikës).
Asgjësimi me anë të sheriatit.
Allahu i Lartmadhëruar thotë: "E ata që i shoqëruan  Zotit, 
do të thoshin: Sikut të donte Allahu nuk do ti bënim shok 
( nuk do të ishim idhujtajë), as ne, as prindërit tanë  e as nuk 
do të ndalonin asnjë send". En Am  148
Ata e thanë këtë për t'u arsyetuar (argumentuar) me kaderin 
ndaj (gjynahut) kundërshtimit të Allahut, porse Allahu u 
kundërpërgjigjet me thënien e Tij:
“Kështu  patën gënjyer edhe ato që ishin para tyre derisa 
(për shkak të gjynahut) përjetuan dënimin tonë të ashpër...” 
En Am 148
Sikur të ishte argumentimi i tyre i saktë Allahu nuk do të bënte 
të përjetonin dënimin e Tij të ashpër. Allahu i Lartmadhëruar 
thotë: “thuaj a mos keni ndonjë fakt e të na e prezantoni? 
Ju i mbështeteni vetëm hamendies, në të vërtetë vetëm 
gënjeni.” En Am 148.
Ky është argument i qartë për Kotësin (asgjësimin) e 
argumentimit të tyre me kaderin ndaj kundërshtimit të Allahut. 
Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "Të dërguar që ishin 
lajmgëzues e kërcënues, ashtu që pas dërgimit të të 
dërguarve njerëzit të mos kenë fakt (arsyetim) para Allahut 
...”    Nisa 165
Allahu e asgjësoi (bëri të pa pranushme) arsyetimin e njerëzve 
me dërgimin e profetëve. Sikur të ishte kaderi arsyetim nuk do 
të mohohej me dërgimin e pofetëve, sepse kaderi është i 
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vazhdueshëm edhe me dërgimin e tyre. Kjo argumenton për 
asgjësimin e arsyetimit të gjynahvepruesit mbi gjynahun e tij 
me caktimin e Allahut.
Asgjësimi (pavlefshmëria e) i tij me argumenta të logjikës 
(mendjes):
I themi, nëse supozojmë se një gazetë lajmëron për një vend 
pune, me një rrogë kaq edhe një vend tjetër me një rrogë  më të 
vogël, do të kërkosh atë më të lartën. Nëse ai nuk e kërkon atë 
më të lartën dhe nuk përfiton gjë prej së dytës, do ta qortojë 
veten për neglizhencën dhe  mosnxitimin me njerëzit e parë. 
Ne kemi punët e fesë. Pesë namazet fshijnë atë që është midis 
tyre. Ato janë si ndonjë lumë në derën e ndonjërit prej nesh, ku 
lahet në të pesë herë në ditë. Namazi me zhemat është 27-herë 
më i vlefshëm se namazi më vete. E përse i lë këto punë e 
arsyetohesh me kader. Ti shfrytzon të gjitha rrugët, madje edhe 
të ndaluara, bën maksimumin e mundur për të arritur qëllime të 
larta në dynja, përse  nuk i lë ato në dorë të fatit, kaderit? 
Ndërsa çështiet e Ahiretit i mbështet në kader. Një shembull 
tjetër: një burrë thotë: shpresoj që Zoti im të më furnizojë me 
një djalë të ditur dhe adhurues e nuk martohet. I themi 
martohuni që të jepet ty. Ai përgjigjet: Jo. Ai s'mund të 
furnizohet me fëmijë, por nëse martohet Allahu me dëshirën e 
Tij mund ta furnizojë me fëmijën e kërkuar.
Po ashtu ai i cili kërkon të fitojë xhenetin dhe të shpëtojë nga 
zjarri por nuk punon për të ai nuk mund të shpëtojë. Arsyetimi 
me kaderin për kundërshtimin e Allahut u asgjësua (u bë i pa 
vlefshëm) me argumentat e sheriatit dhe të mendjes. Për këtë 
arsye Profeti,ç ka thënë një fjalë përmbledhëse, penguese dhe 
dobiprurëse: "çdonjërit  prej jush i është shkruar vendi i tij,  
për xhenetit dhe dhe vendi i tij për zjarr” Të pranishmit thanë: 
O i Dërguari i Allahut a ta lëmë punën dhe të mbështetemi? Ai 
u përgjigj: "Punoni se çdo njërit i është lehtësuar ajo për çka 
është krijuar ''.   Buhariu. I dërguari ç na ka dhënë një fjalë të 
vetme, ka thënë: "Punoni…" Kjo folje vjen në formën 
urdhërore, "…se çdo njërit i është lehtësuar ajo për çka është 
krijuar '' 
Prej besimit në kader ka ddobi të mëdha prej tyre:
1- Se ai është plotësimi teuhidit rrububije.
2-Se ai të çon në mbështetje të vërtet në Allahun(subhanehu ue 
teala). Sepse ti kur di se çdo gjë është me caktimin e Allahut 
bëhet e vërtet mbështetja jote në Allahun.
3-Se ai i sjell zemrës qetësi.  Sepse ti kur di se ajo që të goditi 
nuk ishte që nuk do të godiste dhe ajo që nuk të goditi nuk 
ishte që do të godiste.
4-E pengon njeriun që ti pëlqej puna e tij kur ai punon ndonjë 
punë për të cilën faqlenderohet. Sepse ishte Allahu Ai që bëri 
mirësi mbi të dhe e përcaktoi atëpër të. Allahu ka thënë: 
"Asnjë fatkeqësi nuk bie në tokë ose mbi ju që të mo jetë 
shkruar në Librin para se ne ta sjellim atë në zbatim. 
Sigurisht që kjo është e lehtë për Allahun. Me qëllim që ju 
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të mos pikëlloheni për ato që s'mund t'i kapni dhe që ju të 
mos gëzoheni për shkak të asaj që u është dhënë…". El-
Hadid. 22-23. Pra gëzim mendjemadhësie dhe pëlqim të vetes.
5-Mos pikëllimi për fatkeqësin që e ka goditur, sepse ajo është 
nga Zoti i tij. Ajo ka buruar nga mëshira dhe urtësia.
6-Njeriu i vepron shkaqet sepse ai beson në urtësin e 
Allahut(subhanehu ue teala) dhe se Ai gjërat i ka përcaktuar të 
lidhura me shkaqe e tyre.

   Ibnu Umer thotë: "Betohem në Atë, që shpirti i Ibn Umerit 
është në Dorën e Tij, nëse do të kishte ndonjëri prej tyre sa 
mali i Uhudit me florinj, pastaj e shpenzon atë në rrugën e 
Allahut, nuk e pranon Allahu prej tij derisa të besojë në 
Kader”.
Argumentohet me thënien e Profetit ç: "Imani është të besosh 
në Allahun, Melaiket e Tij, Librat e Tij, Profetët e Tij, Ditën e 
Kiametit dhe të besosh në Kaderin, të mirën dhe të keqen e 
Tij.”
Ibnu Umeri (Allahu qoftë i kënaqur prej tij dhe babait të tij) 
përmend gjykimin e tyre në lidhje me pranimin e punës së tyre 
dhe nuk ka thënë se ata janë kufarë. 
Ibnu Umeri thotë: ”Betohem në Atë që shpirti i Ibnu Umerit 
është në dorën e Tij, nëse do të kishte ndonjë prej tyre sa mali i 
Uhudit me florinj, pastaj e shpenzon atë në rrugë të Allahut, 
nuk e pranon Allahu prej tij derisa të besojë në kader”. Pastaj 
argumentohet me thënien e Profetit,ç:
Imani është të besosh në Allahun, Melaikët e Tij, Librat e Tij,  
Profetët e Tij, Ditën e Kiametit dhe të besosh në kaderin të  
mirën dhe të keqen e Tij”. Muslimi
Ibnu Umeri ,^ përmend gjykimin e tyre në lidhje me pranimin 
e punës së tyre dhe nuk tha se ata janë kufarë, porse gjykimi i 
tij se shpenzimi i tyre në rrugën e Allahut nuk pranohet, 
nënkupton gjykimin e kufrit të tyre. Ibnu Umeri e tha këtë si 
përgjigje të asaj që i transmetuan se disa njerëz prej Basrës 
kishin thënë: Allahu nuk e ka përcaktuar veprimin e robit. Dhe 
se çështja është rishtas (pra nuk i ka paraprirë caktimi). Ai nuk 
i di veprimet e robit derisa t’i veprojë ato. Ibnu Umeri gjykoi 
për kufrin e tyre, sipas domethënies së fjalës së tij: "…nuk e 
pranon Allahu prej tij derisa të besojë në kader”.
Atij që nuk i pranohet dhënia (shpenzimi) është kafir. 
Argument është thënia e Allahut(subhanehu ue teala): " 
Mospranimin e dhënieve të tyre nuk e pengoi gjë vetëm se 
ata e mohuan Allahun dhe të Dërguarin e Tij.” Teube.  54.
Më pas argumentohet me thënien e të Dërguaritç: "Imani është  
të besosh në Allahun, melaiket e Tij,  të dërguarit e Tij, Ditën e 
Kiametit dhe të besosh në Kaderin të mirën e tij dhe të keqen e 
tij.” Pra të besosh në të gjitha, nëse mohon njërën prej këtyre të 
gjashtave bëhesh jobesimtar (mohues) i të gjithave. Sepse 
imani nuk ndahet në pjesë, ai është i pandashëm. Ashtu siç 
thotë Allahu(subhanehu ue teala)  "...e thonë “Ne i besojmë 
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disa e nuk i besojmë disa të tjerë” e mes këtij duan të 
marrin një rrugë.Të tillët janë jobesimtarët e vërtetë....” 
Nisa 150-151
Ana e argumentimit të Ibn Umerit është se Profetiç e bazoi 
imanin vetëm në këto gjashtë shtylla, nëse humb një shtyllë 
prej këtyre shtyllave, bie ndërtesa. Njeriu nëse mohon vetëm 
një prej këtyre gjashtë shtyllave bëhet kafir, nëse është kafir 
Allahu nuk pranon prej tij.
"...Të besosh në Allahun...” Besimi në Allahun përmban katër 
çështie: 
1. Imani në ekzistencën e Tij.
2. Imani në rububijen e Tij, se Ai është Krijuesi,Sunduesi, 
Furnizuesi
3. Imani në Uluhijen e Tij, se askush tjetër përveç Tij nuk e 
meriton adhurimin
4. Imani në emrat dhe cilësitë e Tij

Kush mohon ekzistencën e Allahut nuk është besimtar. Kush 
pohon ekzistencën e Tij dhe se Ai është krijuesi i gjithçkaje 
porse mohon Emrat dhe Cilësitë e Tij, ose mohon të jetë i 
veçuar me to, nuk është besimtar në Allahun.

"...melaikët e Tij...”
Imani në melaiket përmban katër çështie:
1. Imani në ekzistencën e tyre.
2. Imani në në emrat e tyre që njohim.
3. Imani në veprat e tyre.
4. Imani në cilësitë e tyre.
Prej atyre që ne dimë cilësitë e tij është Xhibrili alejhi selam. 
Na është bërë e ditur, se ai ka 600 krahë, me të cilat  kishte 
bllokuar horizontin. Kjo tregon madhështinë e tij. Ai është mbi 
atë që ne mund të përftyrojmë. Megjithatë ai vjen ndonjëherë 
në pamjen e njeriut. Njëherë erdhi në pamjen e  një burri, me 
flokë shumë të zeza dhe rroba shumë të bardha, që nuk shihej 
mbi të shenja udhëtimi, as nuk e njihte asnjëri prej sahabëve. 
Ai u ul tek Profetiç me uljen e nxënësit të edukuar.
"...Librat e Tij...”
Imani në librat përmban çka vijon:
1. Imani se ato janë të vërtetë, prej Allahut.
2. Besimi i lajmeve të tyre.
3.Respektimi  i ligjeve të  atyre që nuk janë zhveftësuar. Sipas 
kësaj ne nuk e kemi detyrë të respektojmë ligjet e librave të 
mëparshëm sepse të gjitha ato janë zhvleftësuar me Kuranin, 
përveç asaj që e pohon Kurani. Po ashtu ne nuk kushtëzohemi 
të punojmë me atë që është shfuqizuar në Kuran, sepse në 
Kur’an ka  gjëra të shfuqizuara.
4.Besimi në titujt e librave të caktuar si: Teurati, Inxhilli, 
Kur’ani, Zeburi, Fletushkat e Ibrahimit dhe Musait.
5.Besimi se çdo i dërguar ka ardhur me  Libër, ashtu siç thotë 
Allahu,ç:
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“ Ne i dërguam të dërguarit me dokumenta të qarta dhe Ne 
zbritëm me ata librin dhe drejtësinë”
Isai thotë: “Ai  (Isai)  tha: Unë jam robi i Allahut, mua më 
ka dhënë ( më ka caktuar të më japë) librin dhe më ka bërë 
pejgamber”.  Merjem.  30. Po ashtu thotë edhe për Jahjan.
"...Profetët e Tij...”  Besimi në profetët përmban çka vijon:
1- Besojmë se ata janë hak (të vërtetë) besnikë dhe thonë të 
vërtetën.
2- Besojmë lajmet dhe gjithçka që ka ardhu në rrugë të sakta 
prej tyre, si dhe ligjet që nuk janë shfuqizuar.
3- Besojmë në veçantit e atyre që i njohim, ndërsa të tjerëti 
besojmë në formë të përgjithshme. Atë që nuk e dimë e 
besojmë në formë të përgjithshme. Besojmë se çdo ymet ka 
pasur të Dërguar. Allahu ka dërguar për çdo popull të Dërguar 
që të ngrihet me anë të tij, argumenti ndaj tyre. Allahu i 
Madhëruari thotë: “ Të dërguar që ishin lajmgëzues e 
kërcënues,ashtu që pas dërgimit të tyre, njerëzit të mos 
kenë fakte (arsyetim para Allahut)”.  Nisa.  165.
Njerëzve që nuk u ka ardhur Profet, t'u tregojë atyre rrugën e 
Zotit, janë të arsyetuar sepse ata thonë: “O Zoti ynë, nuk ke 
dërguar tek ne të dërguar.” Ashtu siç thotë Allahu i 
Lartmadhëruar: “Dhe sikur t’i ndëshkonim ata me ndonjë 
dënim para tij ( para se ti shpallim Kur’anin) ata do të 
thonin:” Zoti ynë përse nuk na çove ndonjë të dërguar, që 
t’u përmbaheshim fakteve Tua para se të poshtëroheshim e 
të mjeroheshim.”  [Taha  134]
Profeti është i domosdoshëm që Allahu të udhëzojë me anë të 
tij krijesat.
“....Ditën e Kiametit.....”
Shejhul Islam (në kohën e tij) Ibn Tejmije thotë: “Në besimin e 
Ditës së fundit futet besimi në të gjitha ato që ka lajmëruar 
Profetiç prej atyre që do të ndodhin pas vdekjes.
Këtë e ka përmëndur në akiden uasitije. Ai është një libër 
përmbledhës, megjithatë është prej më të dobishëmve që është 
shkruar në këtë kapitull. Besimi në sprovën e varrit, dënimin 
dhe begatitë e tij, në fryerjen e surit dhe daljen e njerëzve prej 
varreve të tyre për të dalë përpara Zotit të botëve, të zbathur, të 
zhveshur të pa bërë synet, imani në peshoret shënimet, Siratin, 
Haudin (pellgun e ujit) dhe shefatin, që të gjitha këto janë prej 
imanit në Ditën e Fundit.
Prej tyre (lajmeve në lidhje me të) janë ato që na ka informuar 
Kur’ani, ato që kanë ardhur me shumë rrugë transmetimi si 
edhe ato që kanë ardhur vetëm me një rrugë transmetimi prej 
synetit. Pra gjithçka që lajmërohet me rrugë të saktë prej 
Profetitç prej çështjeve të Ditës së Fundit, është detyrë mbi ne 
t'i besojmë.
".....dhe të besosh në Kaderin të mirën dhe të keqen e tij...."
Këtu Profetiç, e përsërit fjalën “të besosh” nuk është mjaftuar 
vetëm me lidhëzën “dhe” sepse imani në kaderin është i 
rëndësishëm, si të ishte i pavarur. Imani në Kaderin është të 
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besosh në përcaktimet e Allahut për të gjitha gjërat, qofshin të 
lidhura me veprimin e Tij apo të lidhura me veprimin e 
krijesave. Allahu i ka caktuar dhe i ka shkruar tek Ai 50 mijë 
vjet para se të krijonte qiejt dhe tokën.
Është e njohur se nuk ka shkrim veçse mbas dijes. Dija radhitet 
përpara shkrimit. Dhe jo çdo dije e Allahut(subhanehu ue teala) 
është e shkruar, sepse ajo që është shkruar është deri në ditën e 
kijametit. Ndërsa gjëra të tjera të shumta pas ditës së kiametit 
më shumë se ato që janë në këtë dynjadija e tyre është tek 
Allahu(subhanehu ue teala). Porse kjo (dije) nuk është shkruar 
as në Ku'an as në sunet. Disa dijetarë kanë thënë: Kader është 
sekret (fshehtesi) prej sekreteve (të fshehtave) të Allahut. 
Allahu nuk ia ka bërë të njohur askujt, as melekut të afërt, as 
profeti  të dërguar përveç asaj që Allahu ua ka shpallur të 
dërguarve të Tij. Pra ai është sekret i ruajtur. Allahu(subhanehu 
ue teala) thotë: "…Askush nuk e di se ç'do të fitoj dhe ç'do 
ti ndodhë nesër…". Lukman. 34. Kur ne themi se ai është 
sekret (fshehtesi) i ruajtur, atëherë ndërpritet arsyetimi i 
gjynahvepruesit me kaderin Gjithashtu i themi ati që thotë se 
kjo ka qenë përcaktuar për mua: çtë bëri të dish se kjo është e 
caktuar për ty derisa iu afrove (e punove)? A nuk do të ishte 
më mirë të mendoje se Allahu ka përcaktuar për ty lumturinë 
dhe të punoje me punët e të lumturve. Ti nuk mund të dish se 
Allahu ka shkruar për ty jetën fatkeqe, veçse mbasi e punove të 
keqen. Allahu i Madhëruar thotë: “...E kur ata u shmangën 
(nga e vërteta) Allahu i largoi zemrat e tyre...”.  Saf.  5.
Thënia në të cilën qetësohet vetja (nefsi) është se Kaderi është 
një e fshehtë prej të fshehtave të ruajtura të Allahut që nuk 
mund t'i bëhet e ditur njeriut, veçse pas renies së gjësë së 
përcaktuar.
"... Të mirën dhe të keqen e tij”. E mira është ajo që i përshtatet 
robit (e konfirmon atë), ndërsa e keqja është ajo që nuk i 
përshtatet. Të bindurit ndaj Allahut është i mirë, kundërshtimi i 
Tij është i keq. Pasuria është e mirë, varfëria është e keqe. 
Shëndeti është i mirë, sëmundja është e keqe e kështu me 
radhë. Kur përcaktimi është prej Allahut e si thuhet: "...dhe të  
besosh në Kaderin, të mirën dhe të  keqen e tij.” A i 
përshkruhet e keqja Allahut?
Përgjigjia: E keqja nuk i përshkruhet Allahut. Profetiç thotë: 
"E keqja nuk të përket Ty” Muslimi. E keqja nuk i përshkruhet 
Allahut, as në veprim, as në përcaktim, as në gjykim (vendim), 
porse e keqja është në të vepruarat dhe jo në veprimin e 
Allahut. Veprimi i Tij është krejtësisht i mirë dhe Urtësi. 
Ndyshimi mes veprimit dhe të vepruarës, do të sqarohet në 
shembujt e mëposhtëm.
Djali yt kur ankohet dhe ka nevojë për kej (një lloj mjekimi që 
bëhet me hekur të nxehtë), e veprura (e djegura)
është e keqe, por veprimi (djegja) është i mirë, sepse ti synon 
përmirësimin e tij. Pastaj ajo që e ka përcaktuar Allahu, nuk 
është krejtësisht e keqe, por është vetëm në vendin dhe kohën e 
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saj. Allahu nëse e dënon mizorin sipas dënimit të 
Ngadhënjyesit, Fuqiplotit, ajo bëhet e keqe në lidhje me të, 
ndërsa për të tjerët të cilët marrin mësim bëhet e mirë. Allahu i 
Madhëruar thotë për vendbanimin që nuk e respektuan 
urdhërin në të shtunën: "Atë (shndërrimin e tyre) e bëmë masë 
ndëshkuese për ata që e përjetuan (me sy) dhe për të 
pastajshmit, por edhe këshillë për të devotshmit.”  Bekare 
65
Po kështu kur një njeriu i vazhdojnë begatitë kjo e shtyn atë për 
në mendjemadhësi dhe mos përfillje. Madje nëse i vazhdojnë 
mirësit dhe nuk i ndodh ndonjë e keqe, që tia thyej irritimin e 
nefsit. Ai ndoshta shkujdeset prej pendimit dhe e harron atë, 
mashtrohet me veten dhe i pëlqen puna e tij. Sa prej njerëzve 
bëjnë gjynahe pastaj përkujtohet, kërkon falje dhe bëhet mbas 
pendimit më i mirë nga ç'ishte më parë, sepse ai sa herë që e 
kujton mëkatin e tij e nënçmon veten dhe ia thyen kryelartësinë 
asaj. Ademiç nuk e arriti të zgjedhurit, pendimin, udhëzimin 
veçse mbasi hëngri prej pemës dhe përfitoi prej saj 
dëshpërimin dhe tha: "Ata të dy thanë: "Zoti ynë ne i bëmë 
padrejtsi vetes tonë, e në qoftë se nuk na mbulon (mëkatin) 
dhe nuk na mëshiron me siguri jemi prej të 
shkatërruarve”. Araf. 23. Dhe thotë: " Pastaj Zoti i tij  e 
bëri të zgjedhur, ia pranoi pendimin dhe e udhëzoi në 
rrugë të drejtë (të vendosur)”. Taha.  122.
Ata të tre të cilët iu pat shtyrë pranimi i pendimit, mbas mëkatit 
dhe fatkeqësisë që i goditi, derisa toka u bë e ngushtë për ta, 
përkundër gjerësisë së saj, u ngushtuan shpirtrat e tyre, njerëzit 
filluan t’i largojnë aq sa edhe të afërmit e tyre. Kushëriri i tij 
filloi ta shohë sikur ishte i huaj e jo i afërmi i tij. Prej të keqes 
së madhe që e shqetsonte filloi ta urrejë edhe veten. Por mbas 
pendimit, e gjithë kjo ngushticë u kthye në një  një gëzim të 
pashembullt. Kjo ndodhi pikërisht kur Allahu u pranoi 
pendimin. Kështu gjendja e tyre u përmirsua, përmëndia u 
shtua dhe ata u përmëndën për veçorit  e tyre.
Allahu i (subhanehu ue teala) thotë: "(Ai ua fali) Edhe atyre 
të treve të cilëve iu pat shtyrë aq pranimi i pendimit saqë 
toka u bë e ngushtë për ta, përkundër gjerësisë së saj kur u 
ngushtuan edhe shpirtrat e tyre sa që u bindën se nuk ka 
strehim prej Allahut (tjetërkund) pos te Ai.Prandaj edhe 
atyre ia fali Ai, në mënyrë që të pendohen. Allahu pranon 
pendimin se është Mëshirues”. Teube. 118.
Këto ajete lexohen në mihrabet e muslimanëve e minberet e 
tyre deri në Ditën e Kiametit. Kjo është gjë e madhe. 
Tani lind nevoja  të njohim një çështie: e keqja nuk bën pjesë 
në sensin e Caktimit të Allahut të Madhëruar. Caktimi i 
Allahut është krejtësisht i mirë aq sa edhe atë që Allahu e 
cakton prej të këqijave në realitet është e mirë. E keqja është në 
të përcaktuarën (pra pasojën e përcaktimit), ndërsa vetë caktimi 
i Allahut është i mirë. Argument është vetë thënia e Profetit ç: 
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"E mira është në Dorën Tënde dhe e keqja nuk të përket Ty”. 
Muslim
Nuk tha e keqja është në Dorën Tënde. E keqja nuk i 
përshkruhet Allahut kurrë, aq më tepër që të jetë në Dorën e 
Tij. E keqja nuk i përshkruhet Allahut as në Dëshirë, as në 
Përcaktim. Allahu nuk dëshiron me caktimin e së keqes të 
keqen, porse ajo është në të përcaktuarën (pra pasojën e 
përcaktimit), ndoshta pështatet njeriu me të e ndoshta jo. Mund 
të jetë bindje ndaj Allahut e mund të jetë kundërshtim, e kjo 
është në të përcaktuarën (pra pasojën e përcaktimit), e 
megjithatë edhe pse mund të jetë e keqe në në vendin e tij është 
e mirë në një vend tjetër, megjithatë nuk mund të jetë 
krejtësisht e keqe, aq sa edhe e përcaktuara (pra pasoja e 
përcaktimit), në qenien e saj e keqe, nuk është krejtësisht e 
keqe, por është e keqe në një anë dhe e mirë në anë tjetër, ose 
është e keqe në një vend dhe mirë në vendin tjetër.
Le të japim një shembull: thatësira dhe varfëria janë të këqia, 
porse në sensin e asaj që dalin prej tyre janë të mira. Allahu i 
Madhëruar thotë: "Janë shfaqur në tokë e në dete të zeza 
(bela, skamje, katastrofa, humbje e bereqetit) për shkak të 
veprave (të këqia) të njerëzve, e për ta përjetuar ata një 
pjesë të asaj të keqeje që e bënë ashtu që të tërhiqen ( nga të 
këqiat).” Pra “...për ta përjetuar ata një pjesë të asaj të 
keqeje që e bënë....”, jo të gjithën "…ashtu që të tërhiqen 
(nga të këqiat e të kthehen tek Allahu)”. Kthimi tek Allahut 
prej gjynahut në bindjen e Tij nuk ka dyshim se është e mirë 
dhe e nxit të mirën. Dhembja e varfërisë, dhembja e thatësirës, 
e sëmundies, dhembja e humbjes së njerëzve, që të gjitha 
kthehen në shijim kur vjen mbas tyre e mira (përmirësimi). Për 
këtë thotë: "...ashtu që të tërhiqen” Sa prej njerëzve kaluan 
në shfrenim me shumimin e pasurisë, e harruan Allahun dhe u 
prokupuan me pasurinë! Kur u goditën me varfëri u kthyen tek 
Allahu dhe e kuptuan se janë të humbur. Kjo e keqe u bë e 
mirë në anën tjetër.
Po kështu prerja e dorës së hajdutit, s’ka dyshim se është e 
keqe mbi të, porse është e mirë në lidhje me të dhe në lidhje 
me të tjerët. Përsa i përket në lidhje me të, prerja e saj rrëzon 
prej tij dënimin në Ahiret. Dënimi i dynjasë është më i lehtë se 
dënimi i Ahiretit. Ajo gjithashtu është më e mirë në lidhje me 
të tjerët sepse u jep një mësim të mirë atyre që vuajnë nga ky 
ves. Por ka edhe mirësinë e ruajtjes së pasurisë së njerëzve. 
Vjedhësi kur mëson se, nëse vjedh do t'i pritet dora, heq dorë 
prej saj, dhe në këtë mënyrë shpëtojnë pasuritë e njerëzve.
Prej Ubade Ibn Samit transmetohet se i ka thënë birit të tij: '' O 
biri im! ti nuk ke për të gjetur shijen e imanit derisa të dish se 
ajo që të ka goditur nuk ka mundur të mos të godasë, kurse ajo 
që nuk të ka goditur as që ka mundur të godasë. E kam dëgjuar 
të Dërguarin e Allahutç të thotë: "E para (gjë) që ka krijuar 
Allahu është lapsi, pastaj i tha atij: Shkruaj, Ai tha: ç’farë të  
shkruaj? I tha: Shkruaj përcaktimet e çdo gjëje derisa të bëhet  
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Kiameti.”O biri im e kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut të 
thotë: "Kush vdes në diçka tjetër veç saj, ai nuk është prej 
meje”.  Ebu Daudi
Dobia që na jep Ubade Ibn Samit është: Babai duhet t’i drejtojë 
këshilla fëmijve dhe familjes së tij. Të zgjedhë  shprehje që 
zbusin zemrën siç i tha: "O biri im....” “....nuk ke për të gjetur 
shijen e imanit...” kjo na tregon se imani ka shije ashtu siç na 
ka ardhur në synet. Shija e imanit nuk është si shija e gjërave të 
prekshme (të ndjeshme). Shija e gjërave të ndjeshme kur vjen 
mbas saj ushqimi tjetër, largohet. Porse shija e imanit qëndron 
një periudhë të gjatë, aqsa njeriu ndonjëherë bën ndonjë 
adhurim me çiltërsi e zemrën prezente dhe përulshmëri të plotë 
për Allahun e Madhëruar, e gjen që e shijon atë një kohë të 
gjatë. Imani ka ëmbëlsirë dhe shije që e shijon veç ai që Allahu 
ka derdhur mbi të begatinë e Tij.
"....derisa të dish se ajo që të ka goditur nuk ka mundur të mos 
të godasë ....” Kjo shprehje mbart njërin prej dy kuptimeve ose 
që të dyja së bashku:
1-Kuptimi "ajo të ka goditur", pra ajo ka caktuar Allahu të 
godasë, pra është shprehur për përcaktimin me  goditjen, sepse 
ajo që është përcaktuar do të ndodhë. Pra ajo ka caktuar Allahu 
të godasë nuk ka mundur që të mos të godasë, çfarëdo që të 
punoje prej shkaqeve.
2-Ajo që të ka goditur mos mendo se të ka goditur gabimisht. 
Mos thuaj sikur unë të veproja kështu, nuk do të më ndodhte 
kështu, sepse ajo që të goditi tani nuk mund të godiste 
gabimisht. Të gjitha përcaktimet që ti bën, sikur të veproja 
kështu nuk do të më ndodhte kështu, janë përcaktime, të 
pashpresë, nuk ndikojnë në asgjë sido që të jenë. Kuptimi i 
saktë është në të dy anët. Atë që e cakton Allahu të godasë 
robin patjetër do ta godasë dhe nuk mund të mos e godasë. 
Fatkeqësia që i bie një njeriu, nuk mund ta pengojë e ta largojë 
asgjë. Kur ai ka këtë iman e shijon ëmbëlsinë e imanit, sepse 
qetosohet dhe e di se çështja patjetër do të ndodhë siç ndodhi, 
dhe kurrë nuk mund të ndryshojë.
Një shembull.
Një burrë del me fëmijët e tij në shëtitje. Njëri prej fëmijëve i 
afrohet një gjoli me ujë rrëzohet në të dhe mbytet. Ai të mos 
thotë: sikur të mos dilja nuk do të më vdiste fëmija. "Patjetër 
çështjet do të ndodhin ashtu sikurse ndodhën e nuk mund të 
ndryshonin. Ajo që të goditi ty nuk ka mundur që të mos të 
godasë. Atëherë qetësohet njeriu, kënaqet (me caktimin) dhe e 
di se nuk ka rrugëdalje dhe të gjitha mendimet që i vijnë në 
mendien e tij janë prej shejtanit. Mos thuaj sikur unë të bëja 
kështu dhe kështu sepse lidhëza “sikur” hap punën e shejtanit. 
Allahu i Madhëruar tregon për këtë kuptim në thënien e Tij:
“ Nuk ndodh asnjë fatkeqësi në tokë e as në trupin tuaj, e 
që të mos jetë në shënime (Libër-Lehui Mahfudh) para se të 
ndodhë ajo, e kjo për Allahun është e lehtë. Ashtu që të mos 
dëshpëroheni tepër për atë që u ka kaluar, as të mos 
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gëzoheni tepër me atë që Ai u ka dhënë, sepse Allahu nuk e 
do asnjë arrogant që u lavdërohet të tjerëve.” Hadith  22-23
Ti kur e mëson këtë dije dhe sigurohet në të zemra jote, shijon 
ëmbëlsin e besimit qetësohesh dhe stabilizohet zemra jote, e 
njohte se çështja rrodhi ashtu siç është, e nuk mundet që të 
ishte ndryshe. Prandaj gjithmon, me lejen e Allahut, njeriu 
sheh se çështjet rodhën të tilla për të arritur tek kjo fatkeqësi. 
Pra shikon të veproj punë që nuk e ka pas zakon ti veproj me 
qëllim që të arrisë aty ku ka dëshiruar Allahu(subhanehu ue 
teala), gjë që tregon se çështjet janë me caktimin e Allahut. 
" Ajo që nuk të ka goditur, as që ka mundur të godasë....”. 
Shpjegimi i saj është si thënja e parë, pra: ajo që është caktuar 
të mos të godasë nuk ka për të goditur. Sikur ndonjëri të 
dëgjojë për një sezon tregtie (p. sh. Panair) në ndonjë vend, 
ndërkohë udhëton me pasurin e tij për në këtë sezon, kur ky 
arrin atje gjen se sezoni ka mbaruar, i themi atij: ajo që nuk 
ndodhi prej fitimitpër të cilin u pregatite, nuk do ta arrisje 
çfarëdo që të ishte e çfarëdo që të veproje. Ose i themi:  nuk do 
ta arrisje atë sepse çështia patjetër do të ecë (shkoj) ashtu siç e 
ka caktuar Allahu. Provoje në veten tënde, nëse e arrin këtë 
siguri ke për të arritur ëmbëlsinë e imanit. 
Më pas u argumentua me thënien e Profetit ç: "....E kam 
dëgjuar të Dërguarin e Allahut të thotë: "E para (gjë) që ka 
krijuar Allahu është lapsi....” Lapsi vjen i tasmetuar në dy rasat 
Emrore dhe Kallzore. 
Sipas rasës emrore kuptimi është se e para gjë që ka krijuar 
Allahu është "El Kalemu" lapsi, porse jo prej çdo krijese, siç 
do ta sqarojmë më posht.
 Nëse do ta lexojmë “El Kaleme”, lapsin është me kuptimin se 
Allahu e ka urdhëruar lapsin që të shkruajë tek fillimi i krijimit 
të tij, pra e krijoi pastaj e urdhëroi të shkruajë. Në këtë kuptim 
nuk ka asnjë problem. Porse problemi është tek trasmetimi që 
vjen në rasën emrore. A është lapsi prej të gjitha krijesave i 
pari?  Përgjigjia është: Jo
Ne nëse themi e para krijesë është lapsi i cili u urdhërua të 
shkruante kur krijua, atëherë ne do të dinim fillimin e krijimit 
të krijesave të Allahut. Se fillimi i krijimit nga Allahu ka qenë 
50.000 vjet para krijimit të qiejve dhe tokës. Por ne e dimë se 
Allahu ka krijuar gjëra të mëdha e të shumta para kësaj 
periudhe me një kohë që e di vetëm Allahut, sepse Ai ka 
vazhduar dhe vazhdon të jetë Krijues. Sipas kësajështë se e 
para gjë që ka krijuar Allahu është "El Kalemu" lapsi. Mirëpo 
kjo ka nevojë për t'u komentuar (interpretuar) që të përputhet 
me atë që njihet parimisht (domosdoshmërish) se Allahu ka 
krijuar krijesa të mëdha para kësaj kohe. Disa dijetarë kanë 
thënë: Komenti i tij është:” E para që ka krijuar Allahu është 
lapsi prej atyre që lidhet vetëm me atë që shohim prej krijesave 
si: qiejt, toka etj. Ai është i pari në lidhje me krijimin e qiejve 
dhe tokës. Ibnul Kajim thotë : " ....E vërteta është se Arshi 
është përpara sepse ai para shkrimit ka qënë me baza.
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“...i tha atij: Shkruaj " Allahu i Madhëruar i drejtohet lapsit. 
Lapsi është diçka e ngurtë, porse çdo e ngurtë përpara Allahut 
është me logjikë dhe dëshirë. Argument për këtë është thënia e 
Tij: "Thuaj:” A ju jeni ata që nuk i besoni Atij që e krijoi 
tokën për dy ditë dhe Atij i përshkruani shok, e Ai është 
Zoti i botëve. Ai që në të vuri kodra të forta, ia shtoi të 
mirat asaj dhe brenda katër ditëve të plota caktoi të gjitha 
kushtet për të jetuar në të. Pra, për ata që pyesin. Pastaj 
synoi qiellin i cili ishte tym dhe atij edhe tokës i tha: 
Afrojuni urdhërit Tim me dëshirë ose me dhunë! Ato thanë 
: Po i vijmë me dëshirë.” Fusilet.  9-31.
Pra, patjetër i nënshtrohen urdhërit të Allahut me dëshirë ose 
me dhunë. Përgjigjia ishte: "Po i qasemi me dëshirë”. Pra, 
çdo gjë përpara Allahut është me ndijim, dëshirë, përgjigjet 
dhe zbaton urdhërin.
“...tha: Zoti im e çfarë të shkruaj? Nga kjo pyetje që bëri lapsi 
ka argument se kur gjërat janë të pa sqaruara nuk ka problem 
për njeriun të kërkoi qartësimin e tyre ose themi që nuk ka 
problem për të urdhëruarin që të kërkoi qartësim. Sipas kësaj 
themi se kur çështja ështja është e pa sqaruar kërkimi I sqarimit 
nuk është mëkat, nuk ka dyshim se kalemi ishte zbatues i 
urdhërit të Allahut megjithatë ai tha O Zot e çfarë të shkruaj?  I 
tha: Shkruaj përcaktimet e gjithçkaje derisa të bëhet Kijameti”. 
Ai i shkroi përcaktimet. 
A e di lapsi të fshehtën?
Pëgjigjia është :Jo
Allahu e urdhëroi e ai patjetër do të zbatonte urdhërin e 
Allahut.
Lapsi, që konsiderohet i pa shpirtë në lidhje me të kuptuarin 
tonë, shkroi çdo gjë që e urdhëroi Allahu të shkruajë, sepse 
Allahu kur do diçka i thotë asaj "bëhu” dhe bëhet sipas 
dëshirës së Allahut. Për këtë i tha: "...shkruaj përcaktimet e  
çdo gjëje derisa të bëhet kiameti”, derisa t’i fryhet surit.
O biri im e kam dëgjuar të dërguarin e Allahutç të thotë: "Kush 
vdes në diçka tjetër veç kësaj...” ka për qëllim: Allahu ka 
shkruar përcaktimet e çdo gjëje...”
“...nuk është prej meje...” Profetiç është i distancuar prej tij 
sepse ai është qafir, ndërsa Profeti është i distancuar prej çdo 
kafiri.
Prej hadithit përfitohet:
1-Butësia me fëmijët në këshilla, kjo përfitohet nga fjala " biri 
im" që në gjuhën arabe vjen në formë ledhatuese.
2-Duhet t'ua përmëndim fëmijëve gjykimet me argumentet e 
tyre. Ai nuk i tha: “Allahu ka shkruar...” dhe të heshtë, porse e 
mbështeti tek Profetiç.
Kështu nëse do t’i thuash birit tënd thuaj Bismilah në fillim të 
ngrënies dhe falenderoje Allahun në mbarim, qëllimi arrihet, 
por nëse i thua: Thuaj Bismilahi në fillim dhe Elhamdulilahi në 
mbarim sepse Profetiç thotë: "Allahu kënaqet prej robit që ha 
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diçka dhe e falenderon Atë për të dhe pi një pije dhe e 
falenderon Atë për të”  Muslimi
Përfiton dy dobi:
1-E mëson fëmijën tënde në pasimin e argumenteve.
2-E edukon atë në dashurinë e Profetitç dhe se Profeti ç është 
prijësi i të pasuarve që është detyrë marrja e këshillave të tij. 
Shumë njerëz janë të shkujdesur ndaj këtij realitet, i këshillojnë 
fëmijët vetëm me gjykimet pa i lidhur me burimet, Kur’anin 
dhe Synetin.
Në transmetimin e Ahmedit: "E para (gjë) që krijoi Allahu i  
Madhëruar është lapsi pastaj i tha atij shkruaj. Në atë çast 
kalememi shkroi çdo gjë që do të ndodhë deri në ditën e 
gjykimit.”
Ahmedi.
"…Në atë çast kalememi shkroi çdo gjë…". Kjo tregon qartë se 
kalemi e zbatoi atë për të cilën u urdhërua. Ndërsa në hadithin 
e parë thotë: "...shkruaj përcaktimet e çdo gjëje derisa të bëhet  
kiameti”. Pra nuk gjendet në të se ai e shkroi. Porse ne e dim se 
ai do ta shkruante. Vetëm se në këtë trasmetim tregohet qartë 
se ai shkroi. Kështu që në atë çast kalememi shkroi çdo gjë që 
do të ndodhë deri në ditën e gjykimit. Atëherë përfitohet prej 
këti hadithi se shkrimi i Allahut i ka paraprirë çdo gjëje deri 
ditën e gjykimit. Po kështu kjo gjendet edhe në Kuran siç është 
fjala e Allahut: "A nuk e ke ditur se Allahu di çka ekziston 
në qiell e në tokë, e tërë ajo është shënuar në libër, ajo për 
Allahun është shumë e lehtë”.   Haxh 70. Po kështu fjala e 
Tij: “ Nuk ndodh asnjë fatkeqësi në tokë e as në trupin tuaj, 
e që të mos jetë në shënime (Libër-Lehui Mahfudh) para se 
të ndodhë ajo, e kjo për Allahun është e lehtë…” Hadith 
22-23

Në transmetimin e Ibnu Uehbit Profeti ç thotë:  Kush nuk besoi  
në Kaderin, të mirën dhe të keqen e tij e djeg Allahu në zjarr” 
Në musned dhe në sunen prej Ibnu Ed-Dejlemi transmetohet se 
ka thënë: I kam ardhur Ubej Ibnu Kaab dhe i thashë: kam diçka 
në vete për çështjen e Kaderit. Më fol mua diçka ndoshta 
Allahu ma heq atë që është në zemrën time. Ai tha: nëse 
shpenzon sa mali i Uhudit me Florinj, nuk e pranon Allahu prej 
teje derisa të besosh në kaderin dhe të dish se ajo që të ka 
goditur nuk ka mundur që të mos godasë. Kurse ajo që nuk të 
ka goditur as që ka mundur të godasë. Nëse vdes në diçka tjetër 
veç kësaj, do të jesh prej banorëve të zjarrit. Thotë: shkova tek 
Abdullah Ibn Mes’udi, Hudhejfe Ibnu Jemani dhe Zejd Ibnu 
Thabit, që të gjithë më folën në të njëjtën mënyrë prej 
Profetitç. Hadithi është i saktë. Hakimi në sahihun e tij. 
"…kam diçka në vete për çështjen e Kaderit…". Ai nuk e ka 
sqaruar këtë gjë. Por ndoshta kur ndodhi bidati në çështjen e 
kaderit, i cili ka qenë i pari bidat që ndodhi (në umet). Njerëzit 
filluan të bëhen të dyshimtë në të, e të flasin në të. Se për 
ndryshe njerëzit para se të ndodhë ky bidat kanë qenë në të 
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vërtetën. Veçanërisht i Dërguari ç një ditë doli tek sahabët, 
ndërsa ata ishin duke folur në çështjen e kaderit. Aiç u zemërua 
prej kësaj dhe i urdhëroi që të mos konfliktoheshin e të 
kundërshtoheshin. Atëherë njerëzit u ndaluan nga kjo gjë 
derisa doli (u shfaq) bidati i kaderive e kështu ndodhi ajo çka 
ndodhi prej dyshimeve. Prandaj thotë ibën Ed-dejlemij:  "…
kam diçka në vete për çështjen e Kaderit…".
"...më fol mua diçka ndoshta Allahu ma heq mua atë që është 
në zemrën time...”
Kështu duhet të veprojë njeriu kur e godet diçka prej 
sëmundjeve, të shkojë tek doktorët e asaj sëmundjeje. Ndërsa 
doktorat e sëmundjeve të zemrave janë dijetarët e sidomos 
sahabët, si: Ebi Ibnu Kaab. Pra për çdo sëmundje ka doktorr. 
"… nëse shpenzon sa mali i Uhudit me Florinj, nuk e pranon 
Allahu prej teje derisa të besosh në kaderin nëse do të kishte 
ndonjë prej tyre sa mali i Uhudit me florinj, pastaj e shpenzon 
atë në rrugë të Allahut, nuk e pranon Allahu prej tij derisa të 
besojë në kader…”. Kjo tregon se ai që nuk beson në kader 
është qafir. Sepse atyre që nuk u pranohen sadakat që japin ata 
janë qafira. 
"…Nëse vdes në diçka tjetër veç kësaj, do të jesh prej banorëve 
të zjarrit…". Ubej ibën Kabi ka thënë krejt i sigurt, se ai, nëse 
vdes në diçka tjetër veç kësaj, do të jesh prej banorëve të 
zjarrit. Sepse ai që mohon kaderin është qafir, Ndërsa qafiri do 
të jetë nga banorët e zjarrit të cilët do të jenë në të përherë.
 A është ky ilaç i dobishëm?:
Përgjigja: po ky është i dobishëm. çdo besimtar në Allahun kur 
ta mësoi se ky është përfundimi i atij që nuk beson në kader. Pa 
tjetër do të pengohet dhe pa tjetër do të besoj në kader siç ka 
ardhur në librin e Allahut dhe në sunetin e të Dërguarit ç. 
"…shkova tek Abdullah Ibn Mes’udi, Hudhejfe Ibnu Jemani 
dhe Zejd Ibnu Thabit, që të gjithë më folën në të njëjtën 
mënyrë…". Pra për besimin në kadër dhe ta dijë njeiu se ajo që 
të ka goditur nuk ka mundur që të mos godasë. Kurse ajo që 
nuk të ka goditur as që ka mundur të godasë. Ndërsa këta 
dijetarë të nderuar që të gjith ishte prej lexuesve të Kur’anit. 
Pra Ubej ibën Kabi ishte prej atyre që shkruanin Kur’anin. 
Profetiç e ka ftuar njëherë e i ka lexuar suren Bejineh.
I tha: "Allahu më ka urdhëruar ta lexoj atë ty".
I tha: O i dërguar i Allahut ç A më ka emërtuar Allahu mua tek 
ti?
I tha : Po. Filloi të qajë, nga gëzimi se Allahu e përmendi atë 
me emrin e tij tek Profetit i Tij dhe e urdhëroi t'ia lexojë atij 
këtë sure. Ndërsa për Abdullah Ibn Mesudin Profeti ç ka thënë 
“Kush do të lexojë kur’anin të pa ndryshuar, ashtu sikur është 
zbritur le ta lexojë me leximin e Ibnu Ummi Abdit”. 
Ndërsa Zejd ibë Thabit ka qenë nga shkruesit e ku'anit në 
kohën e Ebu Bekrit radi-Allahu anhu.
Kurse Hudhejfe Ibn Jemani, ka qenë ruajtësi i sekreteve tek i 
cili Profeti ç i la sekret emrat e munafikëve.
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Kjo temë tregon domosdoshmërinë e imanit në kaderin dhe 
katër shkallët e tij.
A është imani në kaderin i lidhur me teuhidin rububije, uluhije 
dhe Esma ues-sifat?
Përgjigje: Lidhja e tij me rububijen është më e shumtë sesa 
lidhja e tij me uluhijen dhe Esma ues-sifat pastaj lidhja e tij me 
Esma ues-sifat është më e shumtë sesa lidhja e tij me uluhijen 
dhe lidja e tij me uluhije është e qartë, sepse uluhija në lidhje 
me Allahun quhet teuhidi uluhije, ndërsa në lidhje me veprimet 
e robëve quhet teuhidi i adhurimit. Ibadet është veprimi i robit 
ai ka lidhje me kaderin. Atëherë besimi në kader i prek të 
gjitha llojet e teuhidit.

Mësimi 61

Parajmërimet e ashpëra mbi ata që bëjnë forma frymorësh 
(si: figura, piktura, portrete, vizatime dhe fotografi) 

Përshtatja e kësaj teme me teuhidin është se: në formësimin ka 
krijim dhe shpikje me të të cilën formësuesi ka shoqëruar 
Allahun në këtë krijim dhe shpikje.
Prej Ebu Hurejres transmetohet se Profetiç ka thënë:” Allahu i  
Madhëruar ka thënë:”Kush është më mizor se ai që shkon të 
krijojë si krijesa Ime. Le të krijojë mizë të vogël ose të krijojë 
kokërr (farë) ose të krijojë elb.”  Buhari dhe Muslimi
Thënia e Tij:” Kush është më mizor”. Pra askush nuk është më 
mizor. Nëse do të thuhet se si të bashkojmë ndërmjet këti 
hadithi dhe fjalës së Allahut(subhanehu ue teala): "Dhe kush 
është më mizor se ata që ndalojnë nga përmendja sa më 
shumë e emrit të Allahut (në falje, dua e tjer) në xhamit e 
Allahut…". El-Bekare. 114. Po kështu fjala e Tij: "Dhe kush 
është më mizor se ai që i cili trillon trillon gënjeshtër ndaj 
Allahut…". En-Aam. 21. E të tjera prej argumenteve?
Përgjigja është në dy aspekte:
1-Kuptimi është se këto janë të përbashkëta në mizori, pra ato 
janë të barabartë në qënien e tyre në shkallën më të lartë të 
mizorisë.
2-Se mizoria është relative (e pjeshme) pra askush nuk është 
më mizor se ky në këtë lloj pune jo në çdo gjë. P. sh: Kush 
është më mizor se ai që e përngjason ndonjërin në bërjen e 
diçkaje si   ai që shkon të krijojë si krijesat e Allahut.  
"…të krijojë…". Krijim quhet në të shumtën e rasteve veprimi 
(që rrjedh) pas përcaktimit. Krijim në lidhje me njeriun është 
(veprimi që rrjedh) pas vështrimit, studimit dhe përcaktimit. 
Ndërsa në lidhje me krijuesin, Ai nuk ka nevoj për vështrim 
dhe studim, për shkak të dijes së plotë të Tij. Atëherë krijim në 
lidhje me formësuesin do të thotë  prodhim pas vështrimit dhe 
studimit.
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"…të krijojë si krijesa Ime…". Këtu tregohet se lejohet të 
shprehurit e krijimit dikuj tjetër veç Allahut, siç është sqaruar 
kjo çështje në fillim të librit.
“... le të krijojë mizë të vogël...” qëllimi me të është sfidimi në 
çështjet e krijimit.
Ndërsa thënia e Tij: "Le ta sjellin një ligjërim si ai” është 
sfidim në çështiet e sheriatit.
“... ose të krijojë kokërr...” “...ose...” është për një lloj tjetër, 
pra kalon nga sfidimi në krijimin e kafshëve me shpirt për në 
krijimin e kokrrës (farës), që është origjina e të mbjellurave, e 
cila s'ka shpirt.
"...ose le të krijojë elb...” Qëllimi mund të jetë me bimën e 
elbit ose mund të jetë me kokrrën e elbit, e kjo është zbritje 
prej përgjithësimit në veçim. Ose është fjala “ose” dyshim prej 
transmetuesit. Allahu i Madhëruar thërret në sfidim krijesat 
deri në Ditën e Kiametit të krijojnë një mizë të vogël ose farë 
ose elb. Nëse thuhet: gjendet oriz amerikan i prodhuar, 
përgjigjemi:” Ky nuk është i prodhuar, nuk mbin si natyrali. 
Ndoshta ky është edhe sekreti në thëniene Tij:” ...ose le të  
krijojë farë...” pastaj thotë "... ose le të krijojë elb...”
Fara nëse mbillet në tokë është Allahu Ai që e zbërthehen atë. 
Allahu i Madhëruar thotë: "Nuk ka dyshim, Allahu është 
zbërthyes i farës (i kokrrës së saj) dhe i bërthamës (së 
pemës)”. En Amm. 95
“Vërtetë ata që po i adhuroni në vend të Allahut, ata nuk 
mund të krijojnë asnjë mizë, edhe nëse tubohen të gjithë 
për të.” Pra të bashkohen për krijimin e saj duke 
ndihmuar njëri-tjetrin, duke ofruar të gjithë ato që 
posedojnë.” E po ashtu, nëse miza ua rrëmben atyre ndonjë 
send, ata nuk do ta shpëtojnë atë prej saj. I dobët është 
edhe lutësi dhe i luturi”
Pra, miza!(diçka më e ulët se miza).
Prej hadithit përfitohet ndalimi i formësimit dhe autori e 
ka përmendur këtë hadith për këtë shkak, sepse formësuesi 
përpiqet të krijojë si gjërat që ka krijuar Allahu. 
Formësimi ka disa gjendje:
Gjendia e parë: Njeriu formëson diçka që lëshon hije, pra 
diçka me trup në formën e njeriut, deves, luanit, e tjerë. 
Për këtë dijetarët janë të bashkuar për ndalimin e saj, 
mesa di unë. Nëse njeriu formëson jo për të imituar 
krijesën e Allahut, porse bën thjeshtë diçka prej balte, 
druri ose guri në fomën e një kafshe për t’u zbavitur, ose 
për të qetësuar të voglin a bëhet objekt i hadithit? 
Përgjigjia: Po, përfshihet në hadithë, sepse ai krijoi si 
gjërat që ka krijuar Allahu dhe imitimi nuk është i 
kushtëzuar nga qëllimi. Ky është sekreti i çështjes, kur ajo 
ndodh merr gjykimin e saj.
Nëse një njeri vesh një veshje, që është karakteristikë e 
kufarëve, pastaj thotë: unë nuk kam për qëllim 
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përngjasimin me ta. I themi: përngjasimi me ta ndodhi prej 
teje, deshe apo nuk deshe.
Po ashtu nëse ndonjeri i përngjason gruas  në veshjen ose 
në flokët e saj,  etj  e thotë:
unë nuk pata për qëllim përngjasimin. I themi: 
përngjasimi ndodhi.
Gjendia e dytë: Të formësojë pamje pa trup, porse me vija 
dhe ngjyrim. Kjo është e ndaluar.
Argument është kuptimi i tërësishëm i hadithit dhe 
ndodhia e jastëkut. Kur Profetiç u fut në shtëpinë e tij pa 
një jastëk në të cilin kishte fotografi, qëndroi dhe u ndikua. 
Në fytyrën e tij u shfaq urrejtja. Aishja i tha: "E çfarë 
gjynahu kam bërë o i Dërguar i Allahut. Ai u përgjigj: " 
Me të vërtetë të zotët e këtyre fotografive do të ndëshkohen e 
do t’u thuhet atyre ngjallini ato që krijuat” Buhari. 
Formësimi me ngjyrosje është si formësimi me trup.
Gjendia e tretë: Të merret fotografia me rreze të veçanta 
pa ndryshime prej marrësit (fotografuesit). Për këtë 
dijetarët e sotëm nuk janë të një mendimi.
Thënia e parë: Ajo është formësim dhe lëvizja e 
mekanizmit të aparatit konsiderohet  fotografim. Nëse nuk 
do të bëhej kjo lëvizje nuk do të realizohej  fotografija në 
letër, kështu që ajo futet në këtë përgjithësim.
Thënia e dytë: Ai nuk është formësim sepse formësimi 
është veprimi i formësuesit. Në të vërtetë, personi nuk e 
formësoi, porse i mori një pozim me  aparat. Ndërsa 
formësimi është prej veprave të Allahut.
Për të sqaruar këtë mendim po sjellim një shembull. Nëse 
marrim një libër dhe e vendosim në  fotokopje, atëherë 
pikturimi i shkronjave në letër pas fotokopjimit, është 
rezultat i autorit të parë dhe jo i punonjësit sepse atë mund 
ta përdorë edhe një i pa shkolluar, apo një i verbër në 
errësirë. Në këtë mënyrë fotografuesi nuk konsiderohet 
shpikës apo pikturues. Ky është mendimi më i afërt. Tani 
na mbetet të shqyrtojmë gjykimin e çështjes në fjalë, 
lejohet apo jo? 
Nëse bëhet për qëllime të ndaluara, ky veprim ëshrë i 
ndaluar, e nëse bëhet për qëllime të lejuara, është i lejuar, 
sepse mjetet (mënyrat) marrin gjykimet e qëllimeve. 
Fotografit që bëhen për “kujtime” qofshin ato për t'u 
kënaqur me anë të shikimit, apo për shkak të mallëngjimit, 
janë të ndaluara. Ndërsa kur ato bëhen për 
domosdoshmëri ,si: patenta, pashaporta, etj, janë të 
lejuara. Po kështu fotografi kur fotografon për qëllime të 
lejuara nuk themi se ky është i përfshirë në këtë hadith. 
Mirëpo nëse personi i thotë më fotografo për qëllime të 
tjera jo të lejuara themi se ky e ka ndihmuar në mëkat dhe 
të keqe. 
Gjendia e katërt: Të formësohet diçka pa shpirt. Kjo 
ndahet në dy lloje.
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1-Gjërat që mund të prodhohen (bëhen) nga njeriu. Në këtë 
rast s’ka gjë të keqe me pajtimin e të gjithëve, sepse 
përderisa është e lejuar origjina, lejohet edhe fotografimi. 
Si : të fotografojë, pikturojë makinën e vet. Sepse prodhimi 
i origjinës është i lejuar atëherë fotografimi (ose pikturimi) 
i cili është prej tij pa dyshim që lejohet.
2-Gjërat që  nuk krijohen nga njeriu. Porse i krijon Allahu. 
Ato ndahen në dy lloje: Gjëra që rriten e zhvillohen dhe 
gjëra që nuk rriten e nuk zhvillohen. Jo të zhvillueshme 
kemi: malet, luginat, detet, lumejtë, që nuk kanë ndonjë të 
keqe të pikturohen sipas mendimit të përbashkët të 
dijetarëve.
Kurse për llojin që zhvillohet dijetarët nuk janë të një 
mendimi. Shumica e dijetarëve e lejojnë atë sipas asaj që 
vjen për këtë në hadithe.
Ndërsa disa nga dijetarët e parë dhe tëe mëvonshëm 
mendojnë se formësimi është i ndaluar duke u 
argumentuar me faktin se kjo është prej krijimit të 
Allahut(subhanehu ue teala). Hadithi është përfshirës: 
"Kush është më mizor se ai që shkon të krijojë si krijesa 
Ime…". Sepse Allahu i sfidoi ata në krijimin farë ose të 
krijoj kokërr elbi. Fara dhe kokërra e elbit nuk kanë shpirt 
mirëpo pa dyshim ato rriten e zhvillohen. Sipas kësaj 
rormësimi i tyre është haram. Në këtë mendim ka qenë 
Muxhahidi Allahu e mëshiroftë i cili ka qenë më i dituri i 
tabinëve në tefsirë. Ka thënë njeriu e ka të ndaluar të 
formësoj pemë. Mirëpo siç thamë shumica e dijetarëve e 
lejojnë atë. Atëherë ky hadith, a është argument për 
shumicën e dijetarëve apo është argument për muxhahidin 
dhe ata që janë pajtuar me mendimin e tij?
Përgjigja: ky është argument për Muxhahidin dhe ata që 
kanë mendimin e tij.
Së pari: Është përgjithësimi siç vjen në hadith"Kush është 
më mizor se ai që shkon të krijojë si krijesa Ime…". 
Së dyti: Është fjala e tij: Le të krijojë mizë të vogël ose të  
krijojë kokërr (farë) ose të krijojë kokërr  elbi”. Konteksti i 
këti hadithi duket se mbështet Muxhahidin dhe ata që kanë 
mendimin e tij. Porse shumica e dijetarëve janë përgjigjur 
ndaj tij me hadithet në vijim të cilët janë: "Ngallni ata që 
keni krijuar". Po kështu fjala e tij: "Obligohet ta frymëzoi 
atë me shpirt". Pra këto tregojnë se për qëllim janë kafshët 
me shpirt.

Prej Aishes transmetohet se Profeti ç ka thënë: “Njerzit që 
do të ndërshkohen më shumë ditën e Kiametit janë ata të cilët  
imitojnë krijimin e Allahut”.  Buhari dhe Muslimi. 
Ata të cilët imitojnë krijimin e Allahut janë formësuesit, 
qofshin këto imitime fizike ose përshkruese. Fiziket janë 
pamje që bëhen me trupin e tyre, ndërsa përshkrueset janë 
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ato pamje të ngjyrosura, sepse ngjyrimi dhe vizatim me 
dorë janë përshkrim i krijesës.
Ky hadith tregon se formësuesit ndëshkohen dhe se ata do 
të jenë njerëzit me ndëshkimin më të rëndë. Urtësia për 
këtë është për faktin se ata imitojnë krijimin e 
Allahut(subhanehu ue teala). E nuk është urtësia siç e 
pretendojnë shumë njerëz, se ata i kanë bërë ato për tu 
adhuruar veç Allahut, kjo është gjë tjetër se ai që bën diçka 
për tu adhuruar veç Allahut edhe sikur të mos formësoi siç 
është rasti kur vjen me një dërrasë dhe thotë adhuronie. 
Kjo futet në ndalim. Sipas fjalës së Allahut: "…dhe mos e 
ndihmoni njëri-tjetrin në mëkate e armiqësi (kalim kufiri)
…". El-Maide. 2. Sepse ai i ka ndihmuar në mëkate e 
armiqësi (kalim kufiri). 
Dobit e hadithit:
1-Ndalimi i formësimit, si një prej gjynaheve të mëdha, 
duke u bazuar në kërcënimin që ka ardhur në lidhje me të. 
Urtësia që përfitohet prej tij është për faktin se në të ka 
imitim të krijimit të Allahut(subhanehu ue teala).
2-Domosdoshmëria e ruajtjes së anës së teuhidit rrububije 
dhe të mos dëshirojë askush të krijojë si gjërat që ka 
krijuar e u ka dhënë formë Allahu.
“Njerzit që do të ndërshkohen më shumë…". Këtu ka njuë 
paqartësi, sepse ka prej njerëzve që kanë mëkat më të 
madh se formësuesit, siç janë mushrikët dhe kufarët. Këta 
duhet të kenë ndëshkim më të madh. Përgjigja për këtë 
është në disa aspekte:
1-Se hadithi është në aspektin "prej" që do të thotë se prej 
njerëzve që dotë ndëshkohen më shumë.
2-Nëdëshkimi i ashpër ndaj tyre nuk do të thotë se të tjerët 
nuk i shoqërojnë ata. Madje për kundrazi të tjerët i 
shoqërojnë ata. Allahu ka thënë: "Ithtarët e faraonit futni 
në dënim më të rëndë". Gafir. 46. 
3- Ndëshkimi i ashpër këtu është relativ.  
4-Kjo është në aspektin e paralajmërimit i cili përmendet 
me qëllim që të largohen njerëzit prej kësaj gjëje.
Prej Ibn Abasit transmetohet: E kam dëgjuar të Dërguarin e 
Allahut ç  duke thënë: “Çdo formësues është në zjarr, për  
çdo formësim që ka formësuar do t’i bëhet një qenie me të  
cilën do të  dënohet në xhehnem”. Buhari.
Po prej atyre të dyve (Buharit dhe Muslimit) trasmetohet: 
"Kush bën formësim (të gjërave që kanë shpirt)  në dynja,  
obligohet që t'u japë shpirtin, e ai nuk mund t'ua japë”.
Ai obligohet nga Allahu me diçka që është e pa mundur për 
të, kjo për tiu shtuar ndëshkimi. Ai ndëshkohet me këtë 
veprim, me qëllim që të shijoj ndëshkimin e asaj që veproi. 
Me këtë i shtohet keqardhja dhe zemërimi duke qenë se ai 
po ndëshkohet për diçka që në dynja ai e shikonte atë si 
qetësi për të ose në aspektin e fitimit që ka pasur prej saj, 
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ose për të kënaqur dikë, ose për të treguar përsosmëri në 
atë që ka bërë.
Prej Muslimit nga Ebi el-Hejaxh transmetohet se ka thënë: 
Më tha Aliu: "Po të dërgoj për atë që më dërgoi i Dërguari 
i Allahutç të mos lësh formësim pa prishur (fshirë) dhe as 
varr të ngritur pa rrafshuar”. Muslim.
Profetiç e dërgoi Aliun në Jemen dhe erdhi tek Profetiç kur 
ai ishte në Mekë në haxhin e lamtumirës.
Pra, nëse janë të pikturuara prishen, ndërsa nëse janë 
skulptura u pritet koka që të jenë si forma e pemës. Nëse 
është e skalitur gdhendet derisa të mos i duken shenjat e 
fytyrës. Pra prishja (fshirja) është e ndryshme. Ajo që 
duket nga hadithi është se bëhet fjalë njëlloj si ajo që 
adhurohet veç Allahut dhe ajo që nuk adhurohet.  
“... as varr të ngritur vetëm  se ta rrafshosh”.
Kjo ka dhe dy kuptime:
1- Ta barazosh atë me varret  e tjera.
2- Ta bësh të rregullt sipas sheriatit.
Fjala në hadith "mushrifen" ka disa kuptime:
1-Mushrifen (i ngritur, i dukshëm) me zmadhimin e 
shenjave që vendosen mbi të.
2-Që të ndërtohet mbi të. Kjo është prej gjynaheve të 
mëdha: "janë të mallkuar ata që ndërtojnë mbi to faltore 
dhe ndiçime”.
3- Të  zbukurohen me shkrime, zbukurime.
Çdo gjë që duket (ose dallohet) mbi tjerët, duhet të bëhet si 
të tjerët, që të mos çojë njerëzit ta teprojnë kundrejt 
varreve e si rrjedhim të bëjnë shirk.
Përshtatja e përmendjes së varrit të dukshëm me fotografit 
është arsye: se që të të dyja mund të merren si shkaqe që të 
çojnë në shirk. Origjina e shirkut te populli i Nuhut ishte se 
ata formësuan format e disa burrave të mirë, pas një kohe 
ata u adhuruan. Po kështu varret e (ngritura, të dukshëme) 
ndoshta shtohet akoma më tepër teprimi në to derisa të 
bëhen idhuj e të adhurohen veç Allahut. E në fakt kjo është 
ajo që ka ndodhur në disa vende islame. 
Dy dobi:
1-"… obligohet që t'u japë shpirtin, e ai nuk mund t'ua 
japë”. Do të thotë se qëllimi me formësimin është formësimi 
i trupit të plotë. Sipas kësaj nëse formëson vetëm kokën pa 
trup ose vetëm trupin pa kokë, ajo që duket nga knteksi 
është lejimi. Këtë e përforcon edhe hadithi i Xhibrilit; "…
Urdhëro që bustit ti këputetet koka…". E nuk ka thënë që 
të thyhet. Porse për formësimin e vetëm kokës, përsa i 
përket mua hezitoj në të. Ndërsa për vetëm trupin pa kokë 
unë nuk kam hezitim në të (për lejimin e saj).
2-Nga hadithi i Aliut: "…të mos lësh formësim pa prishur 
(fshirë)…". Përfitohet se nuk lejohet të marrësh formësime 
(fotografi). Mirëpo kjo ka nevoj për sqarim. Bërja  e 
fotografive bëhet për disa arsye:
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1-Të përdoret për madhështimin e të fotografuarit duke 
qenë njeri me  pushtet, dije ose  adhurim. Kjo është e 
ndaluar. Nuk futen melaiket në shtëpinë që ka fotografi. 
Madhështimi i atyre që kanë pushtet është defekt në anën e 
rububijes, ndërsa i atyre që janë adhurues në anën e 
Uluhijes.
2-Përdorimi për t'u kënaqur me shikimin e saj. Kjo është 
gjithashtu haram për të këqijat që ka dhe të çuarit në 
morale të ultat.
3-Ta përdorë për kujtim, mallëngjim, si ata që fotografojnë 
fëmijët e vegjël të tyre. Kjo gjithashtu është e ndaluar. 
“Melaiket nuk futen në atë shtëpi që ka fotografi”
4-T'i përdorë pa asnjë dëshirë për to, por thjeshtë për të 
njohur përmbajtjen e revistave, gazetave, etj. Mesa shihet 
kjo nuk ka ndonjë të keqe, sepse nuk është qëllim 
fotografia. Por nëse mund t'i prishë, pa ndonjë vështirësi 
është më e mirë.
5-T'i përdorë në formën  e nënvlehtësimit, t'i hedhë në 
plehra ose në tokë. Tek shumica e dijetarëve kjo nuk ka 
ndonjë të keqe. Veshjet që janë me fotografi janë të 
ndaluara për të mëdhejtë dhe të vegjlit, qofshin në këmishë 
(në veshjen e jashtme), apo veshjet e poshtme (brenshme).
6-T’i përdorë për dokumenta, si: letërnjoftim, identifikim 
personal, diplom, në këtë rast nuk ka ndonjë gjynah, për 
pamundësi e shmangies së tyre: “..dhe nuk ju obligoi në fe 
me ndonjë vështirësi.”  Haxh  78

Mësimi 62

Nalimi dhe parajmërimi mbi betimet e shumta

Allahu i Madhëruar thotë: "...dhe ruani betimet tuaja”. 
Maide.  89.
Betimi jo në Allahun është dy llojesh:
1-Personi që betohet beson se i betuari meriton madhërim 
ashtu siç meriton Allahu. Ky është shirk i madh.
2-Të mos e besojë atë që u përmend në llojin e parë është 
shirk i vogël. 
Autori ka për qëllim në këtë temë betimin në Allahun dhe 
jo betimin në dikënd tjetër.
Përshtatja e temes në librin e teuhidit
Betimet e shumta në Allahun tregojnë se në zemrën e 
betuesit mungon madhështia e Allahut të cilën e kërkon 
serioziteti i betimit në Allahun. Madhështimi i Allahut të 
Madhëruar është prej  plotësimit të teuhidit.
"... dhe ruani betimet tuaja.” Këtë ajet Allahu i Madhëruar 
e përmend pas përmëndjes së shlyerjes së betimit. Çdo 
betim ka fillimin, mesin dhe mbarimin. Fillimi është betimi, 
mbarimi është shlyerja e betimit  dhe mesi është thyerja e 
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tij, të veprojë atë që u betua për të mos e vepruar, ose e lë 
pa e vepruar atë që u betua për ta vepruar. Duke u nisur 
nga kjo, çdo betim ndaj diçkaje të shkuar nuk 
konsiderohet thyerje. Ajo që s’konsiderohet thyerje s’ka 
edhe shlyerje. Por nëse është betuar në të vërtetë ai është në 
rregull e në se jo, është gjynahqarë, sepse nuk ka shlyerje 
vetëm se ndaj diçkaje në të ardhmen.
Nëse betohet në të ardhmen, duke u nisur nga ajo që 
mendon më së shumti dhe nuk ia qëllon, thuhet se atij i 
obligohet shlyerja. Po ashtu thuhet se nuk i obligohet e kjo 
është më e sakëta ashtu siç veprohej kur betohesh për diçka 
të shkuar.
Shembull: Ti thua : “Uallahi! Nesër do të vijë Zejdi”,  duke 
u nisër nga ajo që mendon. N.q.s ai nuk vjen, e sakëta është 
se nuk e ke obligim shlyerjen e betimit, sepse ti u betove 
mbi atë që ndodhej në zemrën tënde. Njësoj sikur të 
thuash: “Uallahi! Kjo është ajo që unë mendoj.” Atëherë 
thënia e Allahut: “...dhe ruani betimet tuaja...”. Pasi 
përmendi betimin, shlyerjen dhe thyerjen atëherë cili është 
qëllimi me ruajtjen e betimit, fillimi, mbarimi apo mesi? 
Pra, a është qëllimi mosteprimi i betimit në Allahun e 
Lartësuar, apo kur të bëtoheni të mos e thyeni benë, apo 
kur të betoheni dhe e thyeni betimin, të mos e lini pa bërë 
kefaren?
Përgjigjia e asaj është siç thamë më lart: qëllimi është për 
të gjitha, duke përfshirë të gjitha  gjendjet e betimit. Për 
këtë arsye autori sjell këtë temë, sepse prej kuptimeve të 
ruajtjes të betimit është mos shtimi i betimeve.
Qëllimi me mos betimin e shumt është për atë që është 
vendosur (siguruar, rezultuar) dhe atë që është për qëllim. 
Ajo që qarkullon gjatë të folurit pa qëllim, si: Jo uallahi, po 
uallahi, gjatë bisedës nuk ka përgjegjësi. Argument është 
thënia e Tij: “Allahu nuk ju merr në përgjegjësi për 
betimet tuaja të paqëllimta (për betim)” Maide. 89.
Po ashtu prej ruajtjes së betimit është mosthyerja e tij. Kjo 
ka shpjegim sepse Profetiç i tha Abdurrahman Ibnu 
Semreh: "Nëse bën be për ndonjë gjë dhe sheh në tjetrën më 
të mirë se ajo, shlyeje betimin tënd (bëj kefare) dhe bëje atë  
që është më e mirë”. Buhari dhe Muslimi.
Ruajtja e betimit është që të mos e thyejë veçse kur është 
më e mirë, e në të kundërt ruajtja e tij dhe mos thyerja 
është më e mirë”.
Shembull: Një burrë thotë: "Uallahi nuk i flas filanit, 
ndërkohë që ai është prej besimtarëve të cilëve është e 
ndaluar të mosfolurit e tyre. Ky e ka detyrë ta thyejë 
betimin e tij dhe t'i flasë atij”.
Shembull tjetër: Një burrë thotë: “Uallahi do ta ndihmoj 
filanin në diçka të ndaluar” Ky e ka detyrë thyerjen e 
betimit dhe nuk duhet ta ndihmojë. Argument është “... 
mos ndihmoni në mëkate e armiqësi ...” Maide. 2.
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Nëse barazohet çështja, pra thyerja dhe mos thyerja është e 
njëjtë në mëkat, atëherë më e mirë është ruajtja e betimit.
Gjithashtu prej ruajtjes së betimit është edhe shlyerja 
mbas thyerjes. Ajo është vaxhib i menjëhershëm, sepse 
origjina në uaxhibadet (detyrimet) është nxitimi që do të 
thotë ta kryesh atë që të detyron betimi.
Kefarja (shlyerja), është të ushqyerit e dhjetë të varfërve 
me ushqim mesatar, siç ushqeni familjen tuaj, ose duke i 
veshur ata (të dhjetë), ose duke liruar një rob. Kjo është 
sipas dëshirës duke zgjedhur. E kush nuk ka mundësi t’i 
bëjë këto le të agjërojë tri ditë.
Ruajtja e betimit ka tri kuptime:
1-Ruajtja e tyre fillimisht, kjo duke mos u betuar shum.
2-Ruajtja e tyre e mesme që nënkupton me mosthyerjen e 
betimit, përveç në përjashtimet që përmëndëm më lart.
3-Ruajtja e tyre përfundimisht, çka nënkupton shlyerjen 
pas thyerjes.
Prej Ebu Hurejres transmetohet se ka thënë: E kam 
dëgjuar të Dërguarin e Allahut ,ç të thotë: “ Betimi për të  
shitur mallra është fitim i asgjësuar (pa bereqet).”    Buhari 
Muslimi
Thënia e Allahut: “Betimi...” është për qëllim betimi i 
rrejshëm. Ashtu siç sqarohet në transmetimin e Ahmedit: “ 
...Betimi i rrejshëm...” ndërsa betimi i saktë nuk ka dënim.
“...Për të shitur mallrat...”, betimi në mallrat mund të jetë: 
betim në qenien e tij, llojin, cilësinë dhe vlerën.
Për qenien: të betohet se ajo është prona e filanit, që është e 
njohur për e mirë. Në të vërtetë nuk është e tij.
Për llojin: të betohet se ajo është prej hekuri, ndërkohë që 
ajo është prej druri.
Për cilësinë: të betohet se është e mirë e ajo është e keqe.
Për vlerën: të betohet se vlera e saj është me dhjetë e ajo 
është me tetë.
“ ...është fitim i asgjësuar (pa bereqet).” Pra është i 
falimentuar.
Asgjësimi mund të jetë konkkret. Pra Allahu të lëshojë mbi 
pasurinë e tij me zjarr, grabitje, përmbytje ose me 
sëmundje që e kap pronarin e kësaj pasurie atëherë ky e 
prish atë për mjekime. Por Asgjësimi mund të jetë edhe 
abstrakt. Pra Allahu të largojë bereketin nga pasurija e tij 
atëherë ky nuk ka dobi prej saj as nga ana fetare e as nga 
ana e dynjasë. Sa prej njerëzve kanë pasuri të pakët, porse 
Allahu i bën dobi me të, i bën dobi të tjerëve dhe 
pasardhësve të  tij. Sa prej njerëzve kanë pasuri, porse nuk 
u bën dobi, bëhet (Allahu na mbrojtë) koprac, jeton jetën e 
të varfëve duke qenë i pasur, sepse bereketi i është 
zhdukur.
Prej Selmanit transmetohet se Profeti ,ç ka thënë: “Tre 
vetëve nuk u flet Allahu, as nuk i pastron dhe do të kenë 
dënim të dhembshëm. Imorali me thinja të përziera në flokët  
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e tij, i varfëri mendjemadh dhe një burrë që e bën betimin në 
Allahun mall tregu të tij, nuk shet vetëm se me betimin e Tij  
dhe nuk blen vetëm se me betimin e Tij”. Teberani me sened 
Sahih

“...nuk u flet atyre...”. Fjala në mënyrë të përgjithshme nuk 
është vetëm se me shkronja dhe me zë të dëgjueshëm, 
ndërsa atë që njeriu e mendon në veten e tij kurrsesi nuk 
mund të quhet fjalë. Edhe pse mund të quhet fjallë në 
aspektin e kufizimit në nefs. Siç është fjala e Allahut: "…
dhe në vetvete thonë: Përse Allahu nuk na dënon për këtë 
që po e themi…". Muxhadele. 8. Mirëpo kur themi "fjalë" 
ajo nuk mund të jetë vetëm se me shkronja, zë dhe të 
dëgjohet. Njerëzit janë në mosmarrëveshje me fjalën e 
Allahut dhe janë ndarë  në tetë thënie, siç e përmend Ibnul 
Kajim në “Esauaika el mursele”. Nëse i kthehemi librit të 
Allahut dhe synetit të Profetitç, pa dyshim do të marrim 
besimin tonë të pastër dhe do të ndërpresim vështrimin 
ndaj këtyre polemikave, sepse nuk ka ndonjë popull që 
merret me polemik vetëm se kanë humbur.
Atëherë sipas kësaj fjala e Allahut është e vërtetë dëgjohet, 
por zëri nuk është si zëri i krijesave. Ajo që dëgjohet prej 
fjalës së Allahut nuk ka dyshim se është me shkronja, të 
cilën e kupton personi që i drejtohet (fjala). Nëse do të fliste 
me fjalë (shkronja) që nuk u përngjajnë fjalëve që flasim 
ne, nuk do të kuptohej kurrë fjala e Tij. Shkronjat që 
dëgjohen janë shkronjat e gjuhës me të cilat Allahu i 
drejtohet atyre që dëshiron t’u flasë. Allahu i drejtohet çdo 
njërit me gjuhën e tij. Mohimi i të folurit në këtë hadith 
tregon për egzistencën e tij në origjinë, Sepse përderisa e 
mohon për një grup do të thotë se  pohohet për të tjerët. 
Me këtë rrugë u argumentuan disa dijetarë për pohimin e 
shikimit të Allahut për besimtarët Ditën e Kiametit.
“ Dhe për më tepër! Sigurisht që ata (keqbërësit) do të 
mbulohen ( që të mos shohin dot) nga të parët e Zotit të 
tyre atë ditë.”  Mutafifinë 15.
Kur pengohen të këqijtë, prej shikimit të Tij atëherë e 
shikojnë të mirët. Nëse do të ndalohej shikimi në formë të 
prerë do të ishin të këqijtë dhe të mirët njëlloj. Po kështu, 
nëse do të mohohej fjala e Allahut për çdo njërin, atëherë 
nuk do të kishte arsye pse të veçoheshin, me mohimin e të 
folurit, ata (që përmenden në hadith). Në të folurit e Tij 
nuk kushtëzohet prania e aparatit të të folurit me: gjuhë, 
dhëmbë, fyt, etj, si tek njeriu ashtu siç nuk kushtëzohet 
prej dëgjimit të Tij prania e veshëve. Allahu i Madhëruar 
thotë:
“ Atë ditë ajo do të shpallë njoftimet e veta sepse Zoti yt e 
ka frymëzuar.”  Zelzele.
Po kështu edhe lëkura flet Ditën e Kiametit. Allahu 
(subhanehu ue teala) thotë:
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“ Derisa kur të arrijnë atë( xhehenemin), të dëgjuarit e tyre 
(veshët), të parët e tyre (sytë), edhe lëkura e tyre do të 
dëshmojnë kundër tyre për çfarë ato gjithnjë patën 
punuar.” Fusilet 20
Po kështu duart edhe këmbët:
“Ditën kur gjuhët e tyre, duart e tyre dhe këmbët e tyre do 
të dëshmojnë kundër tyre për çfarë ata kanë vepruar”. En 
Nur. 24.
Duart, këmbët, gjuhët nuk kanë gjuhë as buzë.
“...as nuk i pastron ata...”
Pastrimi është me kuptimin e besueshmërisë dhe drejtësisë. 
Ditën e Kiametit nuk u besohet atyre, as nuk u merret 
parasysh drejtësia, as nuk dëshmohet për ta për imanin, 
për shkak të këtyre veprimeve të poshtra që bënë.
“... dhe do të kenë dënim të dhembshëm....”
“... imorali me thinja  të përziera në flokët e tij....”
Pra, flokët e tij të zez janë përzierë me thinjat e tij të 
bardha për shkak të moshës së madhe. Epshet e tij janë 
ftohur. Ai nuk ka ai asgjë që ta ftojë në zina. Porse bëri 
zina gjë që tregon për poshtërsinë në dëshirën e tij, sepse ai 
normalisht e arriti pjekurinë dhe e njohu mençurinë. 
Mendja i sundon më shumë se epshi i tij. Zinaja tek ai është 
diçka e huaj, pra nuk është prej epsheve momentale (që e 
ngacmon vazhdimisht), porse është prej qëllimit të keq dhe 
imanit të dobët. Zinaja është veprim i turpshëm. Allahu i 
Madhëruar ka ndaluar prej saj dhe ka sqaruar se ajo është 
poshtërsi (ligësi). Ai thotë: “ Dhe mos iu afroni 
marrëdhënieve të paligjshme. Padyshim që ajo është 
fahisheh ( kalimi i kufijve, ligësi, poshtërsi, gjynah prej të 
mëdhajave dhe rrugë e keqe) që i hap rrugën poshtërsive të 
tjera". Isra  32.
“ ...I varfëri mendjemadh...”
Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe të gjeti të varfër e Ai të 
begatoi”.  Ed Duha. 8.
Mendjemadhësia është të ngriturit dhe të madhëruarit. Ajo 
është dy llojesh:
1-Të tregosh mendjemadhësi ndaj hakut duke e refuzuar 
atë, ose të mos e përfill veprimin e tij.
2- Të tregosh mendjemadhësi ndaj krijesave, duke i 
nënçmuar dhe poshtëruar ato, pikërisht ashtu siç ka thënë 
Profeti ç: “Mendjemadhësia është refuzimi i hakut dhe 
nënçmimi i njerëzve"  Muslim
Tek i varfëri, ambiciet për mendjemadhësi janë të dobëta. 
Mendjemadhësia e tij është argument për imanin e dobët dhe 
poshtërsinë e brendësisë së tij. Për këtë dënimi i tij është i 
fortë. 
“...një burrë që e bën betimin e tij në Allahun mall tregu të tij,  
nuk blen vetëm se me betimin e tij  dhe as nuk shet vetëm se me 
betimin e tij”.
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E meriton këtë dënim të madh për shkak të nënvleftësimit të tij 
ndaj Allahut. Nëse ai betohet rrejshëm bashkon katër të këqija:
1- Nënvleftësimin e tij ndaj Allahut të Madhëruar.
2- Gënjeshtrën e tij.
3- Ngrënien e pasurisë padrejtësisht.
4- Betimi i tij është betim i rrejshëm.
Në rrugë të sakta transmetohet se Profetiç, ka thënë:
Kush betohet me një betim duke qënë në gënjeshtë, përvetson 
me të pasurinë e robit musliman, e takon Allahun të  hidhëruar 
ndaj tij” Buhariu  dhe Muslimi
Gjithçka që është në hadith, është detyrë të edukohemi me to 
dhe me domethëniet e tij. Që do të thotë: tu largohemi këtyre 
gjërave. Ose për ndryshe kush është dobia e dëgjimit të tij nëse 
nuk shfaqen domethëniet e argumenteve në besimet, fjalët dhe 
veprat tona. Atëherë ne dhe injoranti jemi njëlloj, madje ne 
jemi në rrezik më të madh. Prandaj nuk duhet të kalojnë këto 
pa dobi të njohim vetëm kuptimin. Porse është detyrë të njohim 
kuptimin dhe të punojmë me domethënien. Pon kështu është 
detyrë mbi ne duke qenë se përshkruhemi prej atyre që Allahu 
u ka dhënë dije, tu tërhehqim vërejtje njerëzve që të ruhen prej 
tij. Me qëllim që të jemi trashgimtarë të profetitç. I Dërguariç 
ka qenë i ditur, veprues dhe ftues. Nërsa nxënësi i dijes nuk 
mund të jetë trazhgimtar i të Dërguaritç derisa të veproj atë që 
veproi Aiç prej punës dhe daves. Atëherë është detyrë mbi ne 
që tu tërheqim vërejte vëllezërve tonë muslimanë nga kjo punë 
që është shumë e përhapur ndërmjet njerëzve e cila është bërja 
e Allahut si mallin e tij të tregut në këtë temë, është bërë për 
arsye se: kush e bën betimin në Allahun si mallin e tij të tregut 
nuk shet vetëm se me betimin e Tij  dhe nuk blen vetëm se me 
betimin e Tij.
Përshtatja e hadithit për temën në fjalë është: se ai që Allahun e 
Madhëruar e ka bërë si mallin e tij të tregut zakonisht betohet 
shumë në Allahun(subhanehu ue teala).
Prej Imran Ibnu Husejn transmetohet se ka thënë:
Profetiç ka thënë: “Më të mirët e ymetit tim janë ata të  
shekullit tim, pastaj ata që vinë pas tyre. Imrani thotë: nuk e di, 
a përmëndi mbas shekullit të tij dy herë apo tri. Pastaj mbas 
jush janë njerëz që dëshmojnë pa u kërkuar të dëshmojnë,  
tradhëtojnë dhe nuk e mbajnë amanetin, zotohen dhe nuk e 
zbatojnë zotimin dhe shfaqet tek ata mishi (shëndoshja,  
dhjamosja) i tepërt”. Buhari dhe Muslimi.
“ më të mirët e ymetit tim  janë ata të shekullit tim ”
Në transmetimin e Buharit: “ Më të mirët tuaj janë ata të  
shekullit tim...” Në hadithin e Ibnu Mes’udit: “ Më të mirët e  
njerëzve janë ata të shekullit tim”. Buhari dhe Muslimi
Qëllimi “Më të mirët e njerëzve”, është tek të gjithë njerëzit në 
përgjithësi, nuk është vetëm për ymetin e fundit. Për këtë 
transmetohet në rrugë të saktë se Profeti ç ka thënë: “Unë jam 
dërguar prej më të mirëve breza të bijve të Ademit” Buhari.
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Duke u nisur nga kjo, mirësia në shekullin e parë është mirësi e 
përgjithshme, nuk janë vetëm më të mirët e këtij ymeti, por më 
të mirët në përgjithësi. Kuptimi i dy shprehjeve është i njëjtë. 
Ky ymet është më i miri i ymeteve. Kur sahabët janë më të 
mirët e shekujve të tij del se ata janë më të mirët e (gjith) 
njerëzve.
“...Ymetit tim...”, qëllimi është me ymetin që i janë përgjigjur 
dhe jo ymetin që i është bërë thirrje, sepse ata nuk besuan, ndaj 
nuk ka tek ata të mira.
“ ...nuk e di a përmendi mbas shekullit të tij dy herë, apo tri...” 
Kur Imrani nuk e di, origjina është se e ka përmendur dy herë. 
Shekujt më të mirë janë tre. Kjo është ajo më e njohura.
“...pastaj mbas jush janë njerëz që dëshmojnë pa u kërkuar të 
dëshmojnë...”
Pra, dëshmojnë për atë që dinë, panë, dëgjuan, prekën ose e 
ndiejnë, për arsye se dëshmia është lajmërimi i njeriut për atë 
që di. Allahu(subhanehu ue teala) thotë: “ Përveç atyre që 
dëshmojnë për të vërtetën, dhe i dinë (faktet) për 
njëshmërinë e Allahut.”  Zuhruf  86
Nuk kushtëzohet të jetë me shqiptimin e fjalës “dëshmoj” 
“...pa u kërkuar të dëshmojnë...” Pra nuk këkohet prej tyre 
dëshmia. Po ashtu thuhet: nuk këkohet prej tyre të mbajnë 
dëshminë, pra janë për qëllim ata që dëshmojnë pa dije. 
Gjithashtu është thënë se janë ata që dëshmojnë para se të 
kërkohet dëshmia. Ky është argument për nxitimin e tyre për të 
dëshmuar dhe mosinteresimin e tyre për dëshminë. [Pastaj ka 
përmendur se çdo të ndodhi pas tre shekujsh siç është 
shmangja nga feja dhe shkuarjes së shumtë pas epshit. Ka 
thënë: “...pastaj mbas jush janë njerëz që dëshmojnë pa u 
kërkuar të dëshmojnë...”. Për shkak të mospërfilljes 
(mosdhënies rëndësi) të çështjes së dëshmisë dhe mos kërkimit 
nga ana e tyre e të drejtës. Kjo për arsye të fesë së pakët të tyre 
dhe islamit të dobët të tyre. Marrë nga Tejsir El-Aziz El-
Hamid].
Mirëpo kjo fjalë është e pa qartë duke pasur parasyshë hadithin 
e Zejd ibën Halidit të cilin e trasmeton imam Muslimi, se i 
Dërguari ç ka thënë:
“... tradhëtojnë dhe nuk e mbajnë amanetin...”
Ky është përshkrimi i dytë për ta. Pra ata janë prej tradhëtarëve 
dhe nuk janë prej atyre që e mbajnë amanetin. Nuk është 
kuptimi se tradhëtia e tyre ndodh mbas amanetit, që të thuhet 
përse nuk është thënë: ...e marrin përsipër amanetin dhe 
tradhëtojnë. Tradhëtia është si diçka e natyrshme për ta. 
Tradhëtia e tyre nuk sigurohet. Tradhëtia është pabesia, 
mashtrimi në vendin e besës. Ajo është prej cilësive të urryera 
në të gjitha gjendjet. Ndërsa vendosja e planeve (kurtheve) dhe 
mashtrimi mund të jenë të urryer në një gjendje dhe të 
lavdëruar në tjetrën. Prandaj Allahu përshkruhet me vendosjen 
e planeve (kurtheve) dhe mashtrimin në raste në të cilat 
lavdërohen. Allahu (subhanehu ue teala) thotë: "…ata po 
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kurdisin plan, por edhe Allahu po thurte plan…". El-
Enfal.30. "Pa dyshim që hipokritët mundohen të 
mashtrojnë Allahun por është Allahu Ai që që i mashtron 
ata". Nisa. 142. Ndërsa nuk përshkruhet kurr me tradhëti.
“...nuk e mbajnë amanetin...” Pra nuk janë të besës, nuk ka 
siguri prej tyre në çështjen e gjakrave, pasurisë, ndereve dhe as 
ndonjë gjëje. Ajo që duket nga konteksi i hadithit është se 
bëhet fjalë për shekullin e katërt e ç'mund të thuhet për 
shekullin e 15-të. Ndërsa në një hadith tjetër ka ardhur: "…dhe 
përhapet ndër ta gënjeshtra".  
“....zotohen dhe nuk e zbatojnë zotimin...” Ky është përshkrimi 
i tretë për ta. Zotimi është t'ia obligojë njeriu vetes diçka. 
Ndoshta është për njerëzit. Ky është edhe kuptimi i zotimit që 
ndodh ndërmjet njeriut dhe të tjerëve. Ndoshta mund të jetë për 
Allahun, si zotimit i adhurimit që më pas bëhet detyrë kryerja e 
tij. Ata i zotohen Allahut dhe nuk e zbatojnë zotimin. U 
zotohen krijesave dhe nuk e mbajnë zotimin. Kjo është prej 
cilësive të hipokrizisë.
“...dhe shfaqet tek ata mishi i tepërt (dhjamosja)” Ky është 
përshkrimi i katërt për ta. Si ta kuptojmë këtë hadith, kur 
shfaqja e mishit të tepërt (dhjamosjes), nuk është në dëshirën e 
njeriut? Në ç’mënyrë kjo bëhet cilësi e urryer?
Dijetarët thonë: kuptimi është se ata interesohen për shkaqet e 
dhjamosjes, si ushqimet, pijet. Pra preokupimi i tyre është 
rregullimi i trupave dhe dhjamosja e tyre. Ndërsa dhjamosja e 
cila nuk është në dëshirën e njeriut nuk qortohet, ashtu siç nuk 
qortohet njeriu për qenien e tij i gjatë ose i shkurtër, i zi ose i 
bardhë. Porse qortohet ndaj asaj që është shkak për të.
Prej Ibnu Mesudit transmetohet se Profetiç ka thënë: “Më të  
mirët e njerëzve janë ata të shekullit tim, pastaj ata të cilët  
vinë pas tyre, pastaj ata të cilët vijnë pas tyre, pastaj ata të  
cilët vijnë pas tyre, pastaj vijnë njerëz që  dëshmia ndonjërit  
do të  paraprijë betimin e tij dhe betimi do të paraprijë  
dëshminë e tij”.
Ibrahimi thotë: “Na rrihnin për dëshmim dhe besën që kur 
ishim  të vegjël”.  Buhari.
“Më të mirët e njerëzve...”. Kjo është argument se shekulli i 
Profetitç janë njerëzit e tij. Sahabët e tij janë më të mirë se 
hauarijinët, ndihmuesit e Isait dhe më të mirë se ata të 
shtatdhjetë që zgjodhi Musa (a,s)
“ ...pastaj vijnë njerëz...”
Pra, mbas tre shekujve. Kjo mirësi është mirësi në përgjithësi 
dhe lloj, jo në anën individuale. Nuk do të thotë se në pasuesit 
e tabinëve nuk ka më të mirë se tabinët, ose se nuk gjenden në 
tabinët prej atyre, që janë më të ditur se disa sahabë. Ndërsa 
vlerën e sahabëve nuk e arrin askush dhe askush nuk mund t'ua 
kalojë atyre në të. Ndërsa në dije dhe adhurim mundet të ketë 
mbas sahabëve prej atyre që kanë pasur më shumë dije dhe 
adhurim.
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“...Ibrahimi thotë...” Ibrahimi është Ibrahim  En-Nekhaij prej 
tabinëve dhe dijetarëve të tyre.
“na rrihnin për dëshminë dhe besën që kur ishim të vegjël”.
Pra: ata të cilët i rrihnin ishin kujdestarët e tyre. I rrihnin për 
dëshminë e rrejshme, ose kur dëshmonin dhe nuk qëndronin 
korrekt në atë që dëshmonin. Po ashtu i rrihnin për zbatimin e 
premtimit.
“...duke qenë të vegjël”. Pra, i rrihnin për edukim.
Nga ky trasmetim përfitohet, lejimi i rrahjes së të vëgjëlve për 
edukimkur ai nuk edukohet vetëm se me rrahje.

Mësimi 63

a. Argumentet që kanë ardhur në lidhje me ruajtjen e 
besës (marrëveshjes) dhe përmbushjes së saj me Allahut dhe 
Profetin e Tij. (Ibën Kasim në shënimet (në fund të faqes) në 
librin e teuhidit ka thënë: Pra prej argumenteve që tregojnë 
qënien detyrë të ruajtjes së besës (marrëveshjes) dhe 
përmbushjes së saj, qëllimi që futet në marrveshjet (besën) 
është se mos përmbushja do të thotë mos madhërim i Tij. E kjo 
është mangësi në treuhid)

Allahu i Madhëruar thotë: “Përmbushni besën e Allahut 
(besëlidhjen për islam) kur ta keni dhënë atë mos i thyeni 
betimet pasi ti keni dhënë...” Nahël  91
Allahu i Madhëruar ka premtim prej robërve të Tij që ta 
adhurojnë Atë dhe të mos i shoqërojnë asgjë në adhurim. 
Ndërsa robërit kanë premtim prej Allahut: të mos e dënojë atë 
që nuk i shoqëron Atij asgjë. Allahu(subhanehu ue teala) thotë: 
"…dhe përmbushni (detyrimet tuaja) në Marrëveshjen Time 
(me ju), kështu që pastaj Unë të përmbush (Detyrimet e 
Mia) në marrëveshjen tuaj (me Mua),…". El-Bekareh. 40.
Edhe Profeti ka premtim prej umetit të tij, që ta pasojnë atë në 
sheriatin e tij dhe të mos bëjnë shpikje në të. Po ashtu edhe 
ymeti ka premtim prej Profetit ç: t'ua përcjellë atyre dhe të mos 
u fshehë asgjë. Profeti ç ka lajmëruar se: Nuk ka ndonjë profet  
veçse e ka pasur për detyrë të orjentojë ymetin e tij në atë që 
është më e mira”. Muslim.
Qëllimi, me besën (marrëveshjen) këtu është ajo që bëhet 
ndërmjet dy palëve, në rastet e kontratave (marrëveshjeve), 
ashtu siç ka ndodhur ndërmjet Profetit ç dhe banorëve të 
Mekës në marrveshjen (paqen) e Hudejbies. 
“Përmbushni besën e Allahut (besëlidhjen për islam) kur ta 
keni dhënë atë…". Pra nëse ndodh që ju të keni dhënë besën, 
atëherë nuk është e përshtatshme për ju të lini përmbushjen, 
pastaj e ka përforcuar këtë me fjalën e Tij: "…mos i thyeni 
betimet pasi ti keni dhënë...”
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“...duke qenë se Allahun e bëtë garantin tuaj ...”, sepse 
njeriu kur i jep besën dikujt thotë: Allahun e kam garant. 
Thënia e Allahut: “Allahu e di se çfarë punoni”. Ky ajet 
përfundon me kërcënim për thyerjen e besës, sepse kur njeriu e 
mëson se Allahu di gjithçka që ai vepron, nuk e thyen atë.
Përshtatja e temës për temën në fjalë, është shum e qartë sepse 
Allahu thotë: “Përmbushni besën e Allahut…", po kështu 
fjala e Tij: “...duke qenë se Allahun e bëtë garantin tuaj ...”.
Prej Burejdes transmetohet se ka thënë: “I Dërguari i Allahut ç  
kur caktonte një prijës për ushtrinë, ose një pjesë të ushtrisë 
(brigadë), e porosiste për devotshmëri ndaj Allahut dhe të  
sillej mirë me myslimanët dhe thoshte: “Luftoni me emrin e 
Allahut, në rrugën e Allahut. Luftoni ata që e mohojnë 
Allahun. Luftoni dhe mos përvetësoni në fshehtësi plaçkën e 
luftës, mos tradhëtoni, as mos masakroni, as mos vrisni të  
voglin. Kur ta takosh armikun tënd, prej mushrikëve, ftoje atë 
në tri veprime (gjëra, çështje). Cilësdo që t'i përgjigjen,  
pranoje prej tyre. Pastaj ftoji ata në Islam, nëse ata të  
përgjigjen, pranoje prej tyre. Pastaj ftoji ata që të kalojnë nga 
vëndi i tyre në vendin e muhaxhirëve (emigruesve). Lajmëroi 
ata se nëse ata e veprojnë atë, do të kenë ato të drejta që kanë 
muhaxhirët, dhe ato detyrime që kanë ata. Nëse ata nuk duan 
të largohen prej tij, lajmëroi se do të jenë si malësorët arab 
myslimanë, zbatohet mbi ta gjykimi i Allahut dhe nuk do të  
kenë pjesë në plaçkën e luftës  dhe as në plaçkën që është 
fituar pa luftë, vetëm nëse luftojnë bashkë me myslimanët.  
Nëse ato refuzojnë kërkoju atyre xhizjen. Nëse të përgjigjen 
pranoje dhe përmbaju ndaj tyre. Nëse ata refuzojnë kërkoji  
ndihmë Allahut dhe luftoji ata. Nëse i rrethon njerëzit e  
fortesave dhe të kërkojnë  t'u japësh besën e Allahut dhe besën 
e të Dërguarit të Tij ç mos u jep atyre besën e Allahut dhe 
besën e të Dërguarit të Tij, por jepu besën tënde dhe besën e 
shokëve të tu. Sepse nëse ju e prishni besën tuaj dhe besën e 
shokëve tuaj është më e lehtë se sa të prishet besa e Allahut 
dhe e Profetit të Tij. Nëse i rrethon njerëzit e fortesave dhe të  
kërkojnë t'i zbresësh mbi gjykimin e Allahut mos i zbrit ata mbi 
gjykimin e Allahut por, zbiti ata mbi gjykimin tënd sepse ti nuk 
e di a e qëllon për ta gjykimin e Allahut, apo jo”. Muslim.
"…dhe të sillej mirë me myslimanët…". [E ka porositur për ata 
që janë me të prej muslimanëve të veproj me ta të mirën, si të 
sjellurit butë me ta, të bëj bamirësi ndaj tyre, të ulë krahun etij 
me dashamirësi ndaj tyre dhe të lëj madhështimin mbi ta. 
Fethul-Mexhid]. 
Përfitohet Prej (kësaj pjese të) hadithit, se është detyrë për atë 
që ka marrë për sipër ndonjë çështje prej çështjeve të 
muslimanëve, të marrë me të rrugën më të mirën (më të 
zgjedhurën), ndryshe nga veprimi i personit për veten e tij, pra 
ai nuk obligon vetëm se për atë që është detyrë. 
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"…Pastaj ftoji ata në Islam, nëse ata të përgjigjen, pranoje 
prej tyre…". Pra nëse ata e pranojnë islamin kjo është ajo që 
duan muslimanët. Atëherë nuk lejohet për ne që ti luftojmë ata. 
"…Pastaj ftoji ata që të kalojnë nga vëndi i tyre në vendin e 
muhaxhirëve (emigruesve)…". Kjo shprehje të jep të kuptosh 
se ata që u luftuan ishin banor të zonave të thella (malësor). 
Nëse ata e pranojnë islamin kërkohet prej tyre të kalojnë në 
vendin e atyre që kanë bërë hixhret me qëllim që të mësojnë 
fen e Allahut (tek ata). Sepse njeriu që jeton në bjeshkë është 
larg dijes. Allahu ka thënë: "Beduinët janë më të kqinjt në 
mosbesim dhe hipokrizi dhe për më tepër në padije në 
lidhje me kufijt (e Urdhërave dhe Ligjeve të Allahut) të cilët 
Allahu ia ka shpallur të Dërguarit të Tij…". Teube. 97. Kjo 
është origjina për ata që banojnë në bjeshkë.
Përsa i përket fjalës "…në vendin e muhaxhirëve (emigruesve)
…". Ndoshta është për qëllim Medinja. Po kështu mund të jetë 
për qëllim vendi i cili është i vlefshëm për të emigruar në të. Pë 
faktin se ai është vend islam qoftë kjo Medinja apo vend tjetër. 
"…Lajmëroi ata se nëse ata e veprojnë atë, do të kenë ato të  
drejta që kanë muhaxhirët, dhe ato detyrime që kanë ata…". 
Kjo është drejtësia e plotë. E nuk thuhet se e drejta u takon 
banorëve vendas. 
“...porse zbriti ata mbi gjykimin tënd....”
Pra nëse ata duan që të zbresin mbi gjykimin e Allahut dhe të 
dërguarit të Tij ç nuk u përgjigjemi atyre. Ne nuk e dimë a e 
qëllojmë mbi ta gjykimin e Allahut apo jo.
Thotë “...zbriti ata në gjykimin tënd....” nuk thotë “dhe 
gjykimin e shokëve të tu” sepse gjykimi në ushtri ose në një 
pjesë të ushrisë (brigadë) i takon prijsit, ndërsa marrëveshja 
dhe besa u takon të gjithëve. Nuk i lejohet askujt prej ushtarëve 
të thyejë besën. Kjo çështje ka mendime të ndryshme tek 
dijetarët.
Thuhet: njerëzit e fortifikatave nuk zbriten në gjykimin e 
Allahut dhe gjykimin e të Dërguarit të Tij, sepse prijësi i 
ushrisë, nëse përpiqet për ta qëlluar, nuk dihet a e qëllon apo 
jo. Jo çdo muxhtehid e qëllon të vërtetën.
Thuhet: Por zbriten mbi gjykimin e Allahut dhe të Dërguarit të 
Tij. Ndërsa ndalimi është i veçantë, vetëm në kohën e Profetit ç 
sepse ajo ishte koha që mund të ndryshonte gjykimi mbi të. 
Pra, ishte e lejuar që pasi kalonte ajo ushtri Allahu ta 
ndryshonte atë ligj. Kështu mos i zbrit ata në gjykimin e 
Allahut, sepse nuk e di a e qëllon gjykimin e Allahut apo jo. 
Ndërsa pas ndërprerjes së shpalljes ata zbriten në gjykimin e 
Allahut dhe përpjekja për të qëlluar ligjin e Allahut 
konsiderohet e drejtë.
Prej hadithit përfitohet:
1-Ndalimi i masakrimit, përvetësimi i plaçkës së luftës 
fshehurazi, tradhëtia dhe vrasja e të voglit.
2-Prijësi i besimtarëve e ka të ligjëruar dërgimin e ushrive dhe 
brigadave.
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3-Nuk lejohet luftimi para daues (thirrjes) në fenë islame sepse 
Profeti ç e ka shpallur luftimin si fazën e fundit.
4-Lejimi i marrjes së xhisjes edhe të tjerëve veç jehudëve, 
krishterëve, dhe mexhuzëve, sepse për banorët e librit ka tekste 
nga Kur’ani për marrjen e saj ndërsa për mexhusët ka argument 
nga syneti. Ndërsa për të tjerët dijetarët kanë mendime të 
ndyshme. Disa thonë nuk merret prej mushrikëve arab. E sakta 
është se ajo merret prej të gjithë kufarëve në përgjithësi, në 
bazë të fjalës së Profetit ç, “Kush mohon Allahun” Pra në 
hadith nuk cilësohen as çifutët as të krishterët.
5-Në hadith tregohet qartë se lufta nuk ëshshtë për të detyruar 
njerëzit për t'u futur në Islam, sepse po të ishte ashtu nuk do të 
ligjërohej xhizja. Ndërsa thënia e Profetit ç “Jam urdhëruar t'i  
luftoj njerëzit derisa...”. Buhari. Hadithi është i përgjithshëm 
që veçohet me argumentat e zhizjes.
6-Madhështimi i besës e sidomos kur është për  Allahun dhe të 
Dërguarin e Tij ç.
7-Lejimi i zbritjes së njerëzve të fortifikatave në gjykimin e 
prijësit të besimtarëve.
8-Nuk lejohet që ti zbresë në gjykimin e Allahut kjo ose në 
kohën e të Dërguaritç ose pa kufizim siç u sqarua më lart.
9-Muxhtehidi ndoshta ja qëllon e ndoshta gabon, siç ka thënë i 
dërguariç: "…sepse ti nuk e di a e qëllon për ta gjykimin e 
Allahut, apo jo”.
10-Po kështu se porta e ixhtihadit është e hapur sipas fjalës së 
të Dërguaritç: "…sepse ti nuk e di a e qëllon për ta gjykimin e 
Allahut, apo jo”.
11-  Në të pohohet gjykimi për Allahun.

Një çështje prej çështjeve të mësimit.

Kalimi tek më e pakta e dy çështjeve në rrezik. Argument është 
“....porse jepu atyre besën tënde dhe besën e shokëve të tu...” 
Ky rregull, thuhet në anën tjetër, është: Nërmjet dy të këqijave 
zgjidhet e keqja më e vogël për t'iu shmangur të keqes më të 
madhe. Për këtë argumenton Sheriati. Allahu i Madhëruar 
thotë: “ Mos i fyej ata (idhujt) që mosbesimtarët që i 
adhurojnë përveç Allahut të mos e fyejnë Allahun pa të 
drejtë e pa asnjë dije.”  ENAM 108
Sharja e zotave të mushrikëve është e kërkuar, por kur çon në 
sharjen e Allahut të Madhëruar bëhet e ndaluar, sepse sharja e 
Allahut të Madhruar është më e madhe se heshtja ndaj sharjes 
së zotave  të tyre. Kjo heshtje edhe pse përmban në vetvete anë 
negative, çon në shmangien e një  të keqeje më të madhe. Po 
ashtu edhe mendja argumenton mbi të. Po ashtu edhe rregulli 
tjetër: Kur bashkohen dy të mira merr më të lartën e tyre e nëse 
bashkohen dy të këqija merr më të voglën e tyre.

369



ii.

iii.Mësimi 64

iv.

v. Argumentet që transmetohen për betimin në Allahun.

Betimi në Allahun është: të betohesh në Allahun që ta bëjë, ose 
të betohesh në Të që të mos e bëj, p. sh: vAll-llahi Allaha do ta 
bëj këtë, ose vAll-llahi Allaha nuk do ta bëj këtë.
Betimi në Allahun ndahet në disa lloje:
1-Të betohet në atë që ka lajmëruar Allahu dhe i Dërguari i Tij 
ç prej mohimit ose pohimit. Kjo nuk ka ndonjë të keqe, 
përkundrazi është argument për sigurinë e tij ndaj asaj që ka 
lajmëruar Allahu dhe i Dërguari i Tij. Për shembull Uallahi do 
ta lejojë Allahu të Dërguarin e Tij të bëjë ndërmjetësim në 
krijesat Ditën e Kijametit, ose Uallahi nuk e fal Allahu atë që i 
bën shirk Atij.
2-Të betohet në Zotin e Tij për forcën e shpresës së tij dhe 
mendimin e mirë në Zotin. Kjo është e lejuar. Argument është 
aprovimi i Profetit ç në ndodhinë e Err-Rrabij-je bintu En-
Nadër, halla e Enes Ibnu Malikut. Kur ajo i theu një vajze prej 
ensarëve një dhëmb, shkuan të gjykohen tek Profetiç. Profeti ç, 
urdhëroi për kisas (ligji i barazisë në ndëshkim). U afruan atyre 
pajtim porse ata kundërshtuan. Enes ibnu En-Nader u çua dhe 
tha: “A do t’i thyhet dhëmbi i parmë i Err-Rrabij-jes? Uallahi o 
i Dërguar i Allahut nuk thyhet dhëmbi i parmë i Err-Rrabij-jes. 
Ai nuk kishte për qëllim me këtë (betim) refuzimin 
(mospranimin) e gjykimit të sheriatit. I Dërguariç i tha libri i 
Allahut përcakton kisas (ligji i barazisë në ndëshkim), dhëmbin 
për dhëmbin. Tha: Uallahi nuk thyhet dhëmbi i parmë i Err-
Rrabij-jes. Qëllimi i tij ishte vendosmëria e fortë që të mos 
thyhej edhe nëse do të sakrifikonte çdo të lirë dhe të shtrenjtë. 
Kur ata mësuan se ai është këmbëngulës, Allahu hodhi në 
zemrat e ensarëve faljen dhe e falën atë. Profeti ç tha: “Ka prej  
robërve të Allahut që nëse betohet në Allahun do të ia realizojë 
atij”    Buhari dhe Muslimi
Forca e shpresës së tij në Allahun dhe mendimi i mirë në Të e 
bëri që Allahu të hedhë në zemrat e ensarëve faljen dhe e falën 
edhe  pse këmbëngulnin para të Dërguarit ç,për kisasin (ligji i 
barazisë në ndëshkim).
Lavdërimi i Profetit ç mbi të është dëshmi se burri ishte prej 
robërve të mirë të Allahut dhe, se Allahu ia realizojë betimin e 
tij dhe i zbuti zemrat e tyre. E si jo, kur ai thoshte se e ndiente 
erën e  xhennetit poshtë Uhudit. Kur ai ra shehid u gjend me 
tetëdhjetë e ca goditje prej shpatave apo shigjetave. Thuhet se 
nuk e njohu atë askush përveçse motra e tij me mollëzat e 
gishtërinjve. Për këtë betim gjithashtu tregon edhe fjala e të 
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Dërguaritç: "Ndoshta një flok-shprishur i pluhurosur kur do të 
futet në ndonjë vend (të veçant ose publik) përzihet si nënçmim 
ndaj tij, nëse do të betohet në Allahun (për të vepruar diçka), 
Allahu e realizon betimin e tij (pra realizon atë që ai kërkon 
përmes betimit, si nerim për të dhe si ruajtje te betimit të tij nga 
thyerja, për shkak të gradës së lartë të tij tek Allahu). Por një 
kuptim i fjalës arabe "elkasem është edhe lutja ndërsa kuptimi 
"eberr-rrehu" i përgjigjet atij.
3-Të jet ajo që e shtyn personin të betohet pëlqimi i vetes, 
ngurtësimi i mirësisë së Allahut të Madhëruar dhe mendimi i 
keq për Allahun(subhanehu ue teala). Kjo është e ndaluar dhe 
pothuajse Allahu ia asgjëson punën këtij betuesi. Ky ka qenë 
edhe qëllimi i autorit: të flasë pikërisht për këtë lloj betimi. 
Përshtatshmëria e temës në librin e teuhidit është bërë për arsye 
se betimi në Allahun e Madhëruar është të sjellurit keq me Të, 
ngurtësimi i mirësisë së Tij dhe të menduarit keq për Të. Të 
gjitha këto bien ndesh me plotësimin e teuhidit, aqsa ndoshta 
bien ndesh edhe me bazën e teuhidit. Pra ngurtësimi i mirësisë 
së Atij që është Madështor konsiderohet mangësi në të drejtë e 
Tij. 

vi.

Prej Xhundub Ibnu Abdullah trasmetohet se i Dërguari i 
Allahut ,ç ka thënë:
“Një burrë ka thënë: Uallahi nuk ia fal Allahu filanit.  
Allahu i Madhëruar tha: Kush është ai që betohet në Mua se 
nuk ia fal filanit. Me të vërtetë ia fala atij dhe ta asgjësova 
punën tënde”. Muslimi  dhe Buhari.
“ Një burrë ka thënë: Uallahi nuk ia fal Allahu filanit ...” kjo 
tregon për humbjen e shepresës  në Mëshirën e Allahut, 
nënçmimin e robërve të Allahut dhe pëlqimi i vetes, sepse 
sikur gjëndia e tij të ishte si gjendja e këtij burri prej gjynaheve 
nuk do të thoshte këtë fjalë.
“ ... Kush është ai që betohet në Mua se nuk ia fal filanit ...” 
Pra, kush është ai që ngurtëson Mirësinë dhe begatinë Time që 
të mos e fal atë që punon keq prej robërve të Mi? Fjala në 
formë pyetse tregon ndalimin.
Hadithi transmetohet gjerësisht në një hadith të Ebu Hurejres 
se ky burrë ishte adhurues dhe kishte një shok që i bënte 
padrejtësi vetes së tij (punonte mëkate). Ai sa herë e shihte në 
gjynah e ndalonte. Ai përgjigjej: “Më lër mua me Zotin tim. A 
je dërguar si mbikqyrës ndaj meje” Pastaj vinte të nesërmen 
dhe i thoshte siç i tha ditën e parë , ndërsa i dyti përgjigjej në të 
njëjtën mënyrë. Kjo tregon se kishte mendim të mirë për 
Allahun. Herën e tretë kur e pa në gjendjen e tij i tha: “ Uallahi 
Allahu nuk të fal ty”.
Mizori, punuesi i gjynahut kishte mendim të mirë për Allahun 
dhe shpresonte tek Ai. Ai punonte gjynahun dhe pendohej në 
atë çka ishte midis tij dhe Zotit sepse ai i tha: “Më lër mua me 
Zotin tim.” Njeriu nëse punon një gjynah dhe pendohet  me një 
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pendim të sinqertë, pastaj e ngadhënjen për së dyti vetja, 
pendimi i tij i parë është i saktë. Kur pendohet për së dyti 
pendimi i tij është i saktë sepse prej kushteve të pendimit është 
të vendosë që të mos kthehet, dhe nuk është prej kushteve të 
pendimit që të mos kthehet. Ky burrë të cilin e fali Allahu, ose 
plotësonte  shkaqet e faljes me pendim, ose gjynahu i tij ishte 
më i vogël se shirku dhe e mëshiroi Allahu me falje. Po të ishte 
shirk pa pendim nuk do t’i falej ky mëkat, sepse Allahu thotë: 
“Nuk ka dyshim se Allahu nuk fal (mëkatin) ti përshkruhet 
Atij ortak, shok (idhujtarinë).” [Nisa 48]
“ ...dhe ta asgjësova punën tënde”. Nga konteksti i hadithit 
shihet se Allahu ia ka asgjësuar krejt punën e tij. Kjo është në 
formë të përgjithshme sipas asaj që kuptojmë, ndërsa dija është 
tek Allahu. Ky burrë adhuronte Allahun e në vete kishte 
mahnitje me punën e tij, duke treguar se ç'po punonte për 
Allahun, sikur po i bënte nder Allahut me punën e tij. Në këtë 
rast ai humb një shtyllë prej shtyllave të adhurimit. Sepse 
adhurimi është ndërtuar në përulshmëri dhe nënshtrim. Patjetër 
duhet të jeshë rob i Allahut të Madhëruar në atë që të urdhëroi, 
ose në atë që të arriti prej fjalës së Tij. Shumë njerëz e 
adhurojnë Allahun jo me shpalljen e Tij. Atyre u bëhet e 
vështirë të kthehen (të lënë) mendimet e tyre. Kur u sqarohet 
atyre gabimi prej librit të Allahut dhe synetit të Profetit ç i 
deformojnë tekstet për shkak të tij. Detyrë është të jesh (rob i 
nënshtruar) i Allahut aq sa edhe në atë që të arrin prej shpalljes 
së Tij, ti nënshtrohesh me një nënshtrim të plotë derisa të 
realizohet robëria.
“ ... ta asgjësova punën tënde.” mund të jetë kuptimi: punën 
tënde që po mburresh te ky burrë.
Kjo është më e mundshme, sepse nëse punës i futet e keqja 
prishet vetëm ajo, e jo të tjerat.
Në hadithin e Ebu Hurejres transmetohet se thënësi ishte një 
burrë adhurues. Ebu Hurejra thotë: “ Foli me një fjalë që 
asgjësoi (shkatërroi) dynjanë dhe Ahiretin e tij”.  Ahmeti, Ebu 
Dauti.
“ ...asgjësoi (shkatërroi) dynjanë dhe ahiretin e tij.....”
Asgjësimi (shkatërrimi) i ahiretit të tij është një çështie e qartë 
sepse ai është prej banorëve të zjarrit, Allahu na ruajtë prej tij! 
Ndërsa qenia e saj asgjësuese (shkatërruese)  e dynjasë, është 
se dynjaja e vërtetë e njeriut është ajo që ka fituar punën e 
mire, në të kundërt është humbje e plotë.
Allahu i Madhëruar thotë: “Betohem për kohën. Me të 
vërtetë njeriu është në humbje të plotë. Përveç atyre që 
besuan, punuan vepra të mira, e këshillojnë njëri-tjetrin 
për El-Hak (për të vërtetën) dhe e këshillojnë njëri-tjetrin 
për durim”.  El-Asr 1-3.
Gjithashtu edhe thënia e Allahut: “...Thuaj (o Muhamed) Të 
humburit janë ata të cilët do të humbin të vërtetën dhe 
familjet e tyre Ditën e Kijametit. A nuk është kjo humbja (e 
vërtetë) e qartë”. Zumer 15.
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Kujt nuk i jepet sukses në besim dhe punë të mira ka humbur 
dynjanë e tij të vërtetë, sepse fundi i dynjasë është zhdukje dhe 
çdo gjë e zhdukshme është sikur nuk ka ekzistuar. Kjo vërehet 
tek ato që ke fituar në të kaluarën, të cilat në realitet duken 
sikur nuk kan ndodhur ndonjëherë. Kjo është prej urtësisë së 
Allahut, që njerëzit të mos anojë  nga dynjaja.

1. Një çështje nga mësimi

Me thënien - “Një burrë flet me një fjalë...” – Autori dëshiron 
të tregojë për hadithin: “Një burrë flet me një fjalë, të cilës nuk 
i jep rëndësi, bie me  të në xhehenem për shtadhjetë vjeshta.”. 
Trasmetojnë Ahmedi, Tirmidhi e në një trasmetim tjetër “...më 
larg se distanca midis lindjes dhe perëndimit.” Trsmeton 
Muslimi
Kjo tregon për kujdesin e madh që duhet t’i kushtohet 
rrëshqitjeve të gjuhës, sepse ajo mund të shkaktojë asgjësim. 
Për këtë Profeti ,ç thotë: “Kush më siguron mua atë që është 
midis këmbëve të tij dhe atë që është midis buzëve, i siguroj  
Xhennetin.” Trasmeton Buhari
Muadhit i tha:  “Frenoje këtë.” Pra, gjuhën e tij
i thashë: O i dërguar i Allahut ç a do të merremi në llogari për 
atë që flasim?
Ai ia ktheu: të humbtë nëna o Muadh, a i hedh njerëzit në zjarr 
me fytyrat dhe hundët veçse asaj që kanë korrur me gjuhët e 
tyre”. Transmeton Buhari.
Sidomos kur kjo rrëshqitje merret prej njerëzve si shembull (e 
pasojnë),siç bëjnë shpikje në fe thirrësit e humbur. Allahu na 
mbrojtë! Personi i tillë do të ketë peshën e gjynahut të tij dhe të 
atij që e pasoi deri Ditën e Kiametit.

Mësimi 65

Nuk bëhet ndërmjetësimi me Allahun e Madhëruar për tek 
krijesat e Tij

Prej Xhabir Ibn Mut'im transmetohet se ka thënë: Erdhi një  
malësor arab tek i Dërguari i Allahut ç, dhe tha: Trupat  
vërtetë u dobësuan, familjet u uritën, pasuritë u harxhuan, 
kërkoji Zotit tënd të na zbresë shi  sepse ne e bëjmë Allahun 
ndërmjetës ndaj teje dhe ty ndërmjetës ndaj Allahut. Profeti  
tha: SubhanAllah, SubhanAllah! I pastër nga të metat është 
Allahu.
Vazhdoi të thotë SubhanAllah derisa ajo u duk në fytyrat e  
shokëve të tij. Pastaj tha: Mjerë për ty! A e di ti kush është 
Allahu? Me të vërtetë pozita e Allahut është më e madhe se 
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kjo. Nuk bëhet Allahu ndërmjetës ndaj askujt ...”  dhe përmendi 
hadithin
Transmeton Ebu Daudi

Përshtatja e temës në librin e teuhidit.
Nuk ka dyshim se personit që i drejtohet ndërmjetësimi është 
në gradë më të lartë se ndërmjetësuesi në më të shumtën e 
rasteve. Atëherë bërja e Allahut ndërmjetësues është e ndaluar, 
sepse pozita e ndërmjetësuesit është më e vogël se pozita e 
personit që i drejtohet ndërmjetësimi.
 Bërja e Allahut ndërmjetësues ndaj krijesave të Tij është 
mangësi për Allahun e Madhëruar, sepse është bërë pozita e 
Allahut më e vogël se pozita e personit që i drejtohet 
ndërmjetësimi. Se nëse do të ishte më e lartë nuk kishte nevoj 
të ndërmjetësonte tek ai, por e urdhëron atë duke i dhënë 
urdhër. Allahu i Madhëruar nuk ndërmjetëson askënd prej 
krijesave të Tij tek askush, sepse Ai është më i Lartësuari dhe 
më Madhështori e nuk është ai ndërmjetësues. Për këtë arsye e 
mohoi Profeti ç, atë fjalë prej malësorit arab. Kjo është edhe 
arsyeja e vendosjes së këtij kapitulli në librin e teuhidit.
“trupat u dobësuan familjet u uritën dhe pasuritë u 
harxhuan...” Prej mungesës së shiut dhe prodhimtarisë së 
pakët u dobësuan vetet, me dobësi morale dhe trupore. Familjet 
u uritën për shkak të ushqimit të pakët. Pasuritë u harxhuan për 
shkak të ushqimit të pakët. Pasuritë u harxhuan sepse nuk 
gjendej ushqim për bagëtitë.
“... kërkoi Zotit tënd të na zbresë shi...”
Kjo nuk ka ndonjë të keqe sepse kërkimi i duasë prej atij që 
shpresohet pranimi i saj është prej mënyrës së pranimit të 
duasë.
“... ne e bëmë Allahun ndërmjetës ndaj teje...”
Pra e bëjmë Atë (Allahun) ndërmjetësues ndërmjt nesh dhe 
ndërmjet teje për ta lutur Allahun për ne. Kjo do të thotë se ai e 
bëri pozitën e Allahut më të ulët se pozitën e të Dërguarit të 
Allahut ç.
“...dhe të bëjmë ty ndërmjetësues ndaj Allahut...”
Pra, kërkojmë prej teje që të jeshë ndërmjetësues për ne tek 
Allahu, ta lusësh për ne Allahun. Kjo është e saktë.
“...SubhanAllah! SubhanAllah...” Profetiç e tha atë për të 
treguar rrezikshmërin e madhe të kësa thënie dhe si 
kundërshtim për thënien e malësorit Arab dhe pastrim për 
Allahun e Madhëruar për ç'ka nuk i përket Atij, si bërja e Tij 
ndërmjetësues ndërmjet krijesave dhe të Dërguarit ç.
“....vazhdoi të thotë SubhanAllah derisa ajo u duk në fytyrat e 
shokëve të tij.” Pra, u duk ndikimi i saj në fytyrat e shokëve të 
tij, aqsa ata u ndikuan me të, sepse ata e dinin se Profeti ç nuk 
thotë SubhanAllah, dhe nuk e përsërit atë, veçse për një çështje 
të madhe. Shkaku i tesbihut është se burri përmendi një fjalë që 
përmbante diçka prej mangësimit për Allahun e Madhëruar. 
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Profeti ç tha SubhanAllah (i pastër nga të metat është Allahu) 
duke e pastruar Zotin e tij nga mendimi I gabuar që përmban 
kjo fjali. Për këtë arsye kur i Dërguari i Allahut ç, dhe shokët e 
tij ndërmerrnin ndonjë udhëtim dhe zbrisnin në ndonjë luginë 
thonin SubhanAllah, si pastrim të Allahut të Madhëruar prej 
ultësirës, që ishte prej cilësive të tyre. Ndërsa kur ngjiteshin 
thonin Allahu Ekber si madhështim për Allahun e Madhëruar, 
dhe se Allahu është Ai që i takon Lartmadhëria në qiej e në 
tokë.
“ A e di ti se kush është Allahu?  Qëllimi me fjalinë pyetëse 
ëhtë madhështimi, pra Allahu është Madhështor. Mund të ketë 
kuptimin ti nuk e di kush është Allahu, je i pa ditur, e qëllimi i 
fjalisë pyetëse është mohimi (kundërshtimi).
“ Me të vërtetë pozita e Allahut është më e madhe se kjo...” pra 
me të vërtetë pozita e Allahut dhe Madhështia e Tij është më e 
madhe se sa e përfytyrove ti , duke sjellë këtë shprehje.
“…Nuk bëhet Allahu ndërmjetës ndaj askujt”. Kjo, tregon 
Përsosmërinë e Madhështisë dhe Lartmadhërisë së 
Allahut(subhanehu ue teala). 
Në këtë hadith ka dobësi, por kuptimi i tij është i saktë. Pra nuk 
i lejohet askujt të thotë: E bëjmë Allahun ndërmjetës ndaj teje.
Nëse thuhet: A nuk ka thënë i Dërguari i Allahut: “Kush ju  
kërkon juve  (për hirë të Allahut) në Allahun jepjani”. Ky është 
argument për lejimin e të kërkuarit në Allahun. Pra sikur të 
mos ishte kërkimi me Allahun i lejuar, nuk do të ishte dhënia 
kërkuesit uaxhib. 
Në përgjigje të kësaj thëmi: Të kërkuarit në Allahun nuk do të 
thotë se pozita e Ati me të Cilin kërkohet është më e ulët se e 
ati që i kërkohet, ndryshe nga ndërmjetësimi, madje 
argumenton (tregon) se pozita e Atij, me të cilin kërkohet është 
madhështore. Kur i kërkohet me anë të saj i jepet.
Një çështje nga mësimi
Myslimanët i kërkojnë Profetitç, kërkimin e zbritjes së shiut. 
Kjo çështje është ka të bëj me kohën kur Aiç ishte i gjallë, 
ndërsa mbas vdekjes së tij është shirk i madh, sepse Profetit ç, 
iu ndërpre puna dhe adhurimi i tij. Me këtë mësojmë se 
ndodhia e transmetuar prej, burrit, El-Atbij i cili erdhi tek varri 
i Profetitç, dhe e uli kofshën e tij tek varri i Profetit ç dhe tha: 
“O i dërguar i Allahut me të vëttetë Allahu thotë: “E sikur të 
vinin ata (hipokritët) tek ti (Muhamedç) pasi që i kishin bërë 
padrejtësi vetes së tyre e të kërkonin vetë ndjesë tek 
Allahu, e edhe i dërguari të kërkojë ndjesë për ta, ata do ta 
kuptonin se Allahu e pranon pendimin dhe është 
Mëshirues.” Nisa. 64.
Unë erdha i penduar tek Allahu, kërkoi ndërmjetësim tek Ai që 
të kërkonte falje për të , pastaj recitoi një poezi. Dhe se ai pa në 
gjumë sikur Profeti ç i erdhi dhe i tha: “Allahu të fali ty” Ky 
transmetim është i pa saktë sepse personi i këti trasmetimi 
është i pa njohur, po kështu ata që e trasmetojnë atë nga ai janë 
të pa njohur dhe kështu kjo nuk mund të jetë e saktë, sepse ajeti 
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thotë: “Pasi që i kishin bërë pëdrejtësi vetes së tyre...” dhe 
nuk thotë “kur ata i bëjnë padrejtësi vetes...” Fjala arabe “idh” 
ka kuptim për atë që ka kaluar ndryshe nga fjala “idha”. 
Sahabët kur i goditi thatësira në kohën e Umerit nuk e kërkuan 
shiun me anë të të Dërguarit të Allahut ,ç, por, iu drejtuan Abas 
Ibn Abdul Mutalibit që të lutet me lutjen e tij, duke qenë 
prezent në mesin e tyre.
Prej dobive të hadithit:
1-Njeriu duhet të tregojë cilësitë që kushtëzojnë keqardhjen, si: 
thënia e tij: trupat u dobësuan”
2-Mëshirimi i gjynahvepruesit kur ne i themi “ mjer” për 
mëshirim.

Mësimi 66

Argumentet që vin nga Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-
lem) mbi  parambrojtjen e teuhidit dhe mbylljen e rrugëve 
të shirkut. 

Prej Abdullah Ibnu Esh-Shikh-khir transmetohet se ka thënë: 
Shkova me delegacionin e Beni Amër tek i Dërguari i Allahut 
ç
Ne i thamë: Ti je Sejiduna (zotëriu, prijësi ynë ).
Ai tha:  Essejid është Allahu Tebareke ve Teala.
Ne i thamë: Më i mirë prej nesh në mirësi dhe më i madhi në 
nderim dhe bamirësi.
Ai ua ktheu: Thoni thënien tuaj, ose diçka prej thënies tuaj,  
dhe mos ju terheqë shejtani”.  Trasmeton Ebu Daudi  me sened 
të mirë.
Përshtatja e temës me teuhidin: Pasi dijetari më parë ka folur 
në librin e tij për pohimin (vërtetimin) e teuhidit dhe 
përkujtimin e gjërave që e mohojnë atë, ose mohojnë 
plotësimin e tij. Ka përmendur se çka e parambron këtë teuhid 
dhe se është detyrë të mbyllen rrugët e shirkut. 
Thënia e tij: “Shkova në delegacionin e Beni Amër...”. Me sa 
shihet ky delegacion ka shkuar tek Profeti ç në vitin e 9-të, 
sepse delegacionet kanë qënë të shumta atë vit, aq sa është 
quajtur viti i delegacionneve.
“...ti je sejiduna ( zotëriu, prijësi ynë...)”
Essejid është ai që ka madhështi, lavdi (krenari, mburrje) e të 
tjerë.
“...Es-Sejid është Allahu...” Profeti ç, nuk u tha atyre 
(sejidikum) Zotëriu juaj, ashtu siç mund të mendohet, por iu 
kundërpërgjigj thënies së tyre “Zotëriu ynë”  për dy arsye:
Arsyeja e parë: Qëllimi me fjalën arabe Es-sejjid në trajtën e 
shquar do të thotë: ai që ka zotërimin absolut. Ai është Allahu i 
Madhëruar, ndërsa kur përdoret e lidhur me dikë (në pronësi të 
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dikujt) si p.sh. pronari (prijësi) i iks fisi, ose më i ndershmi i 
njerëzve, etj, ai është zotërues i asaj prone. 
Ana e dytë: Që të mos shkojë mendja se ai është prej llojit të 
zotëruesit. Es-sejjid është prej emrave të Allahut. Ajo është 
prej kuptimeve të Emrit Es-Samed (është Ai të Cilit i drejtohen 
krijesat për nevojat e tyre, meqenëse Ai është i fuqishëm ti 
kryej. Ndërsa ibën Abasi ka thënë: Es-Samed është Zotëriu i 
Cili është i përkryer në zotërin e Tij, Ai është i Shenjti i Cili 
është i përkryer në shenjtërin e Tij, është Madhështori i Cili 
është i përkryer në madhështin e Tij, Ai është i Buti i Cili është 
i përkryer në butësin e Tij, Ai është i Urti i Cili është i përkryer 
në urtësin e Tij dhe Ai është i Dituri i Cili është i përkryer në 
urtësin e Tij ).
Ibnu Abasi e ka komentuar Es Samed se Ai është i përsosur në 
Dijen e Tij, Butësinë e Tij dhe Zotërimin e Tij. Profeti ç nuk i 
ndaloi ata prej thënies së tyre "Ti je zotëriu ynë (më i ndershmi 
jonë)" por as nuk ua pohoi atyre me pohim të plotë. Porse u 
tregoi se nuk duhet ta ngrejnë nga "es-sij'jadetu" e veçantë në 
"es-sij-jadetu" të përgjithshme absolute, sepse fjala sej'jidina 
(më i ndershmi, zotëriu ynë) është "sij'jadetu" e veçantë, e 
përcaktuar, ndërsa "Es-sejjid" është "sij'jadetu" përgjithshëme e 
pa përcaktuar.
“…tebareke” Dijetarët thonë për kuptimin e “tebareke” 
begatitë dhe të mirat e Tij janë të shumta. Për këtë thonë: më 
këtë “folje” nuk përshkruhet askush përveç Allahut. Nuk 
thuhet “tebareke filan” sepse ky përshkrim është i veçantë për 
Allahun. Fjala që përdorin njerëzit e rëndomtë: "ti na begatove 
neve" nuk kanë për qëllim me këtë, atë që kanë për qëllim me 
atë që i atribojn Allahut(subhanehu ue teala). Porse kanë për 
qëllim se u begatuam me ardhjen tuaj. Është e saktë ti 
përcaktohet bereketi një njeriu që është i meritueshëm për të. 
Prandaj Usejd ibën Hudejr kur zbriti ajeti i tejemumit për 
shkak të varëses që i humbi Aishes tha: "Nuk është ky bereqeti 
i parë i juaji o familja e Ebu Bekrit".
“...Më i miri prej nesh në mirësi...”. Pra mirësia jote është 
favorizuese shumë më e madhe se e jona.
“...dhe më i madhi  në nderim dhe bamirësi...”
“...thoni thënien tuaj, ose diçka prej thënies tuaj...”
Urdhëri këtu është për qëllim orientim, kjo se ata nuk e kishin 
detyrë të thonin këtë thënie. Sikur të thonin: O i dërguar i 
Allahut, e të ngjashme si kjo ishte e lejuar.
“...thoni thënien tuaj...” Pra, thënia e tyre ishte: Ti je 
"sej'jiduna" prijësi ynë, ose ti je më i miri jon e të ngjashme si 
këto.
“...dhe mos ju tërheqë shejtani...” Pra të mos ju bëjë shejtani 
që të anoni nga ai e t'ju tërheqë që të thoni thënie të ndaluara. 
Profeti ç i orjentoi ata tek ajo që duhet të bëhej dhe i ndaloi 
prej çështjes që nuk duhej të veprohej. Sa më e madhe të jetë e 
ndaluara aq më e madhe bëhet mbrojtja. Shejtani hedh në 
zemrën e njeriut të gjitha mënyrat që e çojnë atë në këtë 
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çështje. Ndaj edhe Profeti ç, e ka parambrojtur në maksimum 
derën e shirkut, duke bllokuart të gjitha rrugët që mund të 
çojnë tek ai. Kështu derën e zinasë e ka parambrojtur 
maksimalisht ku e ndaloi gruan të dalë e zbukuruar që të mos 
bëhet nxitëse për në zina, sepse nefset e kërkojnë atë. Në derën 
e kamatës gjithashtu e ka parambrojtur maksimalisht derisa e 
ndaloi personin t’i japë një personi tjetër një saë me grurë të 
mirë kundrejt dy saë me vlerën e tyre të njëjtë duke qënë kjo 
kamatë e ndaluar edhe pse këtu nuk ka padrejtësi. 
Shirku mund të jetë prej çështjeve që nuk ftojnë për tek ai 
nefset shumë, por ai është padrejtësia më e madhe. Shejtani i 
kushton shumë vëmëndje që ta çojë birin e Ademit në shirk. 
Profeti ç e mbrojti atë me një mbrojtje të plotë e të mençur që 
të mos futet njeriu në të. Ky është edhe kuptimi i temës që 
përmend autori.
Dijetarët kanë disa mendime për bashkimin e këtij hadithi me 
thënien e Profetit ç: “Unë jam sejjidi (më i ndershmi) i bijve të  
Ademit” dhe thënia e tij: “Çohuni tek (sijjidikum) prijësi juaj” 
dhe thënia e tij në robin: “Le të thotë: Pronari im dhe prijësi  
im”. 
Sipas meje (dhe Allahu është më i ditur për të) kjo është e 
lejuar, porse me kusht: të jetë personi që i drejtohet i aftë 
(meritueshëm) për të. Ndërsa, nëse nuk është i aftë 
(meritueshëm, pra është i prishur ose jobesimtar) nuk i thuhet 
kjo, edhe nëse supozohet se ai është më i lartë në grada e 
pozitë. Në hadith transmetohet: “Mos i thoni munafikut sejidun 
(i nderuar), sepse nëse e thoni atë e hidhëroi Allahun” Buhari, 
Ahmed.
Nëse e meriton atëherë nuk ka ndonjë të keqe. Nëse i 
frikësohet ndonjë ndalese, ose është i pameritueshëm nuk 
lejohet. E ndaluara në këtë hadith është frika prej teprimit në 
Profetin ç.
Prej Enesit transmetohet se ka thënë: “Disa njerëz thanë: O i 
dërguai i Allahut, o më i miri ynë dhe biri i më të mirit tonë! O 
më i ndershmi ynë dhe biri i më të ndershmit tonë! Ai ua 
ktheu: O njerëz, thoni thënien tuaj dhe të mos ju tërheqë ju 
shejtani! Unë jam Muhamedi robi i Allahut dhe i Dërguari i  
Tij. Nuk dua të më ngrini mua mbi pozitën që më ka ngritur  
Allahu i Madhëruar.
O i dërguar i Allahut ....” Kjo thënie është në përputhje me 
ajetin: “ Mos e bëni thirrjen ndaj të dërguarit (Muhamed) 
mes jush, siç thërrisni ju njëri-tjetrin ...”. Nur. 63.
Pra, mos e thërrisni atë siç thërrisni njëri-tjetrin e të thoni: O 
Muhamed, porse thoni: O i dërguar i Allahut, ose ja nebijullah 
(O Profeti i Allahut). Në ajet ka edhe kuptim tjetër. Pra, kur t'ju 
ftojë ju i Dërguari mos e bëni thirrjen e tij si thirrjen e njëri-
tjetrit, nëse doni i përgjigjeni e nëse doni jo. Ajo është si thënia 
e Tij: “O ju që keni besuar! Përgjigjuni Allahut dhe të 
dërguarit kur ai (Muhamedi) ju thërret drejt asaj që do t’ju 
japë juve jetë dhe dijeni se Allahu...”.  El-Fet'h. 24.
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“....O më i miri jonë”. Kjo është e saktë. Profeti ç është më i 
miri i tyre.
“...dhe biri i më të mirit tonë...” kjo nuk është e saktë, sepse 
babai i Profetit ç, nuk ishte mysliman. Por, nëse kishin për 
qëllim mirësinë e prejardhjes, kjo është e saktë sepse babai i tij 
ç ishte prej Beni hashimëve e ata ishin prej më të ndershmëve 
(fisnikëve) të kurejshëve dhe prijësve të tyre.
E njëjta gjë thuhet edhe në thënien:  “...dhe bir i më të 
ndershmit tonë...”
“...thoni thënien tuaj...”
Pra, thoni thënien me të cilën më thirrët në fillim. Ajo është: O 
i Dërguar i Allahut. Argument është thënia e tij: “Unë jam 
Muhamedi Robi i Allahut dhe i Dërguari i Tij...”.
Këto dy përshkrime janë përshkrimet më të mira dhe më të 
plota, me të cilat përshkruhet Profeti ç. Allahu e ka përshkruar 
atrë me "ubudijen" robërimin në momentet më historike 
(pozitën më madhështore). E ka përshkruar me të në momentin 
e zbritjes së kuranit: “Ai që ia shpalli Furkanin robit të vet 
(Muhamedit) që të bëhet pejgamber i botës, është i 
Madhëruar”.                           Furkan. 1.
E ka përshkruar në momentin e Israsë: “Pa të meta është 
Lartmadhëria e Atij që robin e vet e kaloi në një pjesë të 
natës prej Mesxhidi Haramit gjer në mesxhidi Aksa”.  Isra. 
1.
E ka përshkruar në momentin e Miraxhit: “Dhe i shpalli robit 
të Tij atë që ia shpalli”.                                  Nexhm. 10.
E ka përshkruar atë me privilegjin e mbrojtjes: “Nëse ju 
dyshoni për atë (Kur’anin) që ne i kemi zbritur robit tonë.” 
Bekare  23
Robëria për Allahun është prej më të nderuarave përshkrime të 
njeriut, sepse njeriu ose do të adhurojë Allahun ose shejtanin. 
Allahu i Madhëruar thotë: “ A nuk ju urdhërove dhe nuk ua 
përcaktove juve o bij të Ademit që të mos adhuroni 
shejtanin? Vërtetë që ai ështe për ju armik i qartë. Dhe ju 
duhet të më adhuroni vetëm Mua. Kjo ëhtë udha e drejtë.” 
Ja Sin. 60-61.
Ibnul Kajim thotë: Ikin prej robërisë që u krijuan, e u sprovuan 
me robërinë ndaj vetes dhe shejtanit.
“...dhe i Dërguari i Tij...” Pra i Dërguar prej Tij tek të gjithë 
njerëzit, siç thotë Allahu i Madhëruar: “ Thuaj (o Muhamed) 
O njerëz! Vërtetë që unë jam sjellë tek ju të gjithë si i 
Dërguar i Allahut ...”. Araf. 158.
Resulullahu ç është në gjeneratën  më të mirë të njerëzve të 
mirë. Allahu thotë: “ E kushdo që i bindet Allahut dhe të 
dërguarit, të tillët do të jenë së bashku me ato që Allahu i 
shpërbleu (me), pejgamberët, besnikët e dalluar, dëshmorët 
e të mirët. Sa shokë të mirë janë ata!” 
Nisa. 69.
Resulullahi bën pjesë në grupin e profetëve, madje ai është më 
i miri i tyre. Prej shprehjes së autorit në të Dërguarin e Allahut 
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është: "Rob që nuk adhurohet dhe i Dërguar që nuk 
përgënjeshtrohet". Dy grupe e anashkaluan të drejtën në të 
Dërguarin e Allahut ç. Një grup e teproi aq shumë saqë e 
adhuruan dhe ju drejtuan atij në vështirsi dhe bollëk. Filluan ta 
adhurojnë atë dhe ta lusin përveç Allahut. Ndërsa grupi tjetër 
përgënjeshtroi duke pretenduar se ai është gënjeshtar, 
magjistar, poet dhe i çmendur.
“Rob i Allahut dhe i Dërguar i Tij”. Kjo ka  kundërpërgjigje 
ndaj dy grupeve.
“...Nuk dua të më ngrini mbi pozitën time”. Pra nuk e dua 
ngritjen tuaj, mbi pozitën time, as në fjalë, as në tituj, as në 
gjendjet.
“ ...që më ngriti mua Allahu.” Prej saj përfitohet se Allahu 
është Ai i Cili e vendos mirësinë në mesin e robërve të Tij. I 
vendos ata në pozitat e tyre.
Përshtatshmëria e temës në librin e teuhidit. Teuhidi është 
detyrë të mbrohet në të gjitha drejtimet, madje edhe  në 
shprehjet.

Mësimi 67

Argumentet që kanë ardhur në lidhje me fjalën e Allahut të 
Madhëruar

“ Ata nuk e çmuan Allahun  me madhështinë që i takon. 
Ndërsa ditën e Kijametit e tërë toka është në grushtin e Tij, 
e qiejt të mbështjellë në të djathtën e Tij”.
“Ata nuk e çmuan ...” pra mushrikët nuk e madhëruan 
Allahun me madhështinë e vërtetë të Tij që i takon, por, i 
shoqëruan Atij të tjerë  prej krijesave të Tij.
“...ndërsa në ditën e Kijametit e tërë toka është në grushtin 
e Tij...”
Shkronja “uau” mund të tregojë për gjendjen, pra nuk e 
madhëruan Allahun me atë madhëri që e meriton në këtë 
gjendje. Por, mund të jetë edhe për sqarimin e madhështisë së 
Allahut të Madhëruar. Kjo është më e mundshme sepse e tërë 
toka me çfarë ka në të do të jetë në grushtin e Tij Ditën e 
Kijametit. Grushti është ajo që kap dora dhe nuk është qëllimi 
me të sundimi.
“ ...e tërë...” përfshinë detet, lumejt, pemët dhe çdo gjë që 
është në të. Pra e tërë toka është në grushtin e Tij Ditën e 
Kijametit. Qiejt me tërë madhështinë dhe gjerësinë e tyre janë 
të mbështjellë në të djathtën e Tij.
Allahu i Madhëruar thotë: “Atë ditë kur Ne e palosim qiellin 
sikur palosja e fletëve në libër. Ashtu sikur e kemi filluar 
Krijimin dhe e rikthejmë...”. Enbija. 104.
“Ai është i pastër nga të metat dhe Ai është i Lartë nga çka 
ata i shoqërojnë!”                                     Zumer.  67.
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Ky është një pastrim nga çdo e metë dhe mangësim nga çdo 
shirk që i shoqërojnë Atij. 
Shejh Sa’ëdi thotë në El-Kaul Es-sedid. “Autori e përfundon 
librin e tij me këtë temë dhe tregon argumente të qarta mbi 
madhështinë e Krijuesit, madhështinë e Lartmadhërisë së Tij 
dhe nënshtrimin e krijesave me robërinë e tyre për 
Madhështinë e Tij. Këto cilësi madhështore dhe përshkrime të 
përsosura janë argumentet më të mëdha se Ai është i Adhuruari 
i Vetëm dhe i Falenderuari i Vetëm. Kështu që është detyrë t'i 
kushtohet kulmi i nënshtrimit, madhështimit, dashurisë e 
adhurimit. Ai është i Vërteti e çfarë janë përveç Tij janë të 
rremë. Ky është realiteti i teuhidit, esenca, shpirti i tij dhe krejt 
sinqeriteti.
Prej Ibn Mes’udit transmetohet se ka thënë: “Një prift prej 
priftërinjve çifutë erdhi tek Profeti ç dhe tha: O Muhamed ne 
gjejmë (në teurat) se Allahu i ka vendosur qiejtë mbi një gisht, 
tokat mbi një gisht, dheun mbi një gisht dhe të gjitha krijesat 
mbi një gisht dhe thotë: Unë jam Sunduesi. Profeti ç, qeshi 
derisa iu duk fundi i dhëmballëve, si pohim për thënien e priftit 
pastaj lexoi ajetin:
“ Ata nuk e çmuan Allahun me Madhështinë që i takon...”
“...Profeti qeshi...”. Sikur të mos kishte fjalë tjetër mbas saj do 
të kuptohej mohimi (kundërshtimi), sepse kur të tregon dikush 
një tregim që nuk qetësohesh me të, ti qesh prej tij. Porse ajo 
ishte pohim për thënien e priftit. Po ashtu argumenton për këtë 
thënia e tij:
“...pastaj  lexoi…".  "Ata nuk e çmuan Allahun me atë 
madhështimin që i takon…” Kjo tregon se ai e pohoi dhe 
dëshmoi për thënien e tij me një ajet nga libri i Allahut. Qeshja 
dhe dëshmia e tij janë pohimi për thënien e priftit. Shkaku i 
qeshjes është gëzimi i tij që erdhi në Kur’an ç'ka vërteton atë 
që gjeti ky i ditur në librat e tij. Nuk ka dyshim se kur vinte ajo 
që  vertetonte Kur’ani, Profeti ç gëzohej me të. Edhe pse 
Profeti ç e dinte, me dije të sigurtë, se Kur’ani është prej 
Allahut, porse kombinimi i argumenteve e forcojnë diçka. 
Shiko tek Usame Ibnu Zejdi dhe babai i tij. A ka pasur dyshim 
Profeti ç se Usame është biri i tij? Natyrisht që jo. Por, pasi 
kaloi pranë tyre Mexhzezu El Medlexhij (një prej atyre që 
njihnin me anë të shenjave), ndërkohë që Usamja dhe babai i tij 
ishin të mbuluar me rroba dhe nuk dukej prej tyre veçse 
këmbët. Ai tha: këto këmbë janë prej njëra-tjetrës. Profeti ç u 
gëzua jashtzakonisht dhe u fut tek Aishja i gëzuar dhe tha: A 
nuk sheh Mexhzez El Medlexhij se shikoi te Usame Ibnu Zejd 
dhe tek Zejdi dhe tha: “Me të vërtetë këto këmbë janë prej prej  
njëra-tjetrës”  Buhari
E rëndësishme është se u fut gëzimi në fytyrën e tij sepse në të 
kishte përforëcim ndaj të vërtetës. Mushrikët akuzonin Usame 
Ibnu Zejd dhe babain e tij për ndryshimin e ngjyrave të tyre, 
por çështja nuk ishte siç thonin. Ata ishin gënjeshtarë në atë që 
thonin.
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“...Unë jam Sunduesi...” Atë ditë nuk ka sundim për askënd. 
Allahu i Madhëruar thotë: “Ditën kur ata do të dalin (prej 
varrezave) në shesh, e Allahut nuk mund t’i fshihet asnjë 
gjë e tyre. I kujt është pushteti sot? (bëhet pyetja) I Allahut, 
i Atij që është një, i Fuqiplotit. (është përgjigjia)!'' Gafir. 16.
Të gjithë njerëzit, mbretërit dhe ata që jetojnë nën urdhërat e 
mbretit do të jenë (në  një nivel) të njëllojt. Do të ringjallen të 
zhveshur, të pa bërë synet e me këtë shfaqet mbretërimi i 
Allahut të Madhëruar me një shfaqje të qartë, sepse Allahu 
thërret: I kujt është sundimi sot?
Askush nuk përgjigjet. Ai vetë përgjigjet: I Allahut, Atij që 
është një, i Fuqiplotit.
“...pastaj lexoi ajetin: “Ata nuk e çmuan Allahun me 
madhështinë që i takon...” Ky është kuptimi i ajetit që nuk 
përmban kuptim tjetër dhe se qiejt janë të palosur si palosja e 
fletëve në libër në të Djathtën e Tij, pra në dorën e Tij të 
Begatuar dhe të Madhëruar. Ky është tefsiri (shpjegimi) i 
Profetit ç. Tefsiri i tij zë vendin e dytë nga rënditja, por është i 
pari në pranim. Ndërsa komenti i disa deformuesve, në lidhje 
me fjalën e tij “në grushtin e Tij” me sundimin dhe komandim, 
është i gabuar. Sepse sundimi dhe komandimi janë ditën e 
gjykimit dhe para saj.
Disa të tjerëve, për “qiejt e palosur”, thonë: kur të zhduken, të 
shkatërrohen e të horrohen siç harrohet kujtimi i dikujt. Nërsa 
për “Në të djathtën e Tij.” thonë: në betimin e Tij. Këto dhe 
thënje të tjera janë vazhdë e deformuesve, të cilët pretenduan 
se pohimi i cilësive të tilla të çon në shëmbëllim. Ky është një 
mendim i prishur në Allahun (subhanehu ue teala).  Ata 
mohuan atë që Allahu ia pohon Vetes, atë që pohoi Profeti ç 
dhe dijetarët e parë të ymetit. I mohuan me dyshime që i 
nxjerrin si argument. 
Atyre u thuhet: A mos jeni më të ditur në Allahun sesa vetë 
Allahu? Nëse thonë “po”, bëjnë kufër. Nëse thonë “jo”, u 
themi: A mos jeni ju më të qartë në shprehje për kuptimet sesa 
Allahu?
Nëse thonë “po” bëjnë kufër. Nëse thonë “jo” dialogohet. U 
thoni atyre: Me të vërtetë Allahu e ka sqaruar këtë në formën 
më të mirë, se e tërë toka është në Dorën e Tij Ditën e 
Kiametit. Profetiç ia pohoi priftit atë që ai përmëndi në atë që 
përputhet me ajetin. A jeni ju më këshillues se Profeti ç për 
robërit e Allahut? Do të thonë “jo”! Atëherë kur fjala e Allahut 
është më letrarja, më e besueshmja, më e qarta dhe Allahu 
është më i ditur për çfarë thotë, duhet  të themi ashtu siç ka 
thënë Ai(subhanehu ue teala) për Veten e Tij. Ne nuk jemi 
gjynahqarë, madje gjynahu është mbi atë që e shman (ndërron) 
fjalën e Tij nga realiteti i asaj që ka pasur për qëllim Allahu me 
të.
Dobitë e hadithit
1-Pohimi i Gishtërinjve të Allahut të Madhëruar. Vetë Profeti ç 
ia pohoi këtij prifti atë çfarë tha. Gishti është gisht i vërtetë që i 
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përket (përshtatet) Allahut të Madhëruar si Dora. Nuk është 
qëllimi me thënien e tij: “...mbi një gisht…” lehtësia e 
komandimit në qiejt e në tokë, siç thonë deformuesit. Kjo është 
gabim, sepse Profeti ç e pohoi me pohimin e tij. Po ashtu 
Profeti ç thotë: “Me të vërtetë zemrat e bijve të Ademit, janë 
ndërmjet dy gishtave të Mëshiruesit”.  Muslim.
Ne e kemi për detyrë ta pranojmë thënien e tij. Tek ata është 
bërë e njohur thënia: “Rruga e selefëve është më e ruajtur (më 
e shpëtuar) ndërsa rruga e të mëvonshmëve është më e ditur 
dhe më e mençur”. Kjo thënie është kontradiktore dhe ndoshta 
arrin në kufër.
E para: Në të ka kundërthënie, sepse ata thonë: Rruga e 
selefëve është më e ruajtur (e shpëtuar) e nuk mund të 
logjikohet të jetë rruga më shpëtuese e të tjerat të jenë më të 
ditura më të mençura, sepse e shpëtuara predispozon të jetë më 
e ditur dhe më e mençur. Nuk ka shpëtim vetëm se duke njohur 
shkaqet e shpëtimit dhe urtësisë në marrjen këtyre shkaqeve.
E dyta: Ku është dija dhe urtësia tek deformimi dhe pakësimi?
E treta: Kushtëzohet prej saj që këta "khalef" (të mëvonshëm) 
të jenë më të ditur në Allahun se Profeti i Tij ç dhe shokët e 
Tijç, sepse rruga e selefëve është rruga e Profetit ç dhe shokëve 
të tij.
E katërta: Kjo ndoshta arrin në kufër sepse bën të detyrueshme 
paditurinë e Profetit ç dhe mëndjelehtësinë e tij. Padituria e tij 
është e kundërta e dijes dhe mëndjelehtësia është e kundërta e 
urtësisë. Ky është një rrezik i madh. Kjo shprehje është e 
pavlefshme, edhe pse synojnë me të kuptimin e saktë. Ata 
kërkuan, u thelluan dhe u zhytën në gjërat që selefët nuk folën 
për to. Polemizimi i tyre (të folurit e tyre) në këto gjëra ishte 
ajo që i dëmtoi dhe i çoi ata në hutim dhe dyshim. Sikur ata të 
qëndronin në atë që qëndruan selefët dhe nuk do të 
thelloheshin në to, nuk do të kishin arritur tek ky dyshim, 
hutim dhe deformim, derisa disa prej prijësve të skolastikëve 
dëshironin të vdisnin në besimin e nënave të tyre të vjetra, që 
nuk e njihnin këtë humbje. Një tjetër thoshte: Unë po vdes në 
akiden e pleqve të Nisaburit. Kjo vinte prej ngushticës së 
dyshimeve, merakosjes dhe hutimit. Mos mendo se njeriu 
mund të jetojë jetë të qetë në akiden e prishur. Nuk mund të 
bëjë jetë njeriu vetëm se në akiden e saktë. Disa prej tyre kanë 
thënë: se më të shumtit njerëz me dyshime në momentin e 
vdekës janë skolastikët. Si do të jetë puna - Allahu na ruajtë – 
me dyshimin në momentin e vdekës, të mbyllet (jeta) për 
njeriun me të kundërtën e besimit. 
Mirëpo nëse ne do të marrim akiden (besimin) nga kur'ani dhe 
sun'neti i Pejgamberitç me thjeshtësi dhe sipas rrugës së 
selefëve. Themi siç tha Err-Rrazi i cili ka qenë nga dijetarët 
dhe prijësat e tyre: "Pashë se rruga më e afërt (me të vërtetën) 
është rruga e Kur'anit; lexo për pohimin "I Gjithmëshirshmi 
(Allahu) Isteva (u ngrit lart dhe qëndroi mbi) Arsh (Fronin e 
Tij Madhështor, Ashtu siç i shkon Madhështisë së Tij)" Ta-Ha. 
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5. Dhe pohoje. Lexo për mohimin "…Asgjë i përngjet Atij…". 
Esh-Shura. 11. "…dhe ata kurr nuk do të përfshin gjë nga 
dija e Tij". Ta-Ha. 110. Dhe kush bën provë siç provova unë 
do të mësoj siçmësova un . Sepse ai e pohoi para kësaj fjale 
duke thënë: meditova në rrugët e skolastikës dhe metodat 
filozofike, nuk pashë se ato të shuajn etjen e të shërojnë 
sëmundjen. Pashë se rruga më e afërt (me të vërtetën) është 
rruga e Kur'anit.
Pra këta mohues, kur u përballën me Cilësitë e Allahut, u 
mbështetën në hamendjen e prishur nga frika se mos binin në 
shembëllime duke përfunduar në humbje të qartë .
A debatuan Sahabët me Profetin ç në këtë çështje?
Ata kur hasnin një hadith të tillë e pranonin pa dalë nga 
realiteti i tij dhe duke ditur se Allahu nuk ka të njashëm. Ata 
bënin bashkimin ndërmjet pohimit dhe mohimit. Pra, pozita 
jonë pro këtij hadithi në të cilin ka pohim të gishtërinjve të 
Allahut të Madhëruar është se ne e pohojmë dhe e pranojmë 
atë. Nuk mjaftohemi vetëm duke e kaluar atë, pa shikuar 
kuptimin, e të mbetemi në pozitën e analfabetëve që nuk e 
kuptojnë librin, vetëm jetojnë në shpresa, porse e lexojmë dhe 
themi: kuptimi i tij është një gisht i vërtetë që bën Allahu me 
anë të tij këto çështje. Ne nuk na lejohet kurrë të imagjinojmë 
me mendimet tona, apo të themi me gjuhet tona se ai është si 
gishtërinjtë tanë, porse themi se Allahu e di formën e këtyre 
gishtave, ashtu sikur nuk e dimë Qenien e Tij të Shenjtë, po 
ashtu nuk e dimë mënyrën e këtyre cilësive, porse e lëmë dijen 
e tyre tek Allahu i Madhëruar.
Në transmetimin e Muslimit gjendet: “Malet dhe pemët janë 
mbi një gisht i shkund ata dhe thotë: Unë jam Sunduesi, Unë 
jam Allahu.
Në transmetimin e Buhariut: “I vendos qiejt mbi një gisht, ujin  
dhe tokën mbi një gisht dhe të gjitha krijesat mbi një gisht”.
Prej Ibnu Umerit transmetohet se Profeti (sal-lAll-llahu alejhi 
ue sel-lem) ka thënë:“ Allahu i palos qiejt Ditën e Kiametit,  
pastaj i merr ata në dorën e Tij të djathtë, pastaj thotë: “Unë 
jam Sunduesi, ku janë tiranët (sunduesit mendjemëdhenj dhe 
arrogantë). Pastaj palos shtatë tokat dhe i merr ato në të  
majtën e Tij pastaj thotë: Unë jam Sunduesi, ku janë tiranët,  
ku janë mëndjemëdhenjtë?”. 
Muslim.
“...Unë jam Sunduesi...”. E thotë këtë si Madhërim ndaj Vetes 
së Tij, si njoftim për Madhështinë e Tij të Plotë dhe ndaj 
Sundimit të Tij të Plotë. Ai është Sundues, është Mbret me 
Sundim absolut.
“...ku janë tiranët?...” Të pyeturit është sfidim. Thotë: ku janë 
mbretërit të cilët ishin në dynja me sundim dhe tregonin forcën 
e rebelizmit dhe mendjemadhësisë mbi robërit e Allahut? Në 
atë kohë ringjallen si grimca që i shkelin  njerëzit me këmbët e 
tyre.
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“ ...Pastaj palos shtatë tokat, pastaj i merr ato në të majtën e 
Tij...”.
Për Fjalën “e majtë” transmetuesit janë në mosmarrëveshje, 
disa prej tyre e pohojnë e disa prej tyre e rrëzojnë. Për ata që e 
pohojnë, kanë gjykuar me qënien e tij "shadh-dh" (pa rregullsi) 
për të, sepse kundërshton dy të besueshëm në transmetimin e 
tij prej Ibnu Umerit. Dikush prej tyre thotë: Transmetuesi i tij 
është i besueshëm, porse e ka thënë atë nga vetja e tij. Origjina 
e këti gabimi është ajo që transmetohet në Sahihun e Muslimit 
se Profeti (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Të 
drejtët janë në shkallë (mimbere) prej drite në të djathtën e 
Rrahmanit (Gjithëmëshirshmit). Që të dyja Duart e Tij janë të  
Djathta”
Kjo të çon në atë se nuk ka një të djathtë e një të majtë.
Mirëpo nëse shprehja "e majtë" është e saktë (e pranushme) ajo 
tek unë nuk bie ndesh me "Që të dyja Duart e Tij janë të  
Djathta”. Se kuptimi është se dora tjetër nuk është si dora e 
majtë në lidhje me krijesën ajo ka mangësi nga dora e djathtë, 
prandaj ka thënë: "Që të dyja Duart e Tij janë të Djathta”. Pra 
nuk ka në to mangësi. Këtë e përforcon edhe fjala e të 
Dërguarit ç në hadithin e Ademit "Zgjodha të djathtën (pra 
dorën) e Zotit tim që të dyja Duart e Tij janë të Djathta të 
begatshme". Pasi që mendimi i gabuar mund të shkonte në 
pohimin e të majtës, që do të thotë mangësi në këtë dorë e jo në 
tjetrën, ka thënë: "Që të dyja Duart e Tij janë të Djathta”. 
Gjithashtu e përforcon këtë fjala e të Dërguaritç: “Të drejtët  
janë në shkallë (mimbere) prej drite në të djathtën e Rrahmanit  
(Gjithëmëshirshmit). Që të dyja Duart e Tij janë të Djathta”. 
Për qëllim është qartësimi i vlerës dhe gradës së tyredhe se ata 
janë në të djathtën e Rrahmanit (Gjithëmëshirshmit).
 Gjithsesi Allahu(subhanehu ue teala) pa dysim ka dy duar çdo 
njëra është ndryshe nga tjetra. Nëse ne dorën tjetër do ta 
përshkruajmë të majtë nuk është për qëllim se ajo ka më pak 
forcë se e djathta, madje të dyja duart e tij janë të djathta. 
Detyrë mbi ne është të themi, nëse kjo vërtetohet nga i 
Dërguariç atëherë ne e besojmë atë e nëse nuk vërtetohet nuk 
themi për të.
Nga ibën Abasi ështën trasmetuar se ka thënë: "Shtatë qiejt  
dhe shtat tokat në pëllëmbën (shuplakën e dorës) e Rrahmanit  
(Gjithëmëshirshmit) nuk janë vetëm se si fara e mustardës në 
dorën e ndonjërit prej jush".
"…në pëllëmbën (shuplakën e dorës) e Rrahmanit  
(Gjithëmëshirshmit)…". Në këtë pohohet pëllëmba (shuplaka e 
dorës).
"…vetëm se si fara e mustardës…". Kjo është një farë shumë e 
vogël, sillet si shembull për vogëlsi dhe pakicë. Kjo tregon për 
Madhështin e Tij (subhanehu ue teala)dhe se Ai nuk përfshihet 
prej askujt. çështja është më e madhe se ky shembull 
përafërsues, se Ai (subhanehu ue teala) nuk kapet prej 
shikimesh dhe nuk e përfshin Atë kuptimet.
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Ibn Xheriri thotë: “Më foli mua Junusi, na lajmëroi Ibnu Uehbi 
ka thënë: ka thënë ibën Zejdi: Më ka folur mua babai im duke 
më thënë: “Shtatë qiejt kundrejt Kursijit janë si shtatë derhemë 
që hidhen në parzmore (kupore)”. Ibn Xheriri.
Po ashtu Ebu Dherri thotë: E kam dëgjuar të Dërguarin e 
Allahut ç të thotë: “Kursia kundrejt Arshit është si hallkë prej 
hekuri që hidhet midis shkretëtirës së tokës”. Muhamed Ibn 
Ebi Shejbe.
“Ibnu Xheriri është njëri prej komentatorëve të njohur. Ai ka 
një tefsir që kosiderohet tefsir me thënie sahabësh. E meta e tij 
është se nuk i ka pastruar këto thënie, ka sjellë të sakta dhe të 
dobëta dhe shumë të dobëta. Ai ka dashur t’i shkruajë 
fillimisht, pastaj t'ia lëjë lexuesit të gjykojë për të saktin dhe të 
dobëtin, ose ka dashur t'i pastrojë në fund, por nuk i është i 
lehtësuar një gjë e tillë.
“...nuk është Kursiji kundrej Arshit”. Ibnul Kajim dhe të tjerë 
përveç tij përmëndin se shtatë qiejt dhe shtatë tokat në lidhje 
me Kursijin janë si një hallkë që hidhet në një shkretëtirë të 
tokës dhe se madhësia e Kusijës është si shkretëtira mbi këtë 
hallkë. Kjo tregon për Madhësinë e Allahut(subhanehu ue 
teala) dhe është në përshtatshmëri për tefsirin e ajetit që autori 
sjell si titull në fillim të temës.
Prej Ibnu Mesudit transmetohet se ka thënë: “Distanca dërmjet  
qiellit të dynjasë dhe atij që vjen pas tij është pesëqind vjet.  
Ndërmjet çdo qielli dhe qielli është pesqind vjet. Ndërmjet  
qiellit të shtatë dhe Kursijit është pesëqind vjet. Ndërmjet  
Kursijit dhe ujit është pesëqind vjet. Arshi është mbi ujin.  
Allahu është mbi Arshin. Nuk i fshihet Atij asgjë prej punëve 
tuaja. Transmeton Ibn Mehdij, prej Hamad ibnu Selmete prej 
Asimit prej Zerrit prej Abdullahit.
Në të njëjtën mënyrë e transmeton edhe El Mesudij prej Asimit 
prej Ebi Uailit prej Abdullahit. Këtë e ka thënë Hafidh 
Dhehebiu, ka thënë ka edhe rrugë të tjera. E ka përmendur 
Daremij, Ibnu Huzejme, Bejhakiu .
Ky hadith është "meukuf" (që arrin) deri tek Ibnu Mesudi (pra 
sikur kjo është fjal e tij), por ai është prej gjërave që në të nuk 
ka vënd për mendimin, dhe kështu merr gjykimin "merrfu" (që 
do të thotë se ai e ka dëgjuar nga Pejgamberiç). Vetëm nëse 
është prej atyre që njihet me marrje prej Israiliateve (prej 
tregimeve të beni israilëve). Ibnu Mesudi nuk njihet me të tilla.
Thënia e tij: “Distanca dërmjet qiellit të dynjasë dhe atij që 
vjen pas tij është pesëqind vjet”  Duke u nisur nga kjo distanca 
ndërmjet qiellit të dynjasë dhe ujit katërmij vjet. Ndërsa në një 
hadith tjetër vjen se: "Trashësia e çdo qielli është pesëqind 
vjet" (prse ky është hadith i dobët). Sipas kesaj distanca 
ndërmjet qiellit të dynjasë dhe ujit është shtatëmijë e pesëqind 
vjet, nëse hadithi është i saktë. Kuptimi i tij është se "uluu" 
lartësimi i Allahut të Madhëruar është shumë larg në lartësi.
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Nëse thuhet këtë e kundërshton ajo çka përmendin shkencëtarët 
bashkëkohor sot se ndërmjet nesh dhe disa yjeve ka distanca 
shum të mëdha?
Themi në lidhje me këtë:
Së pari: përpiqemi të bashkojmë (pajtojmë) ndëmjet tekstit 
(ajetit ose hadithit) aktualitetit me çfarëdolloj  rruge 
Së dyti: Nëse bashkimi (pajtimi) ndërmjet tyre është i pa 
mundur qartësohet dobësia e hadithit. Sepse është e pa mundur 
që hadithet e saktatë të kunërdhtojnë diçka të provuar 
aktualisht kurr.
Nëse një çështje aktualiteti në të cilën nuk ka aspak paqartësi 
vjen në kundërshtim me atë që duket (në pamjen e jashtme) 
nga konteksti i ajetit ose hadithit, atëherë kjo që duket nga 
teksti (i ajetit ose hadithit) komentohet në atë formë që të jetë 
në pajtim me aktualitetin. Shembull: Fjala e Allahut: "I 
Lartësuar me  Madhështi qoftë Ai i Cili ka vendosur në 
qiell yje (të mëdhenj në orbitat e tyre), dhe që vuri në të dhe 
një ndriçues të madh (diellin) dhe hënën që jep dritë". El-
Furkan. 61. Po kështu fjala e Tij: "Dhe e ka bërë hënën dritë 
në të…". Nuh. 16. Ndërkoh ne dimë nga përvoja që shikohet 
se hëna nuk është në qiell, por është në një orbit ndërmjet 
qiellit dhe tokës. Përgjigja: Nëse kur'ani tregon qartasi (në 
formë të prer) se hëna është vendosur në qiell (e ngjitur si 
kuror) siç vendoset goxhda në dërrasë (kjo dërrasë me goxhdë, 
është fuga me të cilën lozin fëmijët). Atëherë fjala e atyre që 
thonë se kemi arritur në hënë nuk është e saktë porse kanë 
arritur në një trup në hapësirë të cilin e kanë menduar të cilin e 
kanë menduar se është hëna.
Porse kur'ani nuk tregon qartasi (në formë të prer) se hëna 
është vendosur në qiell (e ngjitur si kuror). Për ajetin në suren 
El-furrkan themi se qëllimi me qiellin është lartësimi (pasi në 
gjuhën arabe fjala"sema" ka edhe kuptimin lartësi) siç është 
rasti në fjalën e Allahut "Ai lëshoi ujë nga qielli…". Er-Rad. 
17. Uji (shiu) zbret nga retë të cilat janë ndërmjet qiellit dhe 
tokëssiç thotë Allahu: "…dhe të reve që mbahen mes qiellit 
dhe tokës…". El-Bekare. 164. Ky është interpretim i përafërt 
për ajetin. Ndërsa fjala e Tij: "Dhe e ka bërë hënën dritë në 
të…". Nuh. 16. Mund të interpretohet gjithashtu, se ajo është 
në anën e tyre. Ana e qiejve është lartësia. Në këtë 
mënyrëmundet të bëhet bashkimi (pajtimi) ndërmjet ajeteve 
dhe aktualitetit.
 "…Allahu është mbi Arshin…". Ky është tekst i qartë që pohon 
lartësin e Allahut(subhanehu ue teala), lartësi të qënies së Tij. 
Lartësimi i Allahut është dy llojesh:
1- Lartësimi i 
cilësive: këtë nuk e ka mohuar askush që ka përkatësi islame. 
Qëllimi me këtë është përsosmëria e cilësive të Allahut
2- Lartësimi i qënies: 
këtë e kanë mohuar disa nga ata që i përkasin islamit. Thonë: 
çdo lartësim i ardhur që i  përket Allahut është për qëllim me të 
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lartësimi i cilësisë. Ata thonë në lidhje me fjalën e të Dërguarit 
të Allahutç: "…Allahu është mbi Arshin…". Është mbi Arsh me 
fuqin, dominim, sundim. E nuk është mbi të me qënie. Nuk ka 
dyshim se kjo është devijim (ndryshim). Mohuesit e lartësisë së 
Allahut me qënien e Tij ndahen në dy llojesh: 
a- Prej tyre ka që 
thonë se Allahu është me qënien e Tij në çdo vend.
b- Prej tyre ka që 
thonë se Ai nuk është as lart as poshtë as djathtas as majtas as i 
bashkangjitur me krijesat dhe as i shkëputur nga ato. Ky është 
mohim Allahu na ruajt. Prandaj kanë thënë disa dijetarë: sikur 
të thuhej na për shkruani asgjën nuk ka përshkrim më të arritur 
se ky. Ata ikën prej diçkaje për të cilën tregojnë argumentet, 
llogjika dhe fitra për te diçka që e mohojnë argumentet, 
llogjika dhe fitra.
Prej Abas Abdul Mutalibit transmetohet se ka thënë: I Dërguari 
i Allahut, ka thënë: “A e dini sa është (dictanca) ndërmjet 
qiellit dhe tokës? Ne i thamë: Allahu dhe i Dërguari i Tij janë 
më të diturit. Ai tha: Ndërmjet atyre dyjave është pesëqind vjet 
distansë ecje. Prej çdo qielli në qiell tjetër është pesëqind vjet 
distanc ecje. Trashësia e çdo qielli është pesëqind vjet distanc 
ecje. Ndërmjet qiellit të shtatë dhe Arshit është një detë, ku nga 
fundi i tij deri në kreun e tij është sa ndërmjet qiellit dhe tokës. 
Ndërsa Allahu i Madhëruar është mbi të. Atij nuk i fshihet 
asgjë prej punëve të bijve të Ademit”. Ebu Dauti e të tjerë veç 
tij.
“A e dini...” Me fjalën pyetëse janë për qëllim dy gjëra:
1- Për motivim (dëshir për të ditur).
2- Përqëndrimi në atë që do t'u thoshte. Kjo është si thënia e 
Allahut të Madhëruarit. “A të erdhi ty lajmi për atë që 
kaplon (kiameti)?”. Gashije. 1. Kjo është për ta përqëndruar 
dhe motivuar për tek diçka prej ajeteve (Mrekullive) 
Universale të Allahut. 
Ndërsa thënia e Tij: “O ju që keni besuar a tju tregoj për një 
tregti të bujshme që ju shpëton prej një dënimi të 
dhembshëm”. Saf. 10. Kjo është për ta përqëndruar dhe 
motivuar në diçka prej ajeteve (fakteve) të Allahut të sheriatit, 
që janë imani dhe puna e mirë. Ndërsa thënia e Tij: "Thuaj: 
“A t’ju tregojmë për më të dëshpëruarit në veprat e tyre?” 
Kehf. 103.
Për përqëndrim dhe paralajmërim. Dhe thënia e Tij: “Thuaj: A 
tju lajmëroj për një të keqe (të zezë) më të dëmshme (nga 
ajo e metë që na e shihni) si dënim nga Allahu?....”. Maide. 
60. Për përqendrim dhe paralajmërim.
“...Ne i thamë Allahu dhe i Dërguari i Tij janë më të  
Diturit....”, sepse dija e të Dërguaritç është prej dijes së 
Allahut. Allahu i mësoi atij atë që nuk e arrinte njeriu. Për këtë 
arsye vjen me lidhëzën “dhe”. Po kështu thuhet edhe me 
çështjet e sheriatit: Allahu dhe i Dërguari i Tij janë më të 
diturit. Profetiç është më i dituri në sheriatin e Allahut. Kjo nuk 
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është si thënia: “Si të dëshirojë Allahu dhe ti” sepse kjo është 
në anën e kaderit dhe dëshirës në të cilën Profeti ç nuk mund të 
bëhet ortak me Allahun. Ndërsa në çështjet e sheriatit thuhet: 
“Allahu dhe i Dërguari i Tij janë më të diturit". Ndërsa në 
çështjet universit nuk thuhet një gjë e tillë.
“...Ndërmjet qiellit të shtatë dhe Arshit është një detë ku nga 
fundi i tij deri në kreun e tij është sa ndërmjet qiellit dhe 
tokës....”. pra  pesëqind vjet.
“...Allahu i Madhëruar është mbi të...”. Ky është një argument 
për lartësimin madhështor të Allahut të Madhëruar. Ai është 
mbi gjithëçka. Atë nuk e përfshin asgjë prej krijesave të Tij as 
qiejt e as të tjera veç tyre. Po ashtu nuk përshkruhet se Ai është 
në një anë që përfshihet, sepse mbi qiejt dhe Arshit nuk ka 
asgjë pra nuk ka asgjë që të thuhet se është diçka nga krijesat e 
Tij që e përfshin Atë. Në disa libra të Ehlul kelamit thuhet: 
Nuk lejohet absolutisht të përshkruhet Allahu me anë. Ata e 
mohojnë Lartësimin e Allahut me paragjykimin e tyre se 
pohimi i anës predispozon përkufizim (përfshirje), por nuk 
është kështu, sepse ne e dimë se mbi Arshin nuk ka asgjë, nuk 
ka krijesa, mbi të është vetëm Allahu i Madhëruar, për 
rrjedhojë nuk mund të përfshihet. Përsa i përket "Anës", 
pohimi i saj për Allahun ka shkoqitje: “As nuk pohohet dhe as 
nuk mohohet në formë absolute, sepse nuk transmetohet se Ai 
është në një anë, dhe se nuk është në një anë, porse e 
shkoqisim dhe  themi: Allahu është në anën e lartësisë, sepse 
Profetiç i tha robëreshës: “Ku është Allahu?” Fjala “ku” 
nënkupton vendin. Ajo tha: në “qiell”. Kështu ajo e pohoi 
lartësimin e Allahut dhe Profeti ç ia miratoi duke thënë: 
 “Lëroje atë sepse ajo është besimtare”. Muslim.
Ana për Allahun nuk është e poshtme. Për domosdoshmërinë e 
lartësimit argumenton natyra e pastër e krijimit (fitra), mendja 
e shëndoshë dhe argumentat e sheriatit. Dhe nuk është ana e 
sipërme që e përfshin Atë. Sepse kursija e Tij përfshin qiejt dhe 
tokën, e ajo është vendi i vendosjes së këmbëve të Tij, atëherë 
si mund ta përfshijë Atë diçka prej krijesave të Tij?
Ai në anën e lartësisë është i papërfshirë. Nuk mund të thuhet 
se diçka e përfshinë Atë, sepse ne themi: Nuk është mbi Arshin 
asgjë përveç Allahut të Madhëruar,
“....Atij nuk i fshihet asgjë prej punëve të bijve të Ademit” Pra, 
nuk i fshihet asgjë prej punëve të bijve të Ademit në të 
ardhmen, pa dikutuar këtu ato që kanë ndodhur. Allahu i 
Madhëruar thotë: “...e di atë që është tashmë pranë tyre dhe 
në të ardhmen...”. Pra, atë që do të vijë dhe atë që ka kaluar 
mbi ta. Kur Faraoni i tha Musait: “Ai tha: “Si është gjendja e 
popujve të mëparshëm?
Musai tha: Dija për ta është tek Zoti im e shënuar në një 
libër, Zoti im as nuk gabon e as nuk harron".
Profetiç e filloi këtë çështje ma pjesëzën pyetëse hel "a" që 
tregon për përqëndrim dhe paralajmërim me qëllim që të 
përforcoj akiden (besimin) madhështore, se Allahu i 
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Madhëruar është mbi çdo gjë me Qenien e Tij. Ai përfshin 
gjithçka me dijen e Tij. Argument është thënia e Tij: “...Atij  
nuk i fshihet asgjë prej punëve të bijve të Ademit”. Kur e 
mësojmë këtë bëhet detyrë për ne Madhërimi i Tij dhe kujdesja 
prej kundërshimit të Tij sepse Ai është mbi ne, ndërsa çështja e 
Tij na përfshin ne.
Në hadith gjenden dy cilësi të Allahut:
Pohore: ajo është Lartësimi
Mohore: Atij nuk i fshihet asgjë prej punëve të bijve të Ademit.
Në Cilësitë e Allahut nuk gjenden cilësi që mohohen 
krejtësisht, përveç cilësive nekative që s'përmbajnë kuptimin e 
përsosmërisë. Pra mohohet prej Tij lodhja për shkak të 
përsosmërisë së forcës së Tij. Mohohet paaftësia për shkak të 
përsosmërisë së pushtetit të Tij. Kur Allahu mohon prej 
përsosmërisë së Tij diçka prej cilësive qëllimi i mohimit të asaj 
cilësie është për përsosmërinë e të kundërtës së saj. Allahu i 
Madhëruar thotë: “...Atë nuk e kap as kuotje as gjumë...” 
Bekare 255. Kjo tregon përsosmërinë, përhershmërinë e 
mbikqyrjes dhe Përjetshmërinë e Tij. Sikur të jetë i mangët në 
jetë do të kishte nevojë për gjumë. Sikur të flinte nuk do të 
ishte Mbikqyrës i Përhershëm mbi krijesat e Tij, sepse kur flen 
nuk ka kush të qëndrojë në mbikqyrje të tyre. Për këtë banorët 
e xhenetit nuk flenë për të bërë një jetë të plotë, sepse gjumi në 
xhenet u harxhon atyre një kohë pa gëzim, pa shijim, sepse 
gëzimi në të është i përhershëm. Gjumi është vdekje e vogël. 
Ndërsa në xhenet nuk ka vdekje.
Në cilësit e Allahut nuk ka mohim të plotë, sepse kjo është 
asgjë. Në këtë nuk ka as lavdërim e as përsosmëri, madje kjo 
është asgjë. Sepse mohimi nganjëherë vjen për shkak se objekti 
nuk e pranon një gjë të tillë. P. sh: muri nuk bën padrejtësi.
Mundet që mohimi të jetë për qortim, pra i mohon një cilësi të 
ulët për ta qortuar
Një poet ka thënë: Porse populli im edhe pse janë finikë asgjë 
sjanë për sherr edhe nëse ai është i thjesht (pa vlerë). 
I shpërblejnë për mizorin mizorët me falje dhe për të keqen të 
kqit me mirësi. 
Ndërsa fjala e Allahut në hadithin kudsij: "Un ja kam ndaluar  
vetes Time padrejtësin dhe e kam bërë atë të ndaluar ndërmjet  
jush…". Kjo për shkak drejtësis së plotë të Tij se në të 
kundërtën Ai ka  mundësi të bëj padrejtësi, nëse do të 
dëshironte e ndëshkon atë që i bindet. Ndërsa ndalimi i diçkaje 
tregon për mundësin e Tij (për ta vepruar) po të mos ishte që 
Ai ia ka ndaluar Vetes së Tij. 
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