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Në emër të All-llahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit!

PARATHËNIE

E falënderojmë All-llahun me falënderim më të bukur për
begatitë e pakufishme me të cilat na ka mbushulluar Ai.
Veçanërisht i falënderohemi Atij për atë që na ka treguar rrugën
e shpëtimit dhe na ka udhëzuar në Fenë e përkryer, në Fenë
islame. Pa udhëzimin e Tij ne kurrë nuk do të mund ta njihnim
rrugën e drejtë.

I dërgojmë salavat dhe selam sihariqtarit të lajmit të gëzuar,
shpëtimtarit që na nxori nga errësira në dritë, kumtuesit besnik
të Shpalljes së All-llahut xhel-le shanuhu, më të zgjedhurit ndër
më të zgjedhurit, Pejgamberit tonë, Muhammedit . Paqja dhe
bekimi i All-llahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij fisnike, mbi
as’habët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë vëllezërit mu’minë
që i pasojnë ata në rrugën e së vërtetës!

Që nga fillimi i krijimit, njeriu parashtron pyetje për vetveten
e vet: prej nga ka ardhur? Kush e ka krijuar? Cili është qëllimi i
krijimit të tij? Nga po vete?, dhe ngjashëm me këtë. Shumë
juristë-filozofë janë përpjekur të japin përgjigje në këto pyetje,
mirëpo, përgjigjen e vërtetë është e mundur ta gjesh vetëm në
mësimet e fesë, dhe atë në fenë, të cilën i Lartmadhërishmi ia
ka shpallur Muhammedit, sal-lall-llahu ve sel-lem, duke thënë në
Kur’an: “Sot ua përsosa dispozitat e fesë suaj, dhe ua
plotësova dhuntinë Time ndaj jush. Jam i kënaqur që feja
Islame të jetë fe juaja.” (El-Ma’ide: 3)

Duke pasur parasysh se Islami është feja e cila është
shpallur e fundit, All-llahu e ka bërë atë të përkryer dhe të
përshtatshëm për mbarë njerëzimin, për të gjitha vendet dhe
për të gjitha kohët. Për këtë arsye, nga Kur’ani dhe Sunneti, si



4

burrime themelore të Islamit, ne nxjerrim njohuri të vërteta mbi
Krijuesin tonë, mbi atributet (sifatet) e Tij, mbi botën e duk-
shme dhe transcendentale si rezultat të krijimtarisë së Tij. Nga
po këto burime ne kuptojmë shkakshmërinë dhe rolin e gjallë-
rimit tonë, si dhe mënyrën e adhurimit dhe shprehjen e përkorë-
sisë Sunduesit të të gjitha botëve.

Vetëm teuhidi (monoteizmi) i pastër mund të kënaqë arsyen
dhe të qetësojë ndërgjegjen e njeriut.

Në sinorin e feve të ndryshme, të kulturave dhe të ideolo-
gjive Bosnja dhe boshnjakët shpeshherë janë lëndë të ndikimit
të tyre. E konsiderojmë si shumë të rëndësishëm çdo literaturë
islame, e cila e afirmon teuhidin - akidenë, si shkencë themelo re
të Islamit, në të cilin mbështeten të gjitha e shkencat e tjera të
fesë (dinit). E veçanërisht për shkak se literatura nga kjo fushë
është tejet e varfër në gjuhën boshnjake dhe se libri “200
pyetje dhe po aq përgjigje”, që na është ofruar, paraqet studim
të vërtetë në fushën e akidesë islame, është shkruar nën dritën
e Kur’anit dhe të Sunnetit. Me një stil të jashtëzakonshëm, në
formë pyetje-pergjigje, në mënyrë tejet të thukët, libri na flet
për veçoritë më subtile të fesë islame, për jurisprudencën e fun-
dit Hyjnor, e cila i shfuqizon fetë e tjera paraprake, po ashtu të
shpallura nga All-llahu Një, i Vetmi.

Për këtë shkak detyrë e çdo myslimani, krahas respektimit
të ligjit Hyjnor, në jetën private dhe shoqërore të tij, të kontri-
buojë në përhapjen e Islamit, të shpalljes së fundit Hyjnor, që
është dërguar për shpëtimin dhe mirëqenien e mbarë njerëzimit.
I shpallur në harmoni të plotë me natyrën e njeriut, Islami është
zgjidhje më e suksesshme për arritjen e lumturisë në këtë botë
dhe në botën tjetër. I Lartmadhërishmi, në Librin e Vet, thotë:
*”Elif, Lam, Ra. Ky është Libri, ajetet e të cilit radhiten me
kujdes dhe të cilat shpallen kohë pas kohe nga i Urti dhe i
Gjithëdijshmi, *që t’i faleni vetëm All-llahut - unë jam për ju nga
Ai, që t’ju paralajmëroj dhe t’u tregoj lajmet e gëzuara, *që nga
Zoti juaj të kërkoni falje dhe të pendoheni, e Ai do t’ju japë që
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të jetoni bukur deri në afatin e caktuar (të jetës suaj), dhe çdo
të ndershmit do t’i japë shpërblimin e merituar. E, nëse
shmangeni - unë, me të vërtetë, i druaj dënimit (që do t’ju gjejë)
në Ditën e Madhe. *Tek All-llahu do të ktheheni ju, e Ai është i
Plotfuqishëm për çdo gjë!” (Hud: 1-4)

E lusim Mëshiruesin që myslimanët të kenë dobi të mbushu-
llueshme nga ky libër dhe t’u dhurojë shpërblim të madh
vëllezërve nga Komiteti i Lartë Saudian, të cilët qenë iniciatorë
të botimit të kësaj vepre. E lusim Atë që ta mëshirojë edhe
autorin edhe përkthyesin, si dhe të gjithë ata, të cilët në çfarë-
do mënyre qoftë kontribuan që ky libër të shohë dritën e ditës!

Ve bil-lahit-teufik.

Hf. Halil Mehtiq
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PARATHËNIE E SHKRIMTARIT

Në emër të All-llahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit!

Qoftë i lavdëruar All-llahu, i Cili i ka krijuar qiejt dhe Tokën,
dhe i ka dhënë errësirën dhe dritën, e ata që nuk besojnë - të
tjerët i bëjnë të barabartë me Sunduesin e tyre! Ai ju krijon ju
nga toka dhe ua cakton çastin e vdekjes, dhe vetëm Ai e di se
kur do të ndodhë Dita e Kiametit, e ju megjithatë dyshoni! Ai
është All-llahu edhe në qiej edhe në Tokë, Ai e di atë që fshihni
dhe atë që e shfaqni haptazi. Ai i di të gjitha çka punoni ju!

Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut, i Cili
nuk ka shok! Ai është Një i Vetmi, Ai të Cilit i drejtohet çdo gjë,
nuk ka lindur (kë), e as që është i lindur (nga dikush) dhe
askush nuk është i barabartë me Të!

E Tij është çdo gjë që gjendet në qiej e në Tokë  dhe Atij i
nënshtrohet çdo gjë. Ai është Krijuesi i qiejve e i Tokës dhe, kur
cakton diç, vetëm thotë “Bëhu!” - dhe ajo bëhet.

“Zoti yt krijon çka të dojë dhe Ai zgjedh, e ata nuk kanë të
drejtë të zgjedhin. Ai është i pastër dhe i lartësuar nga ajo që i
përshkruajnë Atij!” (El-Kasas: 68)

“Ai nuk pyetet për atë që punon (Vetë), e ata pyeten.”
(El-Enbija’: 23)

Dhe dëshmoj se, prijësi dhe Pejgamberi ynë Muhammedi,
është robi i Tij.

“Ai e ka dërguar atë (Muhammedin) me Udhëzim dhe me
Fenë e vërtetë, që ta ngritë atë mbi të gjitha fetë e tjera, madje
edhe nëse kjo nuk është sipas dëshirës së idhujtarëve.”
(Es-Saff: 9)
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Salavati dhe selami qofshin për familjen dhe as’habët e tij,
të cilët udhëzojnë në të vërtetën dhe gjykojnë drejtësisht sipas
saj.

Ky libër është përmbledhje e dobive të mëdha dhe gjithëpër-
fshirëse, i cili në vete përmban bazat e besimit (imanit) dhe
themelet e teuhidit (monoteizmit), në të cilin kanë ftuar të
gjithë Pejgamberët dhe të gjitha Librat e shpallura. Ky e vë në
pah dhe udhëzon në pasimin e Islamit dhe rrugën e drejtë e të
vërtetë. Dhe, nuk ka shpëtim për atë që beson në diç tjetër.

Në këtë përmbledhje e kam sqaruar imanin dhe atë me çka
shquhet ai, pastaj çka e largon atë në tërësi, ose çka e mohon
plotësinë e tij.

Krahas përgjigjes në çdo pyetje, kam përmendur edhe
argumentet, në mënyrë që çështja të jetë më e qartë dhe që
esenca të jetë sa më e kapshme.

Jam kufizuar në përmendjen e drejtimit të atyre, të cilët e
pasojnë Sunnetin, duke mos i përmendur mendimet e atyre, të
cilët i pasojnë epshet dhe risitë në fe, meqë ato nuk përmen-
den, përveç në kontekstin e përgjigjes në to dhe që të “ngrehet
shigjeta e Sunnetit” në ta.

Për t’u zbuluar risitë në fe dhe mangësitë e tyre, kanë
punuar imamët e mëdhenj që kanë shkruar vepra të veçanta, të
cilat i luftojnë risitë në fe dhe largohen prej tyre, meqë diçka
mund të konceptohet vetëm me njohjen e kundërshtisë së saj.
E, kur lind dielli, nuk është nevoja të argumentohet se është
ditë, dhe kur e vërteta bëhet e qartë dhe e dukshme, çdo gjë që
është në kundërshtim me të është lajthitje.

Këtë libër e kam përpiluar në pyetje, në mënyrë që nxënësit
të jenë të vëmendshëm, e pastaj jam përgjigjur në to, në mëny-
rë që çështja të jetë e qartë, dhe e kam quajtur “E’lamu
es-sunne el-menshure et-taifeti en-naxhijeti el-mensuru”.

E lus All-llahun që ky libër të jetë në emrin e Tij dhe që të na
japë dobi në atë për çka na ka mësuar, dhe të na mësojë atë që
është e dobishme për ne. Ai mundet çdo gjë dhe Ai është Zoti
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ynë, e sa Zot dhe Ndihmës i mrekullueshëm që është Ai! Atij i
kthehet çdo gjë dhe Ai është Zoti ynë, e sa Zot dhe Ndihmës i
mrekullueshëm që është Ai!
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Në emër të All-llahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit!

Pyetja e parë:
CILA ËSHTË DETYRA E PARË E
ROBËRVE TË ALL-LLAHUT ?

Robërit e Lartmadhërishmit në rend të parë duhet të kup-
tojnë se për se i ka krijuar Ai, përse u ka caktuar mëkëmbësinë
në Tokë, përse i ka dërguar Pejgamberët, e përmes tyre Shpall-
jet, dhe përse e ka krijuar këtë botë (dynjallëkun) dhe botën
tjetër (Ahiretin), e me to edhe Ditën e gjykimit dhe peshojën, në
të cilën do të peshohet fati dhe fatkeqësia, dhe në ujdi kë këtë,
të dhurohet drita.

All-llahu  thotë:

“E ai, të cilit All-llahu nuk i jep dritë, ai as që do të ketë
dritë.” (En-Nur: 40)

Pyetja e dytë:

PËRSE ALL-LLAHU I KA KRIJUAR KRIJESAT E VETA?

All-llahu i Madhërishëm thotë:
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*”Ne, nuk i kemi krijuar qiejt dhe Tokën, dhe atë që gjendet
ndërmjet tyre, për t’u zbavitur, *Ne i kemi krijuar ato me qëllim
të caktuar, por shumica e tyre nuk e dinë.” (Ed-Duhan: 38-39)

“Ne, nuk i kemi krijuar më kot qiejt dhe Tokën, dhe atë që
gjendet ndërmjet tyre; kështu mendojnë jobesimtarët.” (Sad:
27)

“E, All-llahu i ka krijuar qiejt dhe Tokën me urtësi, në
mënyrë që gjithsecili të jetë i shpërblyer apo i dënuar, sipas asaj
që ka merituar; askujt nuk do t’i bëhet padrejtësi.” (El-Xhathije:
22)

“Xhinnët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më
adhurojnë.” (Edh-Dharijat: 56)

Pyetja e tretë:

KUSH ËSHTË ROB (‘ABD)?

Nëse nocioni ‘abd (rob) nënkupton të robëruarit, të nën-
shtruarit dhe të përulurit, atëherë ky përfshin krijesat nga botët
më të larta dhe më të ulëta, me arsye dhe pa arsye, të lëviz-
shme dhe të palëvizshme, ato që jetojnë në tokë dhe në ujë, të
dukshme dhe të padukshme, ato që besojnë dhe ato që nuk
besojnë, mirëbërësit dhe keqbërësit, dhe të gjitha të tjerat.
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Të gjitha krijesat janë të All-llahut, të nënshtruara Atij dhe
të destinuara udhëheqjes së Tij. Çdo krijese i është caktuar që
më parë programi sipas të cilit orientohet e sillet, si dhe kufijtë
në suazat e të cilave lëviz.

All-llahu i Madhërishëm thotë:

“Ky është rregullim (sistem) i të Drejtit dhe të Urtit.”
(El-En’am: 96; Ja Sin: 38; Fussilet: 12)

Nëse nocioni “abd” (rob) nënkupton të përulurin, të bindurin
dhe atë që e do Zotin e vet, atëherë ky ka të bëjë vetëm me
besimtarët, të cilët janë robërit e Tij të nderuar dhe evliatë e Tij
të devotshëm, të cilët nuk duhet të frikësohen dhe të pikëllo-
hen.

Pyetja e katërt:

ÇKA ËSHTË IBADETI?

Ibadeti është nocion, i cili ngërthen çdo gjë që do All-llahu
 dhe me çka është i kënaqur Ai, duke mos u kufizuar vetëm
në fjalë dhe në vepra, por edhe në sekrete, mendime të fsheh-
ta, dhe largimi nga çdo gjë që mohon këtë dhe që është në
kundërshtim me këtë.

Pyetja e pestë:

KUR ËSHTË VEPRIMI IBADET?

Veprimi është robërim, kur në të plotësohen dy kompo-
nentë: dashuria e plotë dhe përulësia e tërësishme.

All-llahu i Madhërishëm thotë:
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“...Ndërsa besimtarët e vërtetë e duan shumë më tepër
All-llahun.” (El-Bekare: 165)

“Ata që, nga druajtja ndaj Zotit të tyre, frikësohen.”
(El-Mu’minun: 57)

Këto dy gjëra (dashurinë dhe përulësinë) i ka bashkuar në
fjalët e lartësuara të Tij:

“Ata përpiqeshin që të bëjnë sa më shumë të mira dhe na u
luteshin Neve, duke shpresuar dhe duke u frikësuar, dhe ishin
të përulur ndaj Nesh.” (El-Enbija’: 90)

Pyetja e gjashtë:

CILAT JANË SHENJAT E DASHURISË
SË ROBIT NDAJ ALL-LLAHUT ?

Shenjat e dashurisë ndaj All-llahut janë: të dashurit e tërë
asaj që do All-llahu  dhe të urryerit e gjithçkaje që e hidhëron
Atë, të zbatohen të gjitha urdhrat e Tij dhe të abstenuarit nga
ndalesat e Tij; të shoqëruarit me evliatë (njerëzit e mirë) e Tij
dhe të qenët armik i të gjithë atyre që janë armiq të Tij. Për
këtë arsye hallka më e fortë e këtij imani - besimi është: të
dashurosh në emër të All-llahut  dhe të urresh në emër të Tij.

Pyetja e shtatë:

SI E DINË ROBËRIT E ALL-LLAHUT SE ÇKA
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DO DHE ME SE ËSHTË I KËNAQUR AI?

Këtë e kanë kuptuar nga Pejgamberët, të cilët i ka dërguar
All-llahu  dhe nga Shpalljes të dërguar përkrye tyre, në të
cilën i Lartmadhërishmi ka caktuar se çka dëshiron dhe me çka
është i kënaqur, njëkohësisht duke ndaluar atë që nuk pranon
dhe që e urren. Për këtë arsye Shpallja është argument i pakon-
testueshëm dhe në të është shprehur Urtësia e Tij largpamëse.

All-llahu i Madhërishëm thotë:

“Mbi Pejgamberët, të cilët sillnin lajme të gëzuara dhe
paralajmëronin (qortonin), kështu që njerëzit, pas Pejgambe-
rëve, të mos kenë ndonjë arsyetim para All-llahut.” (En-Nisa’:
165)

“Thuaj (o Muhammed!): “Nëse ju e doni All-llahun, pasomë-
ni mua, atëherë edhe All-llahu do t’ju dojë juve dhe do t’ua falë
mëkatet! Se All-llahu falë dhe është Mëshirues.” (Ali Imran:
31).

Pyetja e tetë:

SA KUSHTE I KA IBADETI?

Ibadeti i ka tre kushte:
- I pari është vendimi i fuqishëm, pa të cilin ibadeti nuk

mund të ekzistojë.
- I dyti është vendimi i sinqertë.
- I treti është harmonizimi me Sheriatin, me të cilin All-llahu

 urdhëron që T’i nënshtrohemi dhe T’i robërohemi Atij. Këto
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janë kushtet e saktësisë së ibadetit.

Pyetja e nëntë:

ÇKA ËSHTË VENDIMI I FUQISHËM?

Flakja e përtacisë dhe e plogështisë, nga një anë, dhe për-
pjekja që veprat t’i pasojnë fjalët, nga ana tjetër.

All-llahu i Madhërishëm thotë:

*”O besimtarë, përse flisni atë që nuk e punoni? *O sa e
neveritshme është për All-llahun kur flisni fjalë, të cilat nuk i
ndjekin veprat!” (Es-Saff: 2-3)

Pyetja e dhjetë:

ÇKA ËSHTË NIJETI (QËLLIMI) I SINQERTË?

Kjo është dëshira dhe përpjekja e robit që, me të gjitha fjalët
dhe veprat e tij, të hapta e të fshehta, të arrijë kënaqësi në e
Zotit të tij të Lartmadhërishëm.

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“E janë urdhëruar që t’i luten vetëm All-llahut, që sinqe risht,
si besimtarë të vërtetë, të predikojnë fenë...” (El-Bejjine: 5)

*”E nuk pret që t’i kthehet me mirënjohje, *por vetëm që të
fitojë kënaqisinë e Zotit të Tij të Lartmadhërishëm.” (El-Lejl:
19-20)
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“Ne ju ushqejmë vetëm për hir të All-llahut, prej jush nuk
kërkojmë as shpërblim as falënderim!” (El-Insan: 9)

“Ai që dëshiron shpërblim në botën tjetër - Ne do t’ia
shumëfishojmë atë, e ai që dëshiron shpërblim në këtë botë, do
t’ia japim atë, porse ai nuk do të ketë pjesë në botën tjetër.”
(Esh-Shura: 20)

Përkitazi me këtë, flasin edhe shumë ajete të tjera.

Pyetja e njëmbëdhjetë:

CILA ËSHTË FEJA QË E KA CAKTUAR
ALL-LLAHU I LARTMADHËRISHËM

- QË TË ROBËROHET VETËM SIPAS SAJ?

Kjo është feja e pastër, të cilën e ka paralajmëruar Ferrëfy-
esi Ibrahimi .

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Feja e vërtetë te All-llahu është vetëm Islami.” (Ali Imran:
19)



16

“A mos kërkojnë ata tjetër, përveç fesë së All-llahut? E, Atij
i nënshtrohen të gjitha ato që gjenden në qiej dhe në Tokë, me
dashje ose pa dashje.” (Ali Imran: 83)

“Fesë së Ibrahimit i shmanget vetëm ai që e poshtëron
vetveten.” (El-Bekare: 130)

“E ai që kërkon ndonjë fe tjetër përveç Islamit, nuk do t’i
pranohet, dhe ai në botën tjetër do të jetë i humbur.” (Ali
Imran: 85)

“A mos vallë, ata të kenë zotër, të cilët u përcaktojnë të
besojnë atë që nuk ka urdhëruar All-llahu?” (Esh-Shura: 21),
dhe shumë ajete të tjera.

Pyetja e dymbëdhjetë:

SA SHKALLË I KA FEJA ISLAME?

Feja islame i ka tri shkallë. Këto janë: islami, imani dhe
ihsani, ndërsa çdonjëra prej tyre ngërthen në vetë fenë e
tërësishme.

Pyetja e trembëdhjetë:

ÇKA ËSHTË ISLAMI?

Islam do të thotë përkushtim ndaj All-llahut  me teuhid (të
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kuptuarit e Njëshmërisë së All-llahut  në çdo gjë), të
nënshtruarit Atij me bindje (ta’at) dhe pastërtia nga shirku - të
përshkruarit shok All-llahut 

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Kush ka fe (besim) më të mirë se ai që i dorëzohet
sinqerisht All-llahut.” (En-Nisa’: 125)

“Ai që i dorëzohet tërësisht All-llahut, duke bërë vepra të
mira, ai është kapur për lidhjen (litarin) më të fortë.” (Lukman:
22)

“Zoti juaj është Një Zot, andaj dorëzojuni sinqerisht vetëm
Atij, e përgëzoi të dëgjueshmit me lajm të mirë.” (El-Haxhxh:
34)

Pyetja e katërmbëdhjetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI SE ISLAMI PËRFSHINË FENË
(ISLAME) E TËRËSISHME TEK UDHËZIMI I SAJ?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:
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“Feja e vërtetë te All-llahu është vetëm Islami.” (Ali Imran:
19)

Resulull-llahu  ka thënë:
“Islami ka filluar me disa individ, dhe sërish do të jetë ashtu

siç ka filluar - i vetëm.”
“Islami më i mirë është të besuarit në All-llahun ”

Pyetja e pesëmbëdhjetë:

CILAT JANË ARGUMENTET SE ISLAMI BAZOHET
NË PESË THEMELE (RUKNE) TE KONKRETIZIMI I TIJ?

Fjalët e Resulull-llahut , në hadithin, në të cilin Xhibrili 
e ka pyetur për fenë:

“Islami është të dëshmosh se nuk ka zot tjetër përveç
All-llahut dhe se Muhammedi është i Dërguari i All-llahut; ta
kryesh namazin; ta ndash (japësh) zekatin; ta agjërosh
Ramazanin; dhe ta kryesh haxhxhin, nëse ke mundësi për
këtë.”

“Islami është ndërtuar prej pesë gjërave.”
I ka përmendur edhe fjalët e sipërpërmendura, përveç që

haxhxhin e ka përmendur para agjërimit të ramazanit, ndërsa që
të dy hadithet gjenden në Sahihët.

Pyetja e gjashtëmbëdhjetë:

CILIN VEND E ZËNË DY DËSHMITË (E SHEHADETIT) NË FE?

Njeriu nuk mund të hyjë në fe, përveç me dëshmi se Vetëm
All-llahu është Zot dhe se Muhammedi është i Dërguari i Tij.

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:
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“Besimtarë të vërtetë janë vetëm ata që besojnë All-llahun
dhe të Dërguarin e Tij.” (El-Huxhurat: 15; En-Nur: 62)

Resulull-llahu  ka thënë:
“Mua më është urdhëruar që të luftojë me njerëzit, derisa të

mos dëshmojnë se nuk ka zot tjetër përveç All-llahut dhe se
Muhammedi është robi dhe i Dërguari i Tij.”

Ekzistojnë edhe shumë ajete dhe hadithe që flasin për këtë
temë.

Pyetja e shtatëmbëdhjetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR DËSHMINË
SE NUK KA ZOT TJETËR PËRVEÇ ALL-LLAHUT?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“All-llahu dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Tij, - por
edhe engjëjt e xhinnët, dhe (dëshmojnë) se Ai vepron
drejtësisht.. Nuk zot tjetër përveç Tij , të Plotfuqishmit dhe të
Urtit!” (Ali Imran: 18)

“Dije se nuk ka zot tjetër përveç All-llahut!” (Muhammed:
19)

“Dhe nuk ka zot tjetër përveç All-llahut!” (Ali Imran: 62)
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“All-llahu nuk ka marrë për Vete fëmijë, dhe bashkë me Të
nuk ka kurrfarë zoti (tjetër)!” (El-Mu’minun: 91)

“Thuaj: ‘Sikur krahas Tij të ekzistonin edhe zota të tjerë
(përveç Tij), siç thonë ata, atëherë ata (zotat) do të kërkonin
rrugë për (të arritur) te Zoti i Arshit’.” (El-Isra’: 42)

Përkitazi me këtë, flasin edhe shumë ajete të tjera.

Pyetja e tetëmbëdhjetë:

ÇKA DO TË THOTË DËSHMIA SE NUK KA
ZOT TJETËR PËRVEÇ ALL-LLAHUT?

Domethënë askush tjetër përveç All-llahut nuk është i denjë
të adhurohet, dhe të vërtetohet se robërimi (ibadeti) i takon
vetëm Atij, i Cili nuk ka shok në adhurim (ibadet), ashtu sikun-
dër që Ai nuk ka shok as në qeverisjen e Tij.

I Lartmadhërishmi thotë:

“Kjo është kështu, ngase All-llahu është i Vërtetë, ndërsa
ata të cilëve u falen ata përpos Tij - nuk ekzistojnë fare, dhe
ngase All-llahu është i Lartësuar dhe i Madh.” (El-Haxhxh: 62)

Pyetja e nëntëmbëdhjetë:

CILAT JANË KUSHTET E DËSHMISË SE NUK KA ZOT TJETËR PËRVEÇ
ALL-LLAHUT, TË CILAT NUK I BËJNË DOBI ATIJ QË I SHQIPTON ATO,

PËRPOS NËSE I POSEDON QË TË GJITHA?

Ekzistojnë shtatë kushte të këtilla:
Kushti i parë: Njohja e domethënies së saj ( d.m.th.
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dëshmisë) duke mohuar dhe duke vërtetuar.
Kushti i dytë: Që zemra të jetë tërësisht e bindur në këtë

besim.
Kushti i tretë: Përkushtimi i tërësishëm ndaj këtij shehadeti

si për nga jashtë ashtu edhe për nga brenda (publikisht).
Kushti i katërt: Flakja e asaj që kërkon dhe që do ai.
Kushti i pestë: Përkushtimi i pastër ndaj fesë.
Kushti i gjashtë: Sinqeriteti, jo vetëm me gjuhë, por edhe

me zemër (sidk).
Kushti i shtatë: Dashuria ndaj shehadetit, e për shkak të tij

edhe dashuria ndaj bartësve të shehadetit, dhe miqësimi e
armiqësimi për hir të tij.

Pyetja e njëzetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI I “NJOHJES”
NGA KUR’ANI DHE SUNNETI?

Fjalët e All-llahut të Lartmadhërishëm:

“...(Do të) munden  vetëm ata që e pranojnë të Vërtetën,”
-d.m.th. se nuk ka zot tjetër përveç All-llahut - “dhe ata e dinë
këtë.” (Ez-Zuhruf: 86) - d.m.th. me zemrat e tyre domethënien
e asaj që shqiptojnë gjuhët e tyre.

Dhe fjalët e Resulull-llahu :
“Kush vdes duke e ditur se nuk ka zot tjetër përveç

All-llahut, do të hyjë në Xhennet.”

Pyetja e njëzetenjëtë:

CILËT JANË ARGUMENTET NGA KUR’ANI DHE
SUNNETI PËR KUSHTIN E “BINDSHMËRISË”?

Fjalët e All-llahut të Lartmadhërishëm:
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“Besimtarë të vërtetë janë vetëm ata që besojnë All-llahun
dhe të Dërguarin e Tij, dhe pastaj nuk dyshojnë më. Ata janë të
sinqertë.” (El-Huxhurat: 15)

Fjalët e Resulull-llahu :
“Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç All-llahut dhe se unë

jam i Dërguari i All-llahut; nuk do ta takojë robi All-llahun me
këto dy gjëra, duke mos dyshuar fare, e të mos hyjë në
Xhennet.”

“Secilin që e takon pas këtij muri duke dëshmuar se nuk ka
zot tjetër përveç All-llahut, e me këtë t’i jetë zemra plotësisht e
bindur, përgëzoje atë me Xhennet!”

Që të dy hadithet gjenden në Sahihët.

Pyetja e njëzetedytë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI I “PËRKUSHTIMIT”
NGA KUR’ANI DHE SUNNETI?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Ai që i dorëzohet tërësisht All-llahut, duke bërë vepra të
mira, ai është kapur për lidhjen (litarin) më të fortë.” (Lukman:
22)

Resulull-llahu  ka thënë:
“Askush nuk do të jetë besimtarë i vërtetë, përderisa dëshi-

rat e tij nuk janë në harmoni me atë që kam ardhur unë.”

Pyetja e njëzetetretë:
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CILI ËSHTË ARGUMENTI I KUSHTIT TË “PRANIMIT”
NGA KUR’ANI DHE SUNNETI?

Përkitazi me ata që nuk pranojnë këtë, All-llahu i Lartma-
dhërishëm thotë:

*”Tuboni jobesimtarët dhe ata që janë shoqëruar me ta, dhe
ata të cilëve u janë falur *përveç All-llahut, e tregojuani atyre
rrugën e cila shpie në Xhehennem, *dhe ndalni ata, se ata do
të pyeten: *”Ç’keni, përse nuk e ndihmoni njëri-tjetrin?” *Por,
atë Ditë, ata do të dorëzohen tërësisht *dhe do t’ia hedhin
(përgjegjësinë) njëri-tjetrit: *”Ju na keni mashtruar!” *”Jo”, do
të përgjigjen, “por nuk keni dashur të besoni, *e ne nuk kemi
pasur kurrfarë pushtet mbi ju, por ju ishit popull çapkën (i
tërbuar). *Dhe, u realizua fjala e Zotit tonë ndaj nesh, se ne,
me të vërtetë, do ta shijojmë ndëshkimin, *ndërsa, ju
thërrisnim në lajthitje, meqë edhe ne vetë ishim në lajthitje.
*Dhe, atë Ditë, ata do të jenë së bashku në mundim, *sepse,
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Ne kështu veprojmë me idhujtarët. *Kur u thuhej atyre: “Vetëm
All-llahu është Zot!” - ata madhështoheshin, *dhe thoshin:
“Vallë, a t’i braktisim hyjnitë tanë për shkak të një poeti të
marrë?” (Es-Saffat: 22-36)

Resulull-llahu  ka thënë:
“Shembulli i Udhëzimit dhe i ilmit (diturisë), të cilat i ka

dërguar All-llahu , është sikundër shiu i begatshëm që bie në
tokë, e cila e pranon ujin dhe nga ky bëhet pjellore, pastaj mbin
bari dhe shumë bimësi të tjera; por ka edhe tokë jopjellore, e
cila e mban ujin, e All-llahu bën që ai të jetë i dobishëm për
njerëzit, kështu që ata e pinë atë dhe i ujitin të mbjellat me të;
ndërkaq, (shiu) bie edhe në grupe të tjera, prej të cilave janë
shkretëtira, të cilat as nuk e mbajnë ujin as që nga to mbijnë
bimët. Shembulli i njëjtë është edhe i atij, i cili e kupton fenë e
All-llahut dhe i sjellë dobi ajo me çka më ka dërguar All-llahu ,
e tërë këtë e mëson dhe e studion; dhe shembulli i atij i cili as
që e kthen kokën në këtë, e as që e pranon Udhëzimin me të
cilin jam dërguar.”

Pyetja e njëzetekatërt:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR “RRËFIMIN E
PASTËR TË FESË” NGA KUR’ANI DHE SUNNETI?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“...Andaj adhuroje vetëm All-llahun duke e rrëfyer sinqerisht
fenë e Tij!” Dhe fjalët: “Ah, vetëm All-llahut i përket  përku-
shtimi (besimi) i sinqertë...” (Ez-Zumer: 2-3)
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Resulull-llahu  ka thënë:
“Fatlum janë ata njerëz, të cilët, në angazhimin tim, thonë

sinqerisht nga zemra: Nuk ka zot (tjetër) përveç All-llahut!”
“Vërtetë All-llahu e ka liruar nga zjarri çdokënd që thotë:

“Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut!”, duke dashur me këtë që
ta arrijë kënaqësinë e All-llahut.”

Pyetja e njëzetepestë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI I “SINQERITETIT”
NGA KUR’ANI DHE SUNNETI?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

*”Elif, Lam, Mim. *A mendojnë njerëzit se do të lihen (të
qetë) nëse thonë: “Ne kemi besuar!”, e të mos vihen në
sprovë? *Ndërsa Ne i kemi vënë në sprovë ata që kanë qenë
para tyre, në mënyrë që All-llahu gjithsesi do të tregojë për ata
që e thonë të vërtetën dhe për ata që gënjejnë.” (El-Ankebut:
1-3)

Resulull-llahu  ka thënë:
“Nuk ekziston askush që dëshmon me zemër se, nuk ka zot

tjetër përveç All-llahut dhe Muhammed është i Dërguari i
All-llahut, e që All-llahu të mos e largojë nga zjarri.”

Resulull-llahu  ka thënë për një beduin, të cilin e mësonte:
“Ka shpëtuar, nëse e fletë të vërtetën.”

Pyetja e njëzetegjashtë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI I KUSHTIT TË
“DASHURISË” NGA KUR’ANI DHE SUNNETI?
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All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“O besimtarë! Nëse ndokush prej jush shmanget nga feja e
vet, All-llahu me siguri në vend të tyre do të sjellë njerëz, të
cilët i do Ai dhe, të cilët e duan Atë.” (El-Ma’ide: 54)

Resulull-llahu  ka thënë:
“Tek i cili gjenden tri (cilësi), do ta ndiejë ëmbëlsinë e imanit

(besimit): Që All-llahu dhe i Dërguari i Tij të jenë te ai më të
dashur se çdo gjë tjetër; ta dojë dikë, por vetëm në emër të
All-llahut; të urrejë kthyerjen në mosbesim (kufër), pasi që
All-llahu e ka shpëtuar nga ai, ashtu siç urren të hidhet në
zjarr.”

Pyetja e njëzeteshtatë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI I MIQËSIMIT PËR HIR TË ALL-LLAHUT DHE
ARMIQËSIMI PËR HIR TË TIJ?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:
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*”O besimtarë! Mos i merrni për mbrojtës hebrenjtë dhe të
krishterët! Ata janë mbrojtës të vetvetes! Kushdo që prej jush i
pranon ata për mbrojtës, ai është me ta. Me të vërtetë, All-llahu
nuk do t’i udhëzojë në rrugë të drejtë njerëzit që i bëjnë
vetvetes padrejtësi. *Prandaj ti i sheh ata, zemrat e të cilëve
janë të sëmura, se si nxitojnë për të lidhur miqësi me ta, duke
thënë: “Druajmë se mos po na godet ndonjë fatkeqësi”. E,
All-llahu, me siguri, do të sjellë fitoren, ose diçka tjetër, nga ana
e Vet, e prandaj, për atë që kanë fshehur ata në shpirtrat e
tyre, do të pendohen, *ndërsa ata që besojnë, do të thonë: “A
këta janë ata që betoheshin në All-llahun, me betimin më të
fortë të tyre, se me të vërtetë janë me ju? Veprat e tyre do të
jenë të shkatërruara, e do të pësojnë edhe ata. *O besimtarë!
Nëse ndokush prej jush shmanget nga feja e vet, All-llahu me
siguri në vend të tyre do të sjellë njerëz, të cilët i do Ai dhe, të
cilët e duan Atë; të përulur ndaj besimtarëve dhe kryelartë ndaj
jobe simtarëve (kafirëve); ata do të luftojnë në rrugën e
All-llahut dhe nuk do t’i frikësohen qortimit (kërcënimit) të
kurrfarë qor tuesi (kërcënuesi). Kjo është shpërblim (dhuratë) i
All-llahut, të cilin ia jep kujt të dojë Vetë- se All-llahu është i
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mirë pamasë dhe di çdo gjë. *Mbrojtësit tuaj janë vetëm
All-llahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët, të cilët falin namazin
me përkushtim dhe japin zekatin. *E, kush merr për mbrojtës
All-llahun, të Dërguarin e Tij dhe besimtarët (ai është në anën e
All-llahut) - e ana e All-llahut do të ngadhënjejë gjithsesi.”
(El-Ma’ide: 51-56)

*”O besimtarë! Mos e bëni mik babanë tuaj dhe vëllezërit
tuaj, nëse ata e donë më tepër mosbesimin sesa besimin.
Kushdo prej jush që i bën ata miq, ai me të vërtetë ka bërë
mëkat ndaj vetvetes. *Thuaj: “Nëse etërit tuaj, bijtë tuaj,
vëllezërit tuaj, gratë tuaja, farefisi juaj, pasuria juaj, që e keni
fituar, tregtia juaj- për të cilën keni frikë se nuk do të shkojë
mirë, dhe shtëpitë tuaja, në të cilat e ndieni veten rehat, u janë
më të dashura se All-llahu, se i Dërguari i Tij dhe se lufta në
rrugën e Tij, atëherë pritni derisa All-llahu ta sjellë vendimin. E,
All-llahu nuk do t’i udhëzojë mëkatarët në rrugën e drejtë.”
(Et-Teube: 23-24)
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“Nuk duhet që njerëzit, të cilët besojnë All-llahun dhe Ditën
e Kiametit, të ushqejnë dashuri ndaj atyre, të cilët kundër-
shtojnë All-llahun dhe Pejgamberin e Tij, madje qofshin ata
(kundërshtarët) edhe etërit e tyre, ose bijtë e tyre, ose vëlle zërit
e tyre, ose farefisi i tyre. Ai, në zemrat e tyre ka mbjellë
besimin dhe i ka fuqizuar ata me dritën Vet, dhe Ai do t’i shpie
ata në kopshtet e Xhennetit, nëpër të cilat do të rrjedhin
lumenj, që aty të qëndrojnë përgjithmonë. All-llahu është i
kënaqur me ta, por edhe ata do të jenë të kënaqur me Të. Ata
janë në anën All-llahut, e ata (që janë) në anën e All-llahut, do
të ngadhënjejnë me siguri.” (El-Muxhadele: 22)

“O besimtarë, nëse jeni nisur për të luftuar në rrugën Time
dhe për të arritur kënaqësinë Time, (atëherë) mos miqësohi me
armiqtë e Mi dhe tuaj, dhe mos u shprehni atyre dashuri -
(sepse) ata mohojnë të Vërtetën, e cila u vie, dhe e përndjekin
të Dërguarin dhe juve, për shkak se e besoni All-llahun, Zotin
tuaj. Ju fshehurazi i shfaqni atyre dashuri, por Unë di edhe atë
që fshihni edhe atë që punoni haptazi. Ai prej jush, i cili vepron
kështu, ai ka devijuar nga rruga e drejtë.” (El-Mumtehine: 1)
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Pyetja e njëzetetetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI I DËSHMISË SE MUHAMMEDI ËSHTË I
DËRGUARI I ALL-LLAHUT ?

Fjalët e All-llahu të Lartmadhërishëm:

“All-llahu i stërmbushi besimtarët me mëshirën e Vet,
atëherë kur nga mesi i tyre dërgoi Pejgamberin, që t’ua tregojë
atyre ajetet e Tij, që t’i pastrojë ata (nga mëkatet) dhe që t’ua
mësojë Kur’anin dhe urtësinë, ngase ata, më parë, ishin në
lajthitje të hapët.” (Ali Imran: 164)

“Nga gjiri juaj u erdhi një Pejgamber. Atij i vjen rëndë që do
të ballafaqoheni me mundime dhe mezi s’pret që ju të niseni
rrugës së drejtë, ndërsa ndaj besimtarëve është i butë dhe i
mëshirshëm.” (Et-Teube: 128)

“E, All-llahu e di se ti je me të vërtetë i Dërguari i Tij.”
(El-Munafikun: 1)

Për këtë dëshmojnë edhe shumë ajete të tjera.

Pyetja e njëzetenëntë:

ÇKA DO TË THOTË DËSHMIA SE MUHAMMEDI
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ËSHTË I DËRGUARI I ALL-LLAHUT ?

Kjo është bindje e fuqishme nga thellësia e zemrës, në
përputhshmëri me shqiptimin me gjuhë, se Muhammedi është
robi dhe Pejgamberi i Tij, i dërguar për të gjithë krijesat e arsye-
shme, njerëzve dhe xhinnëve:

*”O Ferrëfyes, Ne të kemi dërguar ty si dëshmitar, si
sihariqtar të lajmeve të gëzuara, *dhe si Pejgamber i cili (ua)
tërheq vërejtjen (njerëzve), që - sipas urdhrit të Tij - të thërret
tek All-llahu, dhe si kandil ndriçues.” (El-Ahzab: 45-46), kështu
që jemi të obliguar t’i besojmë Muhammedit , tërë asaj që na
ka informuar ai për popujt e mëparshëm dhe për ata që do të
vijnë më pas; tërë asaj që është e mirë nga gjërat e lejuara dhe
e keqe nga gjërat e ndaluara; të jemi të bindur për këtë dhe të
zbatojmë atë që ka urdhëruar ai, duke braktisur tërë atë që ka
ndaluar ai; t’i përmbahemi “Sheriatit të tij” - të Fesë islame dhe
Sunnetit të tij, fshehurazi dhe haptazi; të shprehim kënaqësi
dhe dëgjesë ndaj asaj që ka gjykuar (urdhëruar) ai. E, Të jesh i
dëgjueshëm ndaj tij, do të thotë të jesh i dëgjueshëm ndaj
All-llahut , ndërsa mosdëgjesa ndaj tij është mosdëgjesa ndaj
All-llahut , ngase ai është komunikues i Shpalljes së All-llahut
. All-llahu  nuk ia ka marrë jetën atij përderisa e plotësoi
Fenë me të, e publikoi mesazhin e qartë (Islamin) dhe i la
ithtarët e vet në rrugën e qartë, e cila përherë është e qartë
porsi drita e ditës. Nga kjo rrugë, pas Pejgamberit, do të
devijojë vetëm ai që vërtetë është shkatërruar.

Në këtë kaptinë gjenden edhe shumë ajete, të cilat do t’i
përmendim më vonë insha-All-llah.

Pyetja e tridhjetë:

CILAT JANË KUSHTE E DËSHMIVE SE MUHAMMEDI ËSHTË I
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DËRGUARI I ALL-LLAHUT  DHE A DO TË PRA NOHET VETËM DËSHMIA
E PARË (LA ILAHE ILALL-LLAH)?

Tanimë kemi përmendur se robi nuk hy në fe përveç me
këto dy dëshmi dhe se ato janë të pandara, kështu që, kushtet
e dëshmisë së parë vlejnë njësoj edhe për dëshminë e dytë,
ashtu siç vlejnë njësoj kushtet e dëshmisë së parë për atë të
dytën.

Pyetja e tridhjetenjëtë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR NAMAZ DHE PËR ZEKAT?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“E, nëse pendohen e bëjnë namaz dhe japin zekat, atëherë
lërini të qetë.” (Et-Teube: 5)

“...E, nëse ata pendohen, dhe bëjnë namazin e japin zekat,
(atëherë) për nga besimi janë vëllezër me ju.” (Et-Teube: 11)

“E janë urdhëruar që t’i luten vetëm All-llahut, që sinqerisht,
si besimtarë të vërtetë, të predikojnë fenë dhe të bëjnë namaz,
dhe të japin sadaka (zekatin); e kjo është feja e drejtë.”
(El-Bejjine: 5)
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Përkitazi me këtë flasin edhe shumë ajete të tjera.

Pyetja e tridhjetedytë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR AGJËRIMIN?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ka
qenë urdhëruar atyre para juve” (El-Bekare: 183)

“...Pra, kushdo që nga ju gjendet në shtëpi në këtë muaj - le
të agjërojë.” (El-Bekare: 185)

Argument është edhe hadithi, në të cilin një beduin kishte
pyetur: “Më trego se çka më urdhëruar All-llahu  nga agjë-
rimi.” E Resulull-llahu  është përgjigjur: “Muajin ramazan, për-
veç që të bësh edhe diç nga ky (agjërim) vullnetarisht.”

Pyetja e tridhjetetretë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR HAXHXH?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

 ...
“Kryeni haxhxhin dhe umren për hir të All-llahut.”

(El-Bekare: 196)



34

“Ta vizitojë Tempullin, për hir të All-llahut, është i obliguar
secili që mund të vijë aty.” (Ali Imran: 97)

Resulull-llahu  ka thënë:
“Me të vërtetë, All-llahu i Lartmadhërishëm ua ka caktuar

haxhxhin!”
Për këtë dëshmojnë edhe shumë hadithe të tjera.

Pyetja e tridhjetekatërt:

CILA ËSHTË DISPOZITA PËR NJERIUN QË MOHON NJËRËN NGA
SHTYLLAT E ISLAMIT, APO E PRANON KËTË, POR KA SJELLJE

ARROGANTE NDAJ SAJ?

Mbytet (likuidohet) si kafir - jobesimtar, si dhe gënjeshtarët
e tjerë dhe ata që janë mendjemëdhenj, siç është Iblisi dhe
firauni.

Pyetja e tridhjetepestë:

CILA ËSHTË DISPOZITA PËR NJERIUN QË I PRANON ATO,
POR I LË PAS DORE PËR SHKAK TË PËRTACISË

OSE TË NDONJË ARSYEJE TË POSAÇME?

Për sa i përket namazit, ai i cili e azhurnon (shtyn) këtë nga
shkaqet të përmendura në titull, prej tij do të kërkohet që të
pendohet, dhe nëse pendohet, i falet, nëse nuk pendohet mby-
tet, në atë mënyrë që mbi të zbatohet ndëshkimi sheriatik
(hadd) për shkak të fjalëve të All-llahut të Lartmadhërishëm:
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“E, nëse pendohen e bëjnë namaz dhe japin zekat, atëherë
lini të qetë.” (Et-Teube: 5)

Përkitazi me këtë fletë edhe hadithi: “Mua më është urdhë-
ruar që të luftojë me njerëzit...”

Nëse ai, i cili ngurron ta ndajë zekatin, nuk ka kurrfarë
fuqie, atëherë imami do ta marrë këtë prej tij me dhunë dhe ta
ndëshkojë, duk marrë diç nga pasuria e tij, sipas fjalëve të
Resulull-llahut  “E atë, i cili pengon (të japë zekatin), ne
megjithatë do ta marrim atë, së bashku me gjysmën e pasurisë
së tij.”

Nëse këta janë grupe, të cilët kanë fuqi, atëherë është
detyrë e imamit që të luftojë kundër tyre, përderisa nuk e japin
atë (zekatin), për shkak të ajeteve dhe të haditheve të përmen-
dura. Kështu ka vepruar Ebu Bekër Es-Siddiku dhe as’habët e
tjerë - All-llahu qoftë i kënaqur me ta.

Rreth agjërimit nuk është thënë asgjë, porse do ta ndësh-
kojë imami apo zëvendësi i tij, që do të jetë qortim për shembu-
llin e tij.

Koha për kryerjen e haxhxhit është tërë jeta njerëzore, e cila
kalon vetëm me vdekjen e njeriut, ndërsa obligimi është që ai të
kryhet sa më shpejtë. Parashtrohet kërcënimi i ahiretit për
moskujdesin e tij (moskryerjen e haxhxhit), por nuk parashtro-
het ndonjë trajtim apo ndëshkim i posaçëm në dynjallëk.

Pyetja e tridhjetegjashtë:

ÇKA ËSHTË IMANI - BESIMI?

Besimi janë fjalët dhe veprat, fjalët e zemrës dhe të gjuhës,
dhe veprat e zemrës, të gjuhës dhe të pjesëve të trupit; zma-
dhohet me bindje, ndërsa zvogëlohet me gabime, dhe njerëzit
dallojnë ndërmjet tyre për nga shkalla e imanit.
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Pyetja e tridhjeteshtatë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI SE
IMANI ËSHTË FJALË DHE VEPËR?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Por All-llahu disave prej jush ua ka bërë të këndshëm
besimin dhe ua ka zbukuruar atë në zemrat tuaja.” (El-Hu-
xhurat: 7)

“Andaj besoni All-llahun dhe të Dërguarin e Tij.” (El-A’raf:
158)

Kjo është domethënia e dy dëshmive të shehadetit, pa të
cilat robi nuk mund të hyjë në fe. Shehadeti bën pjesë në
veprimin e zemrës, meqë kjo është gjë e zemrës, dhe veprimi i
gjuhës, në mënyrë që ajo e shqipton këtë; dhe prej tij kihet dobi
vetëm nëse këto dy organe janë në pajtueshmëri të ndërsjellë.

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“All-llahu nuk ua humbë imanin (besimin) tuaj.” (El-Bekare:
143), që do të thotë nuk do t’ua humbë namazet tuaja që i keni
bërë të kthyer në drejtim të Kudusit, para ndërrimit të kibles. Të
gjitha namazet janë quajtur besim, meqë ai përmban në vete
veprimet e gjuhës dhe të pjesëve të trupit.
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Resulull-llahu  në iman e ka nënrenditur edhe luftën në
rrugën e All-llahut, kryerja e namazit në Natën e Kadrit
(Lejletu-l-kadër), agjërimin dhe namazin në muajin ramazan,
kryerjen e pesë namazeve ditore etj.

E kanë pyetur të Dërguarin e All-llahut : “Cilat janë veprat
më të mira?”, është përgjigjur: “Besimi në All-llahun dhe në të
Dërguarin e Tij.”

Pyetja e tridhjetetetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR ZMADHIMIN
DHE ZVOGËLIMIN E IMANIT?

Fjalët e Lartmadhërishmit:

“Ai është që sjellë qetësi në zemrat e besimtarëve për t’ua
forcuar (edhe më tepër) besimin, krahas besimit që kanë.”
(El-Fet’h: 4)

“Dhe Ne ua kemi forcuar atyre edhe më bindjen.” (El-Kehf:
13)

“All-llahu do t’i ndihmojë ata që janë në rrugën e drejtë!”
(Merjem: 76)
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“E, ata që janë në rrugë të drejtë, Ai do t’i udhëheqë edhe
më tej.” (Muhammed: 17)

“Dhe që t’u shtohet (forcohet) besimi atyre që besojnë.”
(El-Muddeththir: 31)

“Për sa i përket besimtarëve, atyre (me këtë sure) u është
forcuar (shtuar) besimi.” (Et-Teube: 124)

“...andaj ruajuni nga ata!” - kjo përkundrazi ua shtoi (forcoi)
atyre besimin.” (Ali Imran: 173)

“Dhe kjo (ngjarje) atyre vetëm ua ka forcuar besimin dhe
bindshmërinë.” (El-Ahzab: 22)

Përgjigjja në këtë pyetje ekziston edhe në shumë ajete të
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tjera, si dhe në atë që ka thënë Resulull-llahu : “Sikur të ishit
në çdo situatë në gjendje të atillë në ç’farë gjendeni kur jeni tek
unë, atëherë edhe engjëjt do të përshëndeteshin me ju.”

Pyetja e tridhjetenëntë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI I SHKALLËZIMIT
TË BESIMTARËVE PËR NGA IMANI?

Fjalët e Lartmadhërishmit:

*”Dhe ata (që kanë qenë) të parët - gjithnjë (do të jenë) të
parët! *Ata do të jenë të afërt tek All-llahu *në kopshtet e
kënaqësisë të Xhennetit, - *do të jenë shumë prej popujve të
lashtë, *e pak prej (popujve) të mëvonshëm, - *në divanet e
qëndisura *të mbështetur në to dhe të kthyer njëri përballë
tjetrit; *do t’i shërbejnë djelmoshat e përhershëm (përherë të
rinj), *me gota e me ibrikë dhe me peharë përplot pije nga
burimi rrjedhës, *prej së cilës nuk do t’u dhembë koka dhe nuk
do ta humbin mendjen, - dhe me pemë, të cilat do t’i zgjedhin
vetë, dhe me mish të shpesëve, çfarë ju ka ënda. *Në to do të
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ketë edhe hyrie symëdha, *të ngjashme me margaritarin e
fshehur (ruajtur) në guaca, *si shpërblim për atë që kanë
punuar. *Në to nuk do të dëgjojnë biseda të kota, e as fjalë
mëkatesh. *por vetëm fjalët: “Selam, selam!” (Paqe, paqe!) *E,
ata të lumturit - kush janë të lumturit?!” (El-Vaki’a: 10-27)

*”Dhe, nëse është njëri prej atyre që janë të afërt tek
All-llahu - *(për të ka) rehati e furnizim të bukur dhe dhunti të
Xhennetit! *E, nëse është njëri prej atyre që janë të lumtur - *e
pra, përshëndetje për ty nga ata që janë të lumtur!” (El-Vaki’a:
88-91)

“Do të ketë të atillë që do t’i bëjnë dëm vetvetes (duke bërë
mëkate), të atillë veprat e mira dhe të këqija të të cilëve do të
peshojnë njësoj, dhe të atillë që, me dëshirën e All-llahut, do t’i
tejkalojnë të tjerët me veprat e tyre të mira.” (Fatir: 32)

Në hadithin, në të cilin flitet për ndërmjetësimin, qëndron:
“All-llahu  do ta nxjerrë nga zjarri atë, në zemrën e të cilit

ka pasur iman (besim) sa është i rëndë një dinar, e pastaj, atë
në zemrën e të cilit ka pasur iman (besim) sa gjysmë dinari.”

Ndërsa, në një hadith tjetër, qëndron:
“Nga zjarri do të dalë ai, i cili thotë: nuk ka zot tjetër përveç

All-llahut, e në zemrën e tij ka të mira sa është e rëndë një
kokërr elbi, pastaj do të dalë nga zjarri ai, nuk ka zot tjetër
përveç All-llahut, e në zemrën e tij ka të mira sa është e rëndë
unaza e gishtit, e pastaj do të dalë nga zjarri ai, nuk ka zot
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tjetër përveç All-llahut, e në zemrën e tij ka të mira sa është e
rëndë një kokërr misri.”

Pyetja e dyzetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI SE TË BESUARIT
PËRFSHIN FENË E TËRËSISHME TEK DEKLARIMI I TIJ?

Në hadithin mbi deputacionin e Abdu-l-Kajsit, Resulull-llahu
 ka thënë: “Ju urdhëroj që ta Besoni vetëm All-llahun Një!”
Pastaj pyeti: “A e dini se ç’është të besuarit vetëm në
All-llahun Një?” Ata thanë: “All-llahu dhe i Dërguari i Tij e dinë
kë të.” Ai tha: “Dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç All-llahut
dhe se Muhammedi është i Dërguari i All-llahut, kryerja e
namazit, dhënia e zekatit dhe të ndahet një e pesta nga preja e
luftës.”

Pyetja e dyzetenjëtë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR DEFINIMIN E IMANIT
NË GJASHTË SHTYLLA (RUKNE)?

Kur Xhibrili i pat thënë Resulull-llahut :
“Më trego se çka është besimi (imani)”, ai është përgjigjur:

“Të besosh All-llahun, engjëjt e Tij, Pejgamberët e Tij, Ditën e
gjykimit dhe të besosh përcaktimin e së mirës dhe së keqes.”

Pyetja e dyzetedytë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI I PËRGJITHSHËM NË
KUR’AN PËR GJASHTË SHTYLLAT E IMANIT?

All-llahu i Madhërishëm thotë:
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“Mirësia, nuk është të kthyerit e fytyrës suaj kah lindja dhe
perëndimi, por, mirësia është kur (njeriu) beson All-llahun, Ditën
e Kiametit, engjëjt, Librat, Pejgamberët..” (El-Bekare: 177)

“Ne krijojmë çdo gjë sipas mase.” (El-Kamer: 49)
Ne, insha-All-llah, do t’i përmendim të gjitha shtyllat e

imanit veç e veç.

Pyetja e dyzetetretë:

ÇKA DO TË THOTË BESIMI NË ALL-LLAHUN E LARTMADHËRISHËM?

Kjo është bindje e fuqishme nga thellësia e zemrës për
praninë e All-llahut të Lartmadhërishëm; Ai është i Pari dhe
asgjë nuk ka para Tij; i Fundit dhe asgjë nuk ka pas Tij; i Duk-
shëm, asgjë nuk ekziston mbi Të; i Fshehtë, nuk kë asgjë tjetër
përveç Tij; *”Nuk ka lindur (kë) dhe nuk është i lindur (prej
dikujt), *dhe askush nuk i ngjason Atij!” (El-Ihlas: 3-4), dhe të
konsideruarit se All-llahu  është Një në “uluhijet”, “rububijet
dhe në emrat dhe cilësitë e Tij.

Pyetja e dyzetekatërt:

ÇKA DO TË THOTË TEUHIDU-L-ULUHIJE?

Kjo është të drejtuarit e të gjitha llojeve të ibadetit vetëm
All-llahut , si ato publike ashtu edhe ato të fshehta, fjalët dhe
punët - nga një anë, ndërsa nga ana tjetër mohimi i bindjes
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(ibadetit) ndaj dikujt tjetër përpos All-llahut , kushdo që të jetë
ai.

Siç thotë i Lartmadhërishmi:

“Zoti yt ka urdhëruar që ta adhuroni vetëm Atë...” (El-Isra’:
23)

“Adhuroni All-llahun dhe askë mos e trajtoni të barabartë
me Të!” (En-Nisa’: 36)

“Unë, me të vërtetë, jam All-llahu, s’ka zot tjetër përveç
Meje, andaj më adhuro vetëm Mua dhe kryej namazin, që
përherë të Të jem në mendimet tua!” (Ta Ha: 14)

Përkitazi me këtë flasin edhe shumë ajete të tjera.
E, kjo është caktuar me dëshminë se nuk ka zot tjetër

përveç All-llahut.

Pyetja e dyzetepestë:

ÇKA ËSHTË NË KUNDËRSHTI ME TEUHIDU-L-ULUHIJE?

Në kundërshti me këtë është shirku - të përshkruarit
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All-llahut shok; e ky në dy lloje:
- Shirku i madh, i cili tërësisht e mohon këtë teuhid;
- Shirku i vogël, i cili mohon plotësinë e tij.

Pyetja e dyzetegjashtë:

ÇKA ËSHTË SHIRKU I MADH?

Ky është të adhuruarit e krijesave (robërve) të tjera përveç
All-llahut  dhe të barazuarit e tyre me Zotin e botëve; të duhet
siç duhet All-llahu, t’i frikësohet siç i frikësohet All-llahut; të
kërkohet mbrojtje nga ai; të thërritet dhe t’i drejtohet lutja atij;
të gjokohet për të; të mbështetet në të; t’i nënshtro het atij në
mëkatimin ndaj All-llahut; të pasohet ai ashtu siç nuk dëshiron
All-llahu , si dhe gjëra të ngjashme.

All-llahu i Madhërishëm thotë:

“All-llahu, me të vërtetë, nuk e falë atë që i bën shok Atij,
por ia falë mëkatet më të vogla, kujt të dojë Vetë. Kushdo që i
bën shok All-llahut, ai ka bërë - duke trilluar gënjeshtra - mëkat
të madh.” (En-Nisa’: 48)

“Kushdo që t’i bëjë shok All-llahut, ai me të vërtetë, ka
humbur larg prej udhës së drejtë.” (En-Nisa: 116)
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“...Kush e konsideron dikë tjetër të barabartë me All-llahun,
All-llahu do t’ia ndalojë atij hyrjen në Xhennet dhe, vendqën-
drimi i tij do të jetë Xhehennemi; ndërsa zullumqarëve (jobesim-
tarëve) nuk do t’u ndihmojë askush!” (El-Ma’ide: 72)

“Kush i bën shok All-llahut, do të jetë sikurse ai që ka rënë
nga qielli dhe të cilin e kanë rrëmbyer shpesët, ose sikurse ai të
cilin e ka hedhur era në ndonjë vend të largët.” ((El-Haxhxh: 31)

Përkitazi me këtë flasin edhe ajete të tjera.
Resulull-llahu  ka thënë:
“E drejta e All-llahut mbi robërit (krijesat) e tij është, që ta

adhurojnë Atë dhe që asgjë të mos e konsiderojnë të barabartë
me Të; ndërsa e drejta e robërve tek All-llahu është, që Ai të
mos i ndëshkojë ata, të cilët nuk i përshkruajnë shok Atij.”

Në pikëpamje të këtij shirku dhe të asaj se ai i nxjerrë nga
feja njësoj si ata që e bëjnë këtë haptazi - sikurse bie fjala
kurejshitët - po ashtu edhe ata që e fshehin këtë - siç janë
munafikët mashtrues, të cilët haptazi e shfaqin Islamin, e
sëkëndejmi e fshehin mosbesimin e tyre.

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

*”Pa dyshim, hipokritët do të jenë në thellësinë më të
madhe të Xhehennemit, dhe ti (o Muhammed!) kurrsesi nuk do
t’ju gjesh ndihmëtarë atyre; *por ata që pendohen dhe përmirë-
sohen, dhe të cilët e pranojnë All-llahun fuqimisht, dhe që
besimin e tyre ndaj All-llahut e shfaqin sinqerisht, do të jenë së
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bashku me besimtarët, ndërsa All-llahu me siguri do t’u japë
shpërblim të madh besimtarëve.” (En-Nisa’: 145-146)

Edhe në shumë ajete të tjera ka përgjigje në këtë pyetje.

Pyetja e dyzeteshtatë:

ÇKA ËSHTË SHIRKU I VOGËL?

Kjo është të hequrit (të shtirët), që bën pjesë në të hijeshu-
arit e veprave, me të cilat dëshirohet afërsia e All-llahut të
Madhërishëm.

Përkitazi me këtë All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Kush dëshiron të jetë i pranuar mirë nga Zoti i vet, le të
punojë vepra të mira dhe, duke iu falur Zotit të vet, le të mos e
konsiderojë askë të barabartë me Të!” (El-Kehf: 110)

Resulull-llahu  ka thënë:
“Më së shumti që frikësohem për ju, është shirku i vogël.”,

e, kur qe i pyetur për të, tha: “Të hequrit (të shtirët).” Pastaj e
sqaroi këtë: “Ngrihet njeriu dhe falet dhe, kur vëren se po e
shikojnë njerëzit, ai e hijeshon namazin e vet.”

Në shirkun e vogël bën pjesë edhe betimi në diç tjetër për-
veç All-llahut , siç është betimi me baballarë, me idole, me
Ka’be, me besën etj.

Resulull-llahu  ka thënë:
“Mos betohi me baballarët tuaj, me nënat tuaja, e as me

idolet”
“Dhe mos thoni: “Pasha Ka’ben!”, por thoni: “Pasha Zotin e

Ka’bes!”
“Mos betohi, përveç me All-llahun!”
“Ai që betohet me besën (amanetin), nuk është prej nesh.”
“Kush betohet me diç tjetër, pos me All-llahun, ka bërë

kufër apo shirk.”, ndërsa në një transmetim tjetër qëndron: “ka
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bërë shirk.”
Në këtë bëjnë pjesë edhe fjalët : “Atë që do All-llahu dhe

ti”, që ia ka thënë një njeri Resulull-llahut , ndërsa
Resulull-llahu  i është përgjigjur: “A mos vallë po më merr si
ortak të All-llahut? Thuaj: “Atë që do All-llahu Një!”

Përkitazi me këtë janë edhe fjalët: “Sikur të mos ishte
All-llahu dhe ti!”; “Unë s’kam askë tjetër, përpos All-llahut dhe
ty!”

Resulull-llahu  ka thënë: “Mos thoni: “Çka të dojë All-llahu
dhe çka të dojë personi përkatës!”, por thoni: “Çka të dojë
All-llahu, e pastaj çka të dojë personi përkatës!”

Dijetarët thonë se, është e lejuar të thuhet: “Sikur të mos
ishte All-llahu, e pastaj personi përkatës!”, ndërsa nuk është e
lejuar të thuhet: “Sikur të mos ishte All-llahu dhe personi përka-
tës!”

Pyetja e dyzetetetë:

CILI ËSHTË DALLIMI NDËRMJET LIDHËZËS
VAV DHE SUMM KËTO THËNIE?

Nga lidhja e gjymtyrëve me vav rezulton barazimi dhe
krahasimi, kështu që, ai që thotë: “Atë që do All-llahu dhe ti”,
me këtë ai e krahason dëshirën e robit me dëshirën e All-llahut
, duke bërë ngjashmëri ndërmjet tyre. E kundërta e kësaj
është lidhja (e gjymtyrëve) me summe, meqë kjo do të thotë
njëkohësi, prandaj ai që thotë: “Atë që do All-llahu, e pastaj do
ti”, ai me këtë e vërteton se dëshira robit është vetëm pasim i
dëshirës së All-llahut të Madhërishëm, dhe vie pas dëshirës së
All-llahut.

Siç thotë i Lartmadhërishmi:

“E ju do të dëshironi vetëm atë që dëshiron All-llahu.”
(El-Insan: 30)

Njësoj është edhe me të tjerët.
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Pyetja e dyzetenëntë:

ÇKA DO TË THOTË TEUHIDUR-RUBUBIJE?

Kjo është bindshmëria e fuqishme se All-llahu  është i
Vetmi Krijues i të gjitha krijesave dhe Zoti i tyre, se vetëm Ai
krijon dhe se çdo gjë është në duart e Tij, se vetëm Ai mund të
bëjë me to çka të dojë Vetë, Ai nuk ka shok në sundimin e Vet
dhe nuk ka nevojë për mbrojtës për shkak të pafuqisë, askush
nuk mund të refuzojë urdhrin e Tij, askush nuk mund të gjykojë
pas gjykimit të Tij, askush nuk mund ta kundërshtojë Atë,
askush nuk është i ngjashëm me Të e as që mund T’i bëhet
konkurrent Atij në çkado qoftë në lidhje me rububijetin, përka-
tësisht vetëm Ai është Krijues dhe Zot i të gjithave si dhe për
atë që rezulton nga emrat dhe atributet e Tij.

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Qoftë lavdëruar All-llahu që krijoi qiejt dhe Tokën dhe i
themeloi errësirat dhe dritë!” (El-En’am: 1)

“Çdo falënderim i përket All-llahut, Zotit të botëve.”
(El-Fatiha: 2)

“Thuaj: “Kush është Zoti i qiejve dhe i Tokës?” Dhe për-
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gjigju: “All-llahu!” Thuaj: “E, përse atëherë keni marrë mbroj tës,
përveç Tij, ata që nuk mund t’i sjellin vetes ndonjë dobi, e as që
mund të largojnë nga vetja ndonjë dëm?” Thuaj: “A janë të
njëjtë i verbëri dhe ai që sheh, ose, a janë të njëjta errësirat dhe
drita, ose, a mos vallë, ata që i kanë bërë shok All-llahut, kanë
krijuar siç krijon Ai, e krijimtaria u duket e ngjashme atyre?”
Thuaj: “All-llahu është Krijues i çdo gjëje dhe Ai është i Vetmi
dhe i Gjithëfuqishmi!” (Er-Ra’d: 16)

“All-llahu është Ai që ju krijon ju, dhe ju furnizon; Ai do t’jua
merr jetën dhe në fund do t’ju ringjallë. A ka ndonjë nga hyjnitë
tuaj që bën diç kësisoji? Qoftë i lavdëruar Ai dhe i lartësuar nga
ajo që i bëjnë shok Atij!” (Er-Rum: 40)

“Kjo është vepër e All-llahut; e Më tregoni se çka kanë
krijuar të tjerët, përveç Tij?” (Lukman: 11)

*”A mos vallë, ata janë krijuar pa Krijues, apo mos janë ata
krijues të vetvetes?! *A mos vallë, ata kanë krijuar qiejt dhe
Tokën?! Jo. por ata nuk donë të besojnë.” (Et-Tur: 35-36)
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“Ai është Zoti i qiejve dhe i Tokës dhe i të gjithave që
gjenden në mes tyre, prandaj, bëni ibadet vetëm Atij dhe ji i
qëndrueshëm në këtë! A e njeh ti dikë që ka emrin e Tij (që
quhet si Ai)?” (Merjem: 65)

“Asgjë nuk i shëmbëllen Atij! Ai i dëgjon të gjitha dhe i sheh
të gjitha.” (Esh-Shura: 11)

“Dhe thuaj: “Falënderimi i qoftë All-llahut, i Cili nuk ka
marrë fëmijë për Vete, dhe i Cili nuk ka ortak në pushtet, dhe i
Cili nuk ka nevojë për mbrojtës për shkak të pafuqisë, - dhe
madhëroje Atë duke e lavdëruar!” (El-Isra’: 111)

*”Thuaj (o Muhammed!): “Thirrni ata, të cilët i konsideroni
zotër në vend të All-llahut. Ata nuk kanë kurrgjë, as sa një
thërrmijëz të vetme, as në qiej as në Tokë; ata në ta (idhuj) nuk
kanë kurrfarë pjesëmarrje dhe Ai nuk ka kurrfarë ndihme prej
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tyre (idhujve).” *Tek Ai do të mund të angazhohet për dikë
vetëm ai, të cilit i ka lejuar Ai (All-llahu). Dhe, kur të zhduket
frika nga zemrat e tyre, ata do të pyesin: “Çka ka thënë Zoti
juaj?” “Të vërtetën”, do të përgjigjen, “Ai është i Lartësuar dhe
i Madh!” (Sebe’: 22-23)

Pyetja e pesëdhjetë:

ÇKA ËSHTË NË KUNDËRSHTI ME TEUHIDUR-RUBUBIJE?

Kjo është bindja se, përveç All-llahut të Lartmadhërishëm,
ekziston edhe dikush tjetër që udhëheqë me Gjithësinë, qoftë
në krijim apo në zbërthim, në dhënien apo marrjen e jetës, në
dhënien e të mirave apo të largimit të së keqes, apo në diç
tjetër që ka të bëjë me nocionin e teuhidur-rububijetit. Apo të
besuarit në ekzistimin e ortakut të All-llahut , në diç, që
rezulton nga emrat dhe atributet e All-llahut, siç është, bie fjala,
njohuria për gajbin (të fshehtën), pastaj Madhështia dhe
Kryelartësia etj.

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

*”Mëshirën që ua dhuron All-llahu njerëzve, nuk mund ta
pengojë askush, e atë që pengon Ai, nuk mund të japë askush
pas Tij; Ai është i Plotfuqishëm dhe i Urtë. *O njerëz! Kujtoni
mëshirën, me të cilën ju mbushullon All-llahu! A ekziston
ndonjë krijues tjetër, përveç All-llahut, i cili ju furnizon nga qielli
dhe nga Toka? Përveç Tij nuk ka zot tjetër, e nga po ia mbani
ju?” (Fatir: 2-3)
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“Nëse All-llahu të sjellë ndonjë mynxyrë, askush nuk mund
të ta largojë, përveç Tij, e nëse Ai të dëshiron ndonjë të mirë, e,
askush nuk mund ta pengojë dhuntinë e Tij. Ai më të e
shpërblen kë do Vetë nga robërit e Tij; Ai falë dhe është i
Gjithmëshirshëm.” (Junus: 107)

“E ti thuaj: “A mendoni ju se, ata që i adhuroni ju përveç
All-llahut, do të mund ta evitonin dëmin, nëse All-llahu dëshiron
të ma shkaktojë, ose, a do të mund ta ndalonin mëshirën e Tij,
nëse Ai dëshiron të ma dhurojë?” Thuaj: “Mua më mjafton
All-llahu! Tek ai mbështeten ata që kërkojnë mbështetje.”
(Ez-Zumer: 38)

“All-llahu i ka çelësat e të gjitha fshehtësive, vetëm Ai i di
ato. Vetëm Ai e di se ç’ka në tokë dhe ç’ka në det. Madje as
një gjethe nuk bie, e që Ai të mos e dijë për këtë; dhe nuk
ekziston asnjë kokërr në thellësitë (errësirat) e Tokës, as diç e
freskët, e as diç e thatë, e të mos jetë (e shënuar) në Librin e
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qartë (Levhi Mahvudh).” (El-En’am: 59)

“All-llahu lëshon ujin nga qielli dhe me të ia kthen jetën
tokës së vdekur! Ky, me të vërtetë, është argument për njerëzit
që donë të ndiejnë (dëgjojnë).” (En-Nahël: 65)

Pyetja e pesëdhjetenjëtë

ÇKA DO TË THOTË TEUHIDU-l-ESMAI VES-SIFAT?

Kjo është bindje e fuqishme në përshkrimet, me të cilat
All-llahu i Lartmadhërishëm e ka përshkruar Veten dhe ka thënë
për Veten në Librin e Vet; dhe në përshkrimin e të Dërguarit të
All-llahut , me emra të bukur dhe me cilësi të përsosmërisë;
pastaj bindje e fortë në domethënien e tyre ashtu si janë shpje-
guar ato, pa kurrfarë pyetjesh të mëtejshme. All-llahu i Lartma-
dhërishëm ka parashtruar së bashku domethënien e pranimit
dhe të mohimit të këtyre emrave dhe cilësive në shumë vende
në Librin e Vet.

Këtë e vërtetojnë fjalët e Lartmadhërishmit:

“Ai di se ç’kanë punuar dhe çka i pret ata, ndërsa ata nuk
mund ta përfshijnë Atë me dijen e tyre.” (Ta Ha: 110)

“Asgjë nuk i shëmbëllen Atij! Ai i dëgjon të gjitha dhe i sheh
të gjitha.” (Esh-Shura: 11)
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“Shikimet nuk mund të depërtojnë gjer tek Ai, ndërsa Ai
depërton gjer te shikimet; Ai është i Mëshirshëm dhe i njoftuar
mirë për çdo gjë!” (El-En’am: 103)

Për këtë flasin edhe shumë ajete të tjera.
Në koleksionin e vet të haditheve, Tirmidhiut transmeton

nga Ubejj b. Ka’bi , se mushrikët i kanë thënë të Dërguarit të
All-llahut , kur i patë përmendur hyjnitë e tyre: “Na thuaj
zanafillën e Zotit tënd!”, me ç’rast All-llahu  ka shpallur:

*”Thuaj: “Ai është All-llahu - Një! *All-llahu është strehim
për të gjithë!” Strehim për të gjithë është Ai i Cili “Nuk ka lindur
(kë) dhe nuk është i lindur (prej dikujt)”, sepse, nuk ekziston
asgjë që është lindur e që nuk do të vdesë; dhe nuk do të
vdesë asgjë e të mos jetë i trashëguar; ndërsa All-llahu i
Lartmadhërishëm me të vërtetë nuk do të vdesë fare dhe nuk
do të jetë i trashëguar, “dhe askush nuk i ngjason Atij!”
(El-Ihlas: 1-5). Ka thënë se askush nuk i ngjason atij, as që
ndokush është u barabartë me dhe as që ekziston diç si Ai.”

Pyetja e pesëdhjetedytë:

CILI ËSHTË VËRTETIMI NË KUR’AN DHE NË
SUNNET PËR EMRAT E BUKUR TË ALL-LLAHUT ?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“All-llahut i përkasin emrat më të bukur, andaj thirreni Atë
me ta, e shmanguni atyre që i shtrembërojnë emrat e Tij.”
(El-A’raf: 140)
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“Thuaj: “Thirrni: All-llah, ose thirrni: Mëshirues”, e sido që
ta thërrisni Atë, emrat e Tij janë më të bukur.” (El-Isra’: 110)

“All-llahu, s’ka zot tjetër përveç Tij, ka emrat më të bukur.”
(Ta Ha: 8)

Për këtë flasin edhe ajete të tjera.
Resulull-llahu  ka thënë:
“Në të vërtetë, All-llahu i ka nëntëdhjetë e nëntë emra,

andaj kush i vërteton këta, do të hyjë në Xhennet.”
“O All-llahu im, të lus me secilin emër Tënd, me të cilin e ke

quajtur Veten, apo të cilin e ke shpallur në Librin Tënd, apo të
cilin ia ke mësuar dikujt nga robërit e Tu, apo të cilin e ke lën
për Vete në diturinë Tënde të fshehtë, që ta bësh Kur’anin
Madhështor pranverë të zemrës sime!”

Pyetja e pesëdhjetetretë:

CILËT JANË SHEMBUJT E EMRAVE TË
BUKUR TË ALL-LLAHUT NGA KUR’ANI?

Shembujt janë fjalët e Lartmadhërishmit:

“Se, All-llahu, me të vërtetë, është i Lartësuar dhe i Madh!”
(En-Nisa’: 34)
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“Me të vërtetë, All-llahu është i mirë dhe i di të gjitha!”
(El-Ahzab: 34)

“Ai. me të vërtetë, di çdo gjë dhe mund të bëjë çdo gjë!”
(Fatir: 44)

“E, All-llahu, me të vërtetë, dëgjon dhe sheh çdo gjë!”
(En-Nisa’: 58)

“Me të vërtetë, All-llahu është i Fuqishëm dhe i Urtë!”
(En-Nisa’: 56)

“Se All-llahu, me të vërtetë, falë dhe është i
Gjithmëshirshëm!” (En-Nisa’: 23)

“Se Ai, me të vërtetë, është i Butë dhe i Mëshirshëm ndaj
tyre!” (Et-Teube: 117)

“E, All-llahu nuk është i varur prej askujt dhe është i butë.”
(El-Bekare: 263)
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“Ai është i denjë për lavdërim dhe Ai është Bujar.” (Hud:
73)

“Me të vërtetë, Zoti im vigjilon mbi çdo gjë.” (Hud: 57)

“Sepse Zoti im, me të vërtetë, është afër dhe u përgjigjet
lutjeve.” (Hud: 61)

“Se All-llahu, me të vërtetë, gjithnjë vigjilon mbi ju.”
(En-Nisa’: 1)

“Se All-llahu të mjafton për mbrojtës.” (En-Nisa’: 81)

“E, mjafton që para All-llahut do të jepni llogari.” (Nisa’: 6)

“Se All-llahu vigjilon mbi çdo gjë.” (En-Nisa’: 85)

“Vallë, a nuk të mjafton ty që, Zoti yt është i informuar për
çdo gjë?!” (El-Fussilet: 53)

“Se Ai, me dijeninë e Vet i përfshin të gjitha gjërat.”
(El-Fussilet: 54)
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“Ai është Shumë i Larti, i Madhërishmi!” (El-Bekare: 255)

“Ai është i Pari dhe i Mbrami, edhe i Dukshmi edhe i
Padukshmi, dhe Ai është i dijshëm për çdo gjë!” (El-Hadid: 3)

*”Ai është All-llahu - s’ka zot tjetër përveç Tij - Ai është
Njohës i botës së dukshme dhe të padukshme, Ai është i
Gjithmëshirshmi, Mëshiruesi! *Ai është All-llahu - s’ka zot tjetër
përveç Tij - Sunduesi, i Shenjti, Ai i Cili është pa të meta, Ai i
Cili e siguron çdokënd, ai i Cili vigjilon mbi të gjitha, i
Plotfuqishmi, i Lartësuari, i Mburruri. Qoftë lavdëruar All-llahu,
Ai është shumë lart mbi ata që i konsiderojnë të barabartë me
Të! *Ai është All-llahu, Krijuesi, Ai i Cili krijon prej asgjëje, Ai i
Cili çdo gjëje ia jep formën, Ai posedon emrat më të bukur. Atë
e lavdërojnë ata (që gjenden) në qiej dhe në Tokë. Ai është i
Fuqishmi dhe i Urti!” (El-Hashër: 22-24)

Për emrat e bukur të All-llahut flitet edhe në ajete të tjera.

Pyetja e pesëdhjetekatërt:

CILËT JANË SHEMBUJT E EMRAVE
TË BUKUR TË ALL-LLAHUT NGA SUNNETI?

Fjalët e Resulull-llahu :
“Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut të Lartmadhërishëm dhe

të Butë. Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut, Zotit të Arshit të
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lartësuar. Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut, Zotit të qiejve,
Zotit të Tokës dhe Zotit të Arshit fisnik.”

“O i Gjalli, o Ti që i mirëmban të gjithë, o i Famshmi dhe i
Mëshirshmi, o Ti që i ke krijuar qiejt dhe Tokën!”

“Në emër të All-llahut, të Atij krahas emrit të Të Cilit nuk
mund të shkaktojë dëm asgjë në Tokë, e as në qiell, dhe Ai i
dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha!”

“O All-llahu im, Njohësi i të fshehtës dhe të dukshmes,
Krijuesi i qiejve dhe i Tokës, Zoti i të gjithave dhe Udhëheqës i
të gjithave!”

“O All-llahu im, Zoti i shtatë qiejve dhe Zoti i Arshit të
lartësuar, o Zoti ynë dhe Zoti i çdo gjëje, që jep të mugullojnë
farërat dhe bërthamat, Ti që e ke zbritur Teuratin, Inxhilin dhe
Kur’anin; tek Ti kërkoj mbrojtje nga e keqja e secilit që posedon
të keqe, Ti je Ai i Cili do ta dënojë atë, Ti je i Pari dhe nuk ka
asgjë para Teje, Ti je i Fundit dhe nuk ka asgjë pas Teje, Ti je i
Qarti dhe nuk ka asgjë mbi Ty, Ti je i Fshehti dhe nuk ka asgjë
përveç Teje!”

“O All-llahu im, Ty të përket falënderimi, Ti je Dritë e qiejve,
e Tokës dhe e atyre që gjenden në to, dhe Ty të përket
falënderimi, Ti je Ai, i Cili udhëheqë me qiejt, me Tokën dhe me
të gjitha që gjenden në to!”

“O All-llahu im, unë, me të vërtetë, të lutem Ty, sepse unë
dëshmoj se Ti je me të vërtetë All-llahu, nuk ka zot tjetër
përveç Teje, Një të Vetmit, i Cili është strehim për gjithkënd, i
Cili nuk ka lindur dhe nuk është i lindur, dhe të Cilit askush nuk
i ngjason!”

“O Ti, i Cili i kthen zemrat!”
Ekzistojnë edhe shembuj të tjerë nga Sunneti për emrat e

bukur të All-llahut.

Pyetja e pesëdhjetepestë:

NË ÇKA UDHËZOJNË EMRAT E BUKUR TË ALL-LLAHUT?

Këta udhëzojnë në tri gjëra:
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1. Udhëzojnë në Qenien (dhat) e All-llahut, krahas identitetit
të plotë me Të.

2. Udhëzojnë në atributet (sifatet) e All-llahut që rezultojnë
nga ata dhe që i ngërthejnë ata.

3. Udhëzojnë në atributet (sifatet) e All-llahut, të cilat nuk
rezultojnë domosdo nga ata.

Pyetja e pesëdhjetegjashtë:

CILI ËSHTË SHEMBULLI PËR KËTË?

Shembulli për këtë është me sa vijon: emri i Tij i lartësuar i
Gjithmëshirshmi, Mëshiruesi, i cili udhëzon në qenien (perso-
nalitetin) e Atij që mban këtë emër, me identitet të plotë, e Ky
është All-llahu i Madhërishëm. Dhe udhëzon në atributin, i cili
rezulton nga ai, e kjo është mëshira të cilën e ngërthen dhe të
cilën e udhëzon në atribute të tjera, të cilët nuk rezultojnë
domosdo nga këta; siç është jeta dhe fuqia; ndërsa rasti i njëjtë
është edhe me emra të tjerë të All-llahut 

E tërë kjo është në të kundërtën me krijesat, meqë
ngandonjëherë dikush quhet i urtë - e në realitet është injorant;
apo quhet i drejtë - e në realitet është i padrejtë; apo quhet i
fuqishëm - e ky është i mjerë; i mirë - e ky është zullumqar, i
fatbardhë - e në realitet është i gjorë, apo quhet Esed (luan),
Handhale, Alkame - porse nuk është i atillë çfarë është
domethënia e këtij emri.

Pra, lavdëruar qoftë All-llahu, të Cilit i përket çdo
falënderim, ashtu siç e ka përshkruar Ai veten, dhe i Cili është
shumë lartë përshkrimit të krijesave.

Pyetja e pesëdhjeteshtatë:

NË ÇKA UDHËZOJNË EMRAT E BUKUR TË ALL-LLAHUT,
DUKE MARRË PARASYSH PËRFSHIRJEN E TYRE?

Udhëzojnë në katër gjëra:
E para: emrin personal, i cili është gjithëpërfshirës për të
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gjitha domethëniet e emrave të bukur të All-llahut , e ky është
All-llah, andaj të gjithë emrat trajtohen si cilësi të Tij, siç janë
fjalët e Lartmadhërishmit: “Ai është All-llahu, Krijuesi, Ai i Cili
krijon prej asgjëje, Ai i Cili çdo gjëje ia jep formën” etj., dhe ky
emër assesi nuk vie si përcjellës i emrave të tjerë.

E dyta: ngërthimin e cilësive të Qenies (zat-it) së All-llahut
, siç është emri i Lartësuar i Tij Es-Semi (Dëgjuesi - Ai i Cili i
dëgjon të gjitha), i cili përmban dëgjimin e pakufishëm të të
gjithë zërave, qofshin ata të fshehtë apo të hapët (të qartë).

Emri i Tij El-Besir (Vështruesi - Ai i Cili i sheh të gjitha),
nënkupton se Ai i sheh të gjitha krijesat, qofshin ato të imëta,
të padukshme për syrin njerëzor, apo të dukshme.

Emri i Tij El-Alim (i Gjithëdituri, i Gjithëdijshmi - Ai i cili i di
të gjitha, di çdo gjë), përmban në vete diturinë e Tij gjithëpër-
fshirëse:

“Atij nuk mund T’i ikën asgjë, madje as një thërrmijëz, as në
qiej as në Tokë, dhe nuk ekziston asgjë, as më e vogël as më e
madhe se kjo, e që të mos jetë (e shënuar) në Librin e qartë
(Levhi Mahvudh).”

Emri i Tij El-Kadir (i Gjithëmundshmi - Ai i Cili mundet
gjithçka) përfshin fuqinë (forcën) e Tij mbi të gjitha që ekzis-
tojnë, si nga pikëpamja e krijimit, ashtu edhe nga pikëpamja e
zbërthimit.

E treta: përfshirjen e cilësive të krijimit të All-llahut , siç
është: El-Halik (Krijuesi - i çdo gjëje), Er-Rezzak (Furnizuesi - i
pamasë), El-Bedi (Shpikësi - Ai i Cili krijon prej asgjëje, El-
Musavvir (Formëdhënësi - Ai i Cili i jep formën çdo gjëje) etj.

E katërta: përfshirjen e përsosmërisë dhe të pastërtisë nga
të metat, Ai është i Lartësuar dhe i Pastër nga të gjitha të me-
tat (mangësitë), siç është emri i Tij El-Kuddus Es-Selam.

Pyetja e pesëdhjetetetë:

SI DUHET TË PËRDOREN EMRAT
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E BUKUR TË ALL-LLAHUT ?

Disa nga këta emra përdoren të veçantë (veçmas), apo së
bashku me ndonjë emër tjetër, të cilët ngërthejnë cilësitë e për-
sosmërisë në çfarëdo trajte që të përdoren ata: El-Hajj (i Gjalli -
në të Cilin është jeta); El-Kajjum (i Përjetshmi); El-Ehad (i Vet-
mi); Es-Samed (i Domosdoshmi - Ai që çdo kush i drejtohet) etj.

Disa përdoren vetëm me një emër me domethënie të
kundërt, e, sikur të përdoreshin veçmas, do të udhëzonin në
domethënie të papërsosmërisë. Në këta emra bëjnë pjesë:
Ed-Dar-ru (Ai i Cili shkakton dëm (të keqen); En-Nafi’u (Ai i Cili
sjell dobi (të mirën); El-Hafidu (Përulësi - Ai i Cili përul); Er-Rafi
(Lartësuesi - Ai i cili lartëson); El-Mugni (Pasuridhënësi - Ai i Cili
jep pasuri); El-Mani (Privuesi - Ai i Cili ndalon, zhvesh dhe
shmang); El-Muizz (Ngritësi - Ai i Cili ngrit - lartëson);
El-Mudhil-l (Nënshtruesi - Ai i Cili nënshtron - përul) etj.

Nuk është i lejuar përdorimi i emrit Ed-Dar-ru, El-Hafidu,
El-Mani dhe El-Mudhil-l veçmas, pa përdorimin e emrit me
domethënie të kundërt.

Asnjëri prej këtyre emrave nuk është parashtruar, e që të
ketë të bëjë me All-llahun , as në Kur’an as në Sunnet. Njëri
nga këta emra është edhe emri i Lartmadhërishmit El-Muntekim
(Hakmarrësi - Ai i Cili hakmerret, ndëshkon), i cili nuk para-
shtrohet në Kur’an, përveç kur i përket atyre me të cilët ka të
bëjë ky, siç janë fjalët e Lartmadhërishmit:

“Ne, me të vërtetë, do t’u hakmerremi keqbërësve!”
(Es-Sexhde: 22), ose me shtojcën në domethënien pronar,
pose dues krahas cilësisë të nxjerrë nga ky emër, siç është

“Ai i Cili hakmerret” (Ali Imran: 4)

Pyetja e pesëdhjetenëntë:
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Është përmendur se nga cilësitë e All-llahut  ka edhe të atilla që janë
lidhur me Qenien e Tij dhe të atilla që janë lidhur me veprën e Tij, E, CILËT
JANË SHEMBUJT E CILËSIVE NGA KUR’ANI LIDHUR ME EKZISTIMIN E

ALL-LLAHUT ?

Shembuj për këtë, janë fjalët e Lartmadhërishmit:

“Jo, që të dy duart e Tij janë të hapura.” (El-Ma’ide: 64)

“Çdo gjë, përveç fytyrës së Tij, është e destinuar të
shkatërrohet!” (El-Kasas: 88)

“E mbetet vetëm fytyra e Zotit tënd, të Madhërishmit dhe
Bujarit.” (Er-Rahman: 27)

“Dhe që të rritesh nën syrin (mbikëqyrjen) Tim.” (Ta Ha: 39)
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“Sa mirë që i dëgjon Ai të gjitha, dhe sa mirë që i sheh Ai të
gjitha!” (El-Kehf: 26)

“Unë jam me ju, Unë dëgjoj dhe shoh çdo gjë.” (Ta Ha: 46)

“Ai di se ç’kanë punuar dhe çka i pret ata, ndërsa ata nuk
mund ta përfshijnë Atë me dijeninë e tyre.” (Ta Ha: 110)

“E All-llahu, me siguri, ka biseduar me Musanë.” (En-Nisa’:
164)

“Kur Zoti yt i thërriti Musait: “Shko te populli zullumqar!”
(Esh-Shu’ara’: 10)

“A nuk ua kam ndaluar atë pemë?!”, u thirri Zoti i tyre.”
(El-A’raf: 22)
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“Ditën kur do t’i thërret Ai dhe do t’i pyet: “Ç’ju keni
përgjigjur Pejgamberëve?” (El-Kasas: 65)

Pyetja e gjashtëdhjetë:

CILËT JANË SHEMBUJT E CILËSIVE NGA SUNNETI
LIDHUR ME QENIEN E ALL-LLAHUT ?

Resulull-llahu  ka thënë:
“Perdja e Tij është dritë, dhe, sikur ta hiqte (zbulonte) atë,

ndriçimi madhështor i fytyrës së Tij do t’i digjte të gjitha krijesa
dhe do të digjeshin të gjithë ata mbi të cilët do të binte shikimi i
Tij.”

Në hadithin mbi Dexhxhalin, Resulull-llahu  ka thënë:
“Me të vërtetë, All-llahu nuk është i fshehur nga ju dhe me

të vërtetë, All-llahu nuk është i verbër”, dhe tregoi me dorë në
syrin e vet.”

Në hadithin, ku flitet për istiharin, Resulull-llahu  ka thënë:
“O All-llahu im, me diturinë Tënde unë kërkoj prej Teje atë

që është më e mirë, dhe me fuqinë Tënde unë kërkoj prej Teje
fuqi. Dhe unë kërkoj nga të mirat e Tua të begatshme, ngase Ti
mundesh, e unë nuk mundem, Ti di, e unë nuk di. Ti je Ai, i Cili
i fshehtësitë në mënyrë të përkryer!”

Resulull-llahu  ka thënë:
“Ju nuk po e thërrisni të shurdhërin dhe Atë që nuk është i

pranishëm, por po e thërrisni Atë, i Cili i dëgjon të gjitha, i Cili i
sheh të gjitha dhe i Cili është afër.”

“Kur All-llahu dëshiron të shpallë ndonjë urdhër të Vet, Ai
flet përkrye Vahjit.”

“All-llahu i Lartmadhërishmi thotë: “O Adem!”, e ai u për-
gjigj: “Të përgjigjem!”

Përkitazi me këtë, flasin gjithashtu hadithet mbi të drejtuarit
e All-llahut robërve të Vet në vendin e qëndrimit-pritjes për
dhënien e llogarisë dhe hadithet mbi të folurit e Tij me banorët
e Xhennetit etj. Ekzistojnë shumë hadithe të këtilla.
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Pyetja e gjashtëdhjetenjëtë

CILËT JANË SHEMBUJT E CILËSIVE TË
VEPRAVE TË ALL-LLAHUT NGA KUR’ANI?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Mandej e mësyu qiellin (krijimin e qiellit)” (El-Fussilet: 11)

“A presin ata që t’u vijë All-llahu” (El-Bekare: 210)

“Ata nuk e madhërojnë All-llahun ashtu si duhet të
madhërohet Ai; e tërë Toka në Ditën e gjykimit do të jetë në
pëllëmbën (grushtin) e Tij, ndërsa qiejt do të jenë të mbështjella
në të djathtën (dorën e djathtë) e Tij.” (Ez-Zumer: 67)

“Ç’të shtyri ty, që të mos bësh sexhde para atij që e kam
krijuar Unë me dy duart e Mia?” (Sad: 75)
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“Dhe Ne ia shkruam në pllaka këshillën për çdo gjë.”
(El-A’raf: 145)

“Dhe, kur Zoti i tij iu shfaq asaj kodre, Ai e rrafshoi atë me
tokë.” (El-A’raf: 143)

“All-llahu, me të vërtetë, punon çka të dojë Vetë.”
(El-Haxhxh: 18)

Pyetja e gjashtëdhjetedytë:

CILËT JANË SHEMBUJT E CILËSIVE DALLUESE
TË VEPRAVE TË ALL-LLAHUT NGA SUNNETI?

Resulull-llahu  ka thënë:
“Zoti ynë për çdo natë zbret në qiellin tokësor, kur të

mbetet pjesa e tretë e natës.”
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“Atëherë, All-llahu do t’u vijë atyre në pamjen çfarë tanimë
e njohin, e do t’u thotë: “Unë jam Zoti juaj.” Ata do të
përgjigjen: “Ti je Zoti ynë.”

Me cilësitë dalluese të veprave të All-llahut, këtu mendoj në
ardhjen e Tij, e jo në formën (pamjen) e Tij në të cilën do të
vijë, andaj kuptoje këtë!

Resulull-llahu  ka thënë:
“Me të vërtetë, në Ditën e gjykimit All-llahu do ta

shtrëngojë Tokën, ndërsa qiejt do të jenë në të djathtën e Tij, e
pastaj do të thotë: “Unë jam Sundues!”

“Kur i krijoi All-llahu krijesat, shkroi me dorën e Vet për
Vete: “Vërtetë, mëshira Ime e tejkalon hidhërimin Tim!”

Në hadithin ku përmendet biseda e Ademit dhe Musait 
qëndron: “Ademi në këtë u përgjigj: “O Musa, All-llahu të ka
zgjedhur ty me të folmen e Vet dhe Me dorën e Vet ta ka
shkruar ty Teuratin.” E folmja e All-llahut dhe dora e Tij janë
cilësi të krijesave, bisedimi i Tij me Musanë është bashkërisht
karakteristikë dhe vepër e krijesave, ndërsa të shkruarit e
Teurat është cilësi veprimi vetëm i Tij.

Resulull-llahu  ka thënë:
“Me të vërtetë, All-llahu e zgjat dorën e Vet natën, në

mënyrë që të pendohet ai që ka bërë mëkat ditën, dhe e zgjatë
dorën e Vet ditën, në mënyrë që të pendohet ai që ka bërë
mëkat natën.”

Përkitazi me këtë, gjithashtu, ka edhe shumë hadithe të
tjera.

Pyetja e gjashtëdhjetetretë:

A NXIRREN EMRAT E ALL-LLAHUT NGA CILËSITË E VEPRAVE
TË TIJ APO TË GJITHË EMRAT E ALL-LLAHUT JANË

CAKTUAR ME KUR’AN DHE ME SUNNET?

Jo, por të gjithë emrat e All-llahut janë të caktuar me Kur’an
dhe me Sunnet. All-llahu  nuk quhet ndryshe, përveç ashtu
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siç e ka quajtur Ai Vetveten në Libri e Tij, apo si e ka quajtur i
Dërguari i All-llahut .

Çdo vepër që All-llahu i Lartmadhërishëm e ka quajtur të
Veten, është ashtu siç e ka quajtur Ai dhe do të thotë lavdërim
e përsosmëri, porse nuk janë të gjitha përgjithësisht përshkrim i
All-llahut , e as që nga të gjitha ato nxirret emri. Ndër ato
vepra, ka të atilla, me të cilat Ai e përshkruan Vetveten për-
gjithësisht, siç janë fjalët e Lartmadhërishmit:

“All-llahu është Ai që ju krijon ju, dhe ju furnizon; Ai do t’jua
merr jetën dhe në fund do t’ju ringjallë.” (Er-Rum: 40)

Këtu All-llahu  e quan Vetveten Krijues, Furnizues, Ai i Cili
jep jetë, Ai i Cili merr jetë, Ai i Cili udhëheqë me të gjitha.

Nga këto vepra janë edhe punët, të cilat All-llahu i Lartma-
dhërishëm ia ka përshkruar Vetvetes, si shprehje shpërblimi
(ndëshkimi) dhe kthimi me të njëjtën masë, ndërsa për Të këto
janë lavdërata dhe përsosmëri, siç janë fjalët e Lartmadhëri-
shmit:

“Hipokritët mendojnë se do ta mashtrojnë All-llahun, por Ai
do t’i mashtrojë ata.” (En-Nisa’: 142)

“Dhe kafirët nisën të trillojnë dredhi (intriga); porse All-llahu
i shmangu ato. Sepse Ai di më së miri ta bëjë këtë.” (Ali Imran:
54)
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“Ata e harrojnë All-llahun, por edhe Ai i harron ata.”
(Et-Teube: 67)

Mirëpo, nuk është e lejuar që këto përshkrime të përdoren
për All-llahun, përpos në ajetet përkatëse, kështu që nuk do të
thuhet se All-llahu i Madhërishëm është Ai i Cili sajon dredhi
(intriga), i Cili mashtron, i Cili tallet etj. Këtë nuk do ta thotë
myslimani assesi, e as ai që ka mend; ngase All-llahu , nuk e
ka quajtur Veten intrigant, e as mashtrues, përpos nga aspekti i
ndëshkimit të çdonjërit, i cili do të punojë në mënyrë të padrej-
të. Tek krijesat është e njohur se, kthimi me të njëjtën masë,
bën pjesë në veprat e lavdëruara; e, atëherë, si qëndron çështja
me Krijuesin, me Atë i Cili di çdo gjë, me Atë që është më i
Drejti më i Urti?

Pyetja e gjashtëdhjetekatërt:

ÇKA NGËRTHEN EMRI I TIJ EL-ALIJJU EL-E’ALA DHE
ATA EMRA ME DOMETHËNIE TË NGJASHME, SIÇ JANË

 EDH-DHAHIR, EL-KAHIR DHE EL-MUTE’ALI?

Emri i Tij El-Alijju-l-e’ala ngërthen cilësinë nga e cila është
nxjerrë provimi i Lartmadhërisë së Tij me të gjitha domethëniet
e saj; lartësimi dhe ngritja e Lartmadhërishmit mbi Arshin e Vet,
i Lartësuari mbi të gjitha krijesat e Veta. Ai është i ndarë nga
ata dhe vigjilon mbi ta, e di se ç’punojnë ata, Ai përfshin çdo
gjë me dijeninë e Vet dhe nga Ai nuk është e fshehur asgjë.

Gjithashtu, njëra nga domethëniet e Lartmadhërisë së Tij,
është Lartmadhëria e fuqisë, Atë askush nuk mund ta ngadhë-
njejë, ta kundërshtojë. t’i kundërvihet e as ta pengojë, porse
çdo gjë është i bindur Lartmadhërisë së Tij, i nënshtruar



71

Madhështisë së Tij, nën pushtetin dhe udhëheqjen e Tij, dhe ata
nuk kanë rrugëdalje nga sundimi i Tij.

Në domethënien e Lartmadhërisë së Tij bën pjesë edhe
Lartmadhëria e plotësisë së qenies së Tij, të gjitha cilësitë e Tij
janë të plota dhe të vërtetuara, dhe Ai nuk ka kurrfarë mangë-
sish. Qoftë i Lartësuar dhe i Madhëruar Ai!

Të gjitha këto domethënie të Lartmadhërisë së Tij janë të
pandara dhe nuk ndahen për nga kuptimi njëra prej tjetrës.

Pyetja e gjashtëdhjetepestë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI I LARTMADHËRISË
SË ALL-LLAHUT MBI KRIJESAT?

Për këtë tanimë janë numëruar argumentet e qarta, kurse
ndër to bëjnë pjesë edhe këta emra dhe ajo që ngërthen dome-
thënia e tyre. Argument për këtë janë fjalët e All-llahut të
Lartmadhërishëm:

“I Gjithmëshirshmi, i Cili është lartësuar mbi Arshin e Vet.”
(Ta Ha: 5)

Në shtatë vende në Kur’an, i Lartmadhërishmi thotë:

“A jeni të sigurt se Ai që është në qiell...” (El-Mulk: 16)

“I frikësohen Zotit të tyre, i Cili është mbi ta.” (En-Nahël:
50)
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“Tek Ai ngrihen fjalët e bukura, dhe veprën e mirë Ai e
pranon.” (Fatir: 10)

“Tek ai ngjiten (hipin) engjëjt dhe Xhibrili” (El-Me’arixh: 4)

“Ai i udhëheq të gjitha gjërat, prej qielli deri në Tokë.”
(Es-Sexhde: 5)

“Dhe, kur All-llahu tha: “O Isa, do ta marrë shpirtin e do të
të ngris tek Unë...” (Ali Imran: 55)

Për këtë flasin edhe shumë ajete të tjera.

Pyetja e gjashtëdhjetegjashtë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR KËTË NGA SUNNETI?

Ekzistojnë shumë argumente për këtë nga Sunneti, sa që
nuk mund të njehsohen të gjitha. Njëri nga këto argumente janë
fjalët e Resulull-llahut  në hadithin El-Ev’al:

“Arshi është mbi të, ndërsa All-llahu është mbi Arshin, dhe
Ai di atë që punoni ju.”

Argument janë edhe fjalët e tij me rastin e gjykimit të Beni
Kurejdhëve:

“Me të vërtetë, ke gjykuar sipas përcaktimit të Sunduesit, i
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Cili është mbi shtatë qiejt.”
Hadithi mbi Mi’raxhin e Resulull-llahut  dhe fjalët e tij në

hadithin mbi ndërrimin (zëvendësimin) e engjëjve:
“Pas kësaj ngrihen ata që kanë qenë me ju dhe Ai i pyet,

edhe pse Ai di më së miri për ta.”
Ajo (një robëreshë) është përgjigjur se All-llahu është në

qiell, e ai ka thënë:
“Liroje atë, se ajo është me të vërtetë mu’mine – besim-

tare.”
Dhe fjalët e Resulull-llahut :
“Kushdo që jep madje edhe gjysmë hurme sadaka, nga

pasuria e fituar hallall (në mënyrë të lejuar) - e All-llahut nuk i
ngrihet pos ajo që është e mirë (hallall)”

“Kur cakton All-llahu ndonjë gjë në qiell, le të përpëlitë me
krahë duke iu nënshtruar urdhrit të Tij...”

Dhe hadithe të tjera. Këtë e pranojnë të gjithë, përveç
xhehmiut.

Pyetja e gjashtëdhjeteshtatë:

Ç’THONË DIJETARËT FETARË SELEFUS-SALIH RRETH
ÇËSHTJES SË NGRITJES (EL-ISTIVA’)?

Mendimi i gjithmbarshëm i tyre  - All-llahu i mëshiroftë! -
është: Ngritja është e njohur, ndërsa mënyra e saj është e
panjohur, besimi në të është vaxhib (obligim), ndërsa pyetja për
mënyrën e saj është bid’at (e ndaluar), Shpallja është nga
All-llahu, detyrë e Pejgamberit është ta komunikojë atë ndërsa
ne jemi të obliguar ta vërtetojmë këtë dhe t’i dorëzohemi kësaj.
Ky është mendimi i tyre për të gjitha ajetet dhe për hadithet ku
përmenden emrat dhe cilësitë e All-llahut 
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“Ne i besojmë atyre, të gjitha këto janë nga Zoti ynë!” Këtë
e kuptojnë vetëm mendarët.” (Ali Imran: 7)

“Ne e besojmë All-llahun, e ti bëhu dëshmitar se ne jemi të
dëgjueshëm ndaj Tij.” (Ali Imran: 52)

Pyetja e gjashtëdhjetetetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI I FUQISË SË
LARTËSUAR MBI KRIJESAT NGA KUR’ANI?

Ekzistojnë shumë shembuj për Lartmadhërinë e All-llahut 
Ndër këta bëjnë pjesë edhe fjalët e All-llahut të Lartmadhë-

rishëm:

“Dhe vetëm Ai sundon me robërit e Vet.” (El-En’am: 18)
Ky ajet ngërthen lartësinë e All-llahut mbi krijesat dhe lartë-

sinë e fuqisë së Tij; pastaj fjalët:

“Qoftë i lavdëruar Ai; Ai është All-llahu, i Vetmi dhe i
Gjithëfuqishmi!” (Ez-Zumer: 4)
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“I kujt do të jetë pushteti atë Ditë?” “I All-llahut, të Vetmit,
Fuqiplotit!” (Gafir: 16)

“Thuaj: (o Muhammed!): “Unë jam vetëm paralajmërues, e
nuk ka zot tjetër përveç All-llahut, të Vetmit dhe të Fuqishmit.”
(Sad: 65)

“Nuk ekziston asnjë qenie e gjallë, e të mos jetë nën push-
tetin e Tij.” (Hud: 56)

“O shoqëri e xhinnëve dhe e njerëzve, nëse keni mundësi të
depërtoni përtej kufijve të qiejve dhe të Tokës, depërtoni pra,
por do të mund të depërtoni vetëm me fuqi të madhe!”
(Er-Rahman: 33)

Për këtë flasin edhe ajete të tjera.

Pyetja e gjashtëdhjetenëntë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR KËTË NGA SUNNETI?

Në Sunnet ekzistojnë shumë argumente për këtë. Vërtetimi i
kësaj janë edhe fjalët e Resulull-llahu :

“Kërkoj mbrojtje tek Ti nga e keqja e qenieve të gjalla, të
cilat gjenden nën pushtetin Tënd.”

“O Zoti im, unë jam robi Yt, dhe i biri i robit Tënd, dhe i biri
i robëreshës Tënde, pushteti im është në dorën Tënde, ndërsa i
Yti është zbatuar mbi mua si dhe përcaktimi Yt i drejtë.”

“Ti je Ai i Cili gjykon, ndërsa Ty nuk të gjykohet dot, me të
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vërtetë, nuk do të jetë i poshtëruar ai, të cilin e lartëson Ti, e as
që do të jetë i lartësuar ai, të cilin e poshtëron Ti.”

Pyetja e shtatëdhjetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI I LARTMADHËRISË
SË QENIES SË ALL-LLAHUT DHE ÇFARË ËSHTË

OBLIGIMI QË TË MOHOHET DIÇ NGA ALL-LLAHU ?

Dije se Lartmadhëria e All-llahut  është ajo që ngërthen e
emri i Tij i Shenjti, Shpëtuesi, i Madhi, i Lartësuari dhe ajo që
është në domethënien e tyre, dhe që kërkojnë të gjitha cilësitë
e plotësisë së Tij dhe cilësitë e Lartmadhërisë së Tij.

Ai është i Lartmadhërishëm në Njëshmërinë e Vet. Askush
tjetër përveç tij nuk posedon pushtet ose një pjesë të pushtetit,
apo të jetë ndihmës i Tij, apo ndërmjetës tek Ai pa lejen e Tij.

Ai është i Lartmadhërishëm në madhështinë, në sundimin
dhe në krenarinë e Vet, e që të ekzistojë ndokush që Ta
kontestonte në diç, që Ta ngadhënjente, që të jetë mbrojtës
dhe ndihmës i Tij.

Ai është i Lartmadhërishëm si Es-Samed (Ai i Cili ofron
strehim) nga bashkëshortja, nga fëmija dhe nga konkurrenti.

Ai është i Lartmadhërishëm në plotësinë e Vet, në jetën e
Vet, në mbajtjen e Vet, në fuqinë e Vet nga vdekja, nga
pleqëria, nga gjumi, nga lodhja dhe nga familja.

Ai është i Lartmadhërishëm në diturinë e Vet absolute nga
padituria, nga harresa dhe nga ajo që të mos dijë madje edhe sa
një thërrmijë se ç’ndodh në Tokë apo në qiej.

Ai është i Lartmadhërishëm në Urtësinë e Vet edhe në atë
të jetë i denjë për lavdëratë, të jetë larg asaj që të krijojë diç për
shkak të lojës dhe të zbavitjes, apo t’i lë krijesat të jetojnë pa
ndonjë qëllim të caktuar; pa urdhëresa dhe pa ndalesa, t’i
ringjallë dhe shpërblejë.

Ai është i Lartmadhërishëm në drejtësinë e Vet absolute dhe
larg asaj që t’i bënte dikujt ndonjë padrejtësi, madje edhe sa një



77

thërrmijëz e vetme, apo të shkatërrojë diç nga veprat e Veta të
mira.

Ai është i Lartmadhërishëm në pasurinë e Vet absolute, e që
ndokush Ta ushqente, T’ia jepte rriskun, apo të jetë i varur nga
dikush dhe nga diçka.

Ai është i Lartmadhërishëm në tërë atë me çka e ka për-
shkruar Veten e Vet, apo si e ka përshkruar i Dërguari i Tij 
dhe shumë lart nga shtrembërimet dhe ngjasimet.

Qoftë i lavdëruar dhe i falënderuar Ai dhe qoftë shumë larg
asaj mohon teuhidu-l-uluhije, teuhidu-l-rububije dhe
teuhidu-l-esma ves-sifat.

“Ai është i lartësuar në qiejt dhe në Tokë, dhe Ai është i
Fuqishëm dhe i Urtë.” (Er-Rum: 27)

Pyetja e shtatëdhjetenjëtë:

ÇKA DO TË THONË FJALËT E RESULULL-LLAHUT
PËRKITAZI ME EMRAT E BUKUR TË ALL-LLAHUT :

“KUSHDO QË I PËRFSHINË ATA, DO TË HYJË NË XHENNET”?

Ekzistojnë shumë shpjegime për këtë. Njëra prej tyre është
edhe kjo: Ai i cili i mëson këta përmendsh dhe i lutet All-llahut
, dhe vepron sipas domethënieve të tyre në raportin tonë me
All-llahun  Në këtë bën pjesë edhe përpjekja që të veprohet
sipas domethënieve të nxjerra nga ata, siç është, bie fjala:
Mëshiruesi dhe Bujari, kështu që robi duhet ta edukojë (mësojë)
vetveten që të stoliset me këto cilësi aq sa i ka hije atij.

Ndërsa, ata emra, të cilët janë karakteristikë vetëm të
All-llahut , siç janë: Krenari, Madhështori dhe Dinjitari, njeriu
është i obliguar t’i pranojë dhe t’u nënshtrohet këtyre, por të
përpiqet që të mos quhet me sipas këtyre.

Ata emra, që kanë domethënie të premtimit, siç janë: Ai i
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Cili falë, Ai i cili falënderon, Ai i Cili është i Mëshirshëm, Ai i
Cili është i Butë, Ai i Cili është Dorëdhënë (i Xhymert) dhe Ai i
cili është Bujar; njeriu le të ndalohet tek këta emra në sferën e
lakmive dhe dëshirave të veta.

Po ashtu edhe tek emrat që ngërthejnë kërcënim, siç është i
Fuqishmi i Cili hakmerret, Ai i Cili ndëshkon ashpër, Ai i Cili me
të shpejtë i rregullon llogaritë etj.

Njeriu është i obliguar të ndalohet në sferën e frikës dhe
druajtjes.

Në këto domethënie bën pjesë edhe ajo që robi duhet t’i
dëshmojë dhe t’u jep të drejtën që u takon duke i pranuar dhe
duke i besuar ata. Shembulli për këtë është që njeriu të dësh-
mojë Lartmadhërinë e All-llahut  mbi të gjitha krijesat e Tij dhe
Lartësimin e Tij mbi të gjithë ata; Lartësimin e Tij mbi Arshin e
Vet, që është larg krijesave të Tij, me atë që i ngërthen ata me
diturinë dhe me fuqinë e Vet etj; të besojë atë që kërkon kjo
cilësi, në mënyrë që zemra e tij të gjejë strehim dhe të qëndroj
para Tij, duke qenë rob i nënshtruar dhe i imët para Sunduesit
të Lartmadhërishëm dhe duke ndier se fjalët e tij dhe veprat e tij
ngrisin kah Ai, i shtrohen përpara Atij dhe duke u marruar që
tek Ai të ngriten fjalët dhe veprat të cilat do ta turpëronin.
Mandej dëshmon zbritjen e urdhrave dhe të dispozitave të
All-llahut  në të gjitha pjesët e botës dhe në të gjitha kohët
me llojet e përcaktimit të tyre; se Ai disponon me marrjen e jetë
dhe me ngjalljen, me lartësimin dhe me poshtë rimin, me
ngritjen dhe me zbritjen, me zbulimin e mynxyrave dhe
shumëçka nga sundimi i Tij me të cilat nuk disponon as kush
përveç All-llahut 

“Ai i udhëheq të gjitha gjërat, prej qielli deri në Tokë, e
atëherë kthehen tek Ai në ditën, gjatësia e së cilës është një
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mijë vjet sipas llogaritje suaj (në këtë botë).” (Es-Sexhde: 5)

Pyetja e shtatëdhjetedytë:

ÇKA ËSHTË NË KUNDËRSHTIM ME
TEUHIDU-L-ESMAI VES-SIFAT?

Në kundërshtim me këtë është mosbesimi në emrat e
All-llahut  në cilësitë e Tij dhe në ajetet e Tij, ndërsa kjo
pasqy rohet në tri mënyrë:

Mënyra e parë: Mosbesimi i mushrikëve (politeistëve), të
cilët i kanë shtrembëruar domethëniet e emrave të All-llahut, në
mënyrë që me ta t’i emërtojnë idhujt e tyre; pastaj kanë shtuar
dhe kanë munguar, kështu që emrin e Latit e kanë marrë nga
emri Llah, të Uzzatit nga emri El-Aziz, e të Menatit nga emri
El-Mennan.

Mënyra e dytë: Mosbesimi i mushebihhëve - atë që bëjnë
krahasime - të cilët i krahasojnë cilësitë e All-llahut  me
cilësitë e krijesave (antropomorfizmi), e kjo është simetrike me
mosbesimin e mushrikëve. Ata (mushrikët) e kanë barazuar të
krijuarën me Krijuesin, ndërsa këta të tjerët i kanë sjellë në
shkallën e trupave të krijuar dhe i barazojnë me Lartmadhë-
rishmin dhe Shenjtin.

Mënyra e tretë: mosbesimi i mohuesve - muttilëve - të cilët
ndahen në dy grupe:

- Ata të cilët vërtetojnë shqiptimin e emrave të lartësuar të
All-llahut, por mohojnë përmbajtjen e tyre, përkatësisht, mo-
hojnë cilësitë e përsosmërisë; e thonë: “I Mëshirshmi, i Gjith-
mëshirshmi - pa mëshirë; i Dituri - pa dituri, Ai i Cili dëgjon - pa
vesh; Ai i Cili sheh - pa sy; Ai i Cili mundet - pa mundësi; e
kështu me radhë.

- Grupi i dytë shprehet qartë duke mohuar emrat dhe tërë
atë që përfshijnë ata, dhe e përshkruajnë All-llahun me mosek-
zistimin e asaj që është pa emër dhe pa cilësi.

Qoftë i lavdëruar All-llahu i Madhërishëm nga ajo që flasin
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të padrejtët dhe mohuesit dhe qoftë i Lartësuar dhe i Madh!

“Ai është Zoti i qiejve dhe i Tokës dhe i të gjithave që
gjenden në mes tyre, prandaj, bëni ibadet vetëm Atij dhe ji i
qëndrueshëm në këtë! A e njeh ti dikë që ka emrin e Tij (që
quhet si Ai)?” (Merjem: 65)

“Asgjë nuk i shëmbëllen Atij! Ai i dëgjon të gjitha dhe i sheh
të gjitha.” (Esh-Shura: 11)

“Ai di se ç’kanë punuar dhe çka i pret ata, ndërsa ata nuk
mund ta përfshijnë Atë me dijen e tyre.” (Ta Ha: 110)

Pyetja e shtatëdhjetetretë:

A JANË TË VARUR TEUHIDET MES VETI, KËSHTU QË
MOHIMI I NJËRIT I MOHON TË GJITHË TË TJERËT?

Po, ata janë të lidhur mes veti, kështu ai që nuk beson në
ndonjë lloj të tyre, ai nuk beson edhe në llojet e tjera të teu-
hidit. Shembulli për këtë është të drejtuarit e lutjes dikujt tjetër
përveç All-llahut  dhe të kërkohet prej tij diç, që nuk është në
gjendja të japë askush përpos All-llahut  Ky është shirk (të
përshkruarit All-llahut shok) në teuhidu-l-ilahije, ndërsa lutja e tij
për ndonjë nevojë, qoftë për dhënien e ndonjë të mira apo
largimin e ndonjë të keqe, është shirk në teuhidu-l-rububije,
sepse, ky njeri është i bindur se ajo hyjni është pjesëmarrës me
All-llahun në sundimin e Tij, meqë ai nuk ia ka drejtuar këtë
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lutje, e të mos jetë i bindur se ai e dëgjon prej së largu, në çdo
kohë dhe nga çdo vend, meqë ia ka vërtetuar të dëgjuarit i cili
përfshin të gjithë zërat, nuk i pengon as afërsia as largësia, e
prej këtu rezulton të përshkruarit shok All-llahut  në ilahijet,
rububijet dhe në emrat e cilësitë e Tij.

Pyetja e shtatëdhjetekatërt:

CILI ËSHTË VËRTETIMI NGA KUR’ANI DHE NGA
SUNNETI PËR BESIMIN NË ENGJËJ?

Në Kur’an ekzistojnë shumë vërtetime për besimin në en-
gjëj. Prej tyre janë fjalët e Lartmadhërishmit:

“Ndërkaq, engjëjt vazhdimisht e madhërojnë dhe e falën-
derojnë Zotin e tyre dhe kërkojnë falje të mëkateve për ata që
janë në Tokë.” (Esh-Shura: 5)

“S’ka dyshim se, ata që janë afër Zotit tënd (engjëjt), nuk
ngurrojnë ta adhurojnë Atë; vetëm Atë e lavdërojnë dhe vetëm
para Tij bien me fytyrë përtokë (bëjnë sexhde).” (El-A’raf: 206)

“Kush është armik i All-llahut, i engjëjve të Tij, i Pejgambe-
rëve të Tij, i Xhibrilit dhe i Mikailit (ai është kafir) - e All-llahu
është me të vërtetë armik i kafirëve” (El-Bekare: 98)

Për besimin në engjëj nga Sunneti, që më parë, është
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përmendur hadithi mbi ardhjen e Xhibrilit tek Resulull-llahu ,
si dhe hadithet të tjera; ndërsa në Sahihun e Muslimit thuhet se
ata janë krijuar nga drita, ndërkaq për ta ka edhe shumë hadithe
të tjera.

Pyetja e shtatëdhjetepestë:

ÇKA DO TË THOTË IMANI - BESIMI NË ENGJËJ?

Kjo është bindje e patundshme se ekzistojnë engjëjt (krije-
sat), të cilët All-llahu  i ka krijuar nga nuri (drita), se i kryejnë
përpikërisht urdhrat e All-llahut , se nuk gabojnë fare dhe se
kryejnë detyra të caktuara, me të cilat i ka ngarkuar All-llahu 

“Ata thonë: “Mëshiruesi ka fëmijë.” I lavdëruar qoftë Ai.
Kurse engjëjt janë vetëm robër të nderuar. Ata nuk flasin pa
lejen e Tij dhe veprojnë ashtu siç urdhëron Ai.” (El-Enbija’:
26-27)

“Të cilët nuk i kundërshtojnë urdhrat e All-llahut dhe, të
cilët punojnë për atë që urdhërohen.” (Et-Tahrim: 6)

*”E, ata që janë tek Ai (engjëjt), nuk ngurrojnë që t’i
përkulen Atij dhe nuk lodhen fare, *e lavdërojnë Atë natë e
ditë, dhe nuk ligështohen (rraskapiten).” (El-Enbija’: 19-20)
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Pyetja e shtatëdhjetegjashtë:

SA LLOJ ENGJËJSH EKZISTOJNË NË
BAZË TË DETYRAVE TË TYRE?

Ata, sipas detyrave që kanë, ndahen në më shumë lloje:
Njërit prej tyre i është besuar përcjellja e Shpalljes Pejgam-

berëve, e ky është Ruhu-l-emin - Xhibrili .
Njërit prej tyre i është besuar shiu, e ky është Mikaili .
Njërit prej tyre i është besuar Suri (boria), e ky është Israili

.
Njërit prej tyre i është besuar marrja e shpirtit, e ky është

engjëlli Kiramen Katibin.
Disave prej tyre u është besuar Xhenneti dhe begatitë e tij,

e ky është Ridani dhe ata që janë me të.
Disave prej tyre u është besuar zjarri, e ky është Maliku dhe

ata që janë me të, siç janë zebanitë dhe nëntëmbëdhjetë prijësit
e tyre.

Disave prej tyre u është besuar provimi në varr, e këta janë
Munkiri dhe Nekiri.

Disa prej tyre e bartin Arshin e All-llahut .
Disa prej tyre janë ata, të cilët janë afër.
Njërit prej tyre i është besuar gjaku i ngjizur në mitrën e

nënës, krijimi i tij dhe shkruarja e asaj që i dëshirohet atij.
Disa prej tyre e vizitojnë Bejtu-l-Maruman. Për çdo ditë aty

hynë shtatëdhjetë mijë engjëj, dhe kurrë më nuk u vie radha të
kthehen sërish, e ka edhe të tillë që i vizitojnë vendet ku
përmendet All-llahu .

Ka prej tyre që qëndrojnë në rreshta dhe nuk rraskapiten
fare.

Ekzistojnë të tillë, të cilët përherë gjenden në ruku dhe në
sexhde, dhe kurrë nuk ngriten.

Vërtetimet për këto ndarje detyrash nga Kur’ani dhe
Sunneti, nuk janë të paaritshme e as sekrete, por ka edhe të
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tilla që nuk janë përmendur dot:

“E ushtritë e Zotit tënd nuk i di kush pos Tij.”
(El-Muddeththir: 31)

Pyetja e shtatëdhjeteshtatë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR BESIMIN NË LIBRA?

Ekzistojnë shumë argumente për ekzistimin e Librave të
All-llahut .

Vërtetim janë edhe këto fjalë të All-llahut të Madhërishëm:

“O besimtarë! Besoni All-llahun, Pejgamberin e Tij, Librin që
ia ka dërguar Pejgamberit të Vet dhe Librin që e ka shpallur më
parë.” (En-Nisa’: 136)
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“Thuani: “Ne e besojmë vetëm All-llahun, dhe atë që po na
shpallet neve, dhe atë që i është shpallur Ibrahimit, Ismailit,
Is’hakut, Jakubit dhe pasardhësve, dhe atë që i është dhënë
Musait dhe Isait, dhe atë që u është dhënë Ferrëfyesve nga Zoti
i tyre. Ne nuk bëjmë dallim ndërmjet kujdo qoftë prej tyre, dhe
ne vetëm Atij i nënshtrohemi.” (El-Bekare: 136)

Vërtetim i mjaftueshëm për këtë, janë edhe fjalët e
Lartmadhërishmit:

“Unë i besoj të gjithë Librat që i ka shpallur All-llahu.”
(Esh-Shura: 15)

Pyetja e shtatëdhjetetetë:

A JANË PËRMENDUR TË GJITHA LIBRAT
E SHPALLURA NË KUR’AN?

All-llahu  në Kur’an përmend: Teuratin, Inxhilin, Zeburin,
Suhufet e Ibrahimit , të Musait , ndërsa të tjerat i për mend
përgjithësisht, dhe thotë:

*”All-llahu, është - s’ka zot përveç Tij - i Gjalli i Përhershmi.
*Ai ta shpall ty Librin, të vërtetën e njëmendtë, i cili i vërteton
ato të mëparshmet, ndërsa Teuratin dhe Inxhilin i ka shpallur
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më parë.” (Ali Imran: 2-3)

“E Davudit ia kemi dhënë Zeburin.” (En-Nisa’: 163)

*”Vallë, a nuk është i informuar ai - për atë që gjendet në
fletët e Musait (në Teurat) *dhe të Ibrahimit, i cili i plotësonte
tërësisht obligimet.” (En-Nexhm: 36-37)

“Ne i kemi dërguar Pejgamberët Tanë me argumente të
qarta dhe u kemi dhënë Librin dhe terezitë (drejtësinë), në
mënyrë që njerëzit të veprojnë drejtësisht.” (El-Hadid: 25)

Jemi të obliguar t’i besojmë veç e veç të gjitha librat që i ka
përmendur dhe që i ka përshkruar All-llahu  veç e veç, ndërsa
ato që i ka përmendur përgjithësisht, jemi të obliguar t’i besoj-
më përgjithësisht. Përkitazi me këtë do të themi ashtu siç na ka
urdhëruar All-llahu  dhe i Dërguari i Tij :

“Dhe thuaj: “Unë i besoj të gjithë Librat që i ka shpallur
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All-llahu.” (Esh-Shura: 15)

Pyetja e shtatëdhjetenëntë:

ÇKA DO TË THOTË TË BESUARIT NË
LIBRAT E ALL-LLAHUT ?

Kjo nënkupton bindjen e patundshme se të gjitha ato janë të
zbritura nga All-llahu , dhe se All-llahu  me të vërtetë i ka
folur ato.

Disa janë shpallur nga All-llahu i Lartmadhërishëm pas per-
des, pa ndërmjetësimin e të dërguarit - engjëllit.

Disa i ka dorëzuar ndërmjetësi - engjëlli gjer tek i Dërguari i
njerëzve.

Disa All-llahu  i ka shkruar me dorën e Vet.
I Lartmadhërishmi thotë:

“Asnjë njeriu nuk i është dhënë të flasë me All-llahun, pos
me anë të frymëzimit, ose pas perdes, ose me dërgimin e Pej-
gamberit (engjëllit) që, me lejen e Tij, të shpallë atë që do Ai.
Ai, me të vërtetë, është i Lartësuar dhe i Urtë!” (Esh-Shura: 51)

Dhe All-llahu i Madhërishëm i ka thënë Musait :

“O Musa”, tha Ai, “Unë të kam zgjedhur ty mbi njerëzit e
tjerë me pejgamberinë Time dhe me të folurit Tim.” (El-A’raf:
144)
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“E All-llahu, me siguri, ka biseduar me Musanë.” (En-Nisa’:
164)

Për Teuratin, All-llahu  thotë:

“Dhe Ne ia shkruam në pllaka këshillën për çdo gjë dhe
shpjegimin për gjithçka.” (El-A’raf: 145)

Për Isanë, All-llahu  thotë:

“Dhe Ne ia dhamë atij Inxhilin.” (El-Ma’ide: 46)
I Lartmadhërishmi, gjithashtu, thotë:

“E Davudit ia kemi dhënë Zeburin.” (En-Nisa’: 163), ndërsa
para kësaj është përmendur Zeburi, me fjalën Tenzil.

Për Kur’anin All-llahu  thotë:

“All-llahu dëshmon se ajo që po ta shpallë ty është e
vërtetë, të shpallë atë që e di vetëm Ai, por edhe engjëjt dësh-
mojnë (këtë); e All-llahu është i mjaftueshëm si dëshmitar.”
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(En-Nisa’: 166)

“Dhe, Ne e shpallim Kur’anin pjesë-pjesë, që t’ua mësosh
njerëzve dalngadalë, dhe Ne e shpallim atë kohë pas kohe.”
(El-Isra’: 106)

*”Dhe me të vërtetë, ai (Kur’ani), është Shpallje e Zotit të
botëve; *atë e sjellë Shpirti i besueshëm (Xhibrili) *në zemrën
tënde, që të paralajmërosh *në gjuhën e qartë arabe.”
(Esh-Shu’ara’: 192-195)

*”Ata që nuk e besojnë Kur’anin, pasi që u është shpallur
(do të dënohen). E ai (Kur’ani), me të vërtetë, është Libër i
mbrojtur, *gënjeshtra për të është e huaj, nga cilado anë qoftë.
Kjo është Shpallje prej të Urtit, të Lavdishmit.” (El-Fussilet:
41-42)

Në Kur’an është thënë edhe shumëçka përkitazi me këtë.

Pyetja e tetëdhjetë:

ÇFARË POZITE KA KUR’ANI KUNDRUALL
LIBRAVE TË MËPARSHME?

Në të All-llahu i Madhërishëm thotë:
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“E ty ta shpallim Librin, të vërtetën e njëmendtë, që t’i
vërtetojë Librat e shpallura më parë dhe që të vigjilojë mbi to.”
(El-Ma’ide: 48)

“Ky Kur’an nuk është i trilluar (prej askujt), është (i shpallur)
nga All-llahu - ai konfirmon vërtetësinë e shpalljeve të mëpar-
shme dhe sqaron dispozitat; në të nuk ka dyshim, është (zbri-
tur) nga Zoti i botëve.” (Junus: 37)

“Në rrëfimet mbi ta (Pejgamberët) ka këshilla për ata që janë
mendarë. Kur’ani nuk është kuvendim i trilluar, por është
vërtetues i (librave) që janë shpallur para tij dhe shpjegues i çdo
gjëje, dhe udhërrëfyes e mëshirë për popullin që beson.” (Jusuf:
111)

Mufessirët (komentuesit e Kur’anit) thonë: “Të vigjilojë mbi
to dhe të pranojë se janë të vërteta librat e shpallura para tij”,
d.m.th. si pranim i asaj që është e vërtetë në to, ndërsa mohon
atë që ka hyrë në to e shtrembëruar dhe e ndryshuar, për çka
Kur’ani sjell gjykimin; qoftë për derogim qoftë për pranim. Për
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këtë arsye atij i nënshtrohet secili që i mbahet librave të mëpar-
shme, siç thotë i Lartmadhërishmi:

*”Ata, të cilëve Ne ua kemi dhënë Librin para Kur’anit, i
besojnë atij (Kur’anit). *E, kur t’u lexohet atyre (Kur’ani), ata
thonë: “Ne e besojmë atë, ai është e Vërteta (e shpallur) nga
Zoti ynë, ne edhe më parë kemi qenë myslimanë.” (El-Kasas:
52-53)

Pyetja e tetëdhjetenjëtë:

ÇFARË ËSHTË OBLIGIMI I TË GJITHË
POPUJVE LIDHUR ME ZBATIMIN E KUR’ANIT

Ky është pasimi i tij i hapët dhe i fshehtë dhe përmbajtja
(zbatimi) i udhëzimeve të tij.

All-llahu i Madhërishëm thotë:

“E ky Libër që po e shpallim, është i bekuar, prandaj, pasoni
atë dhe largohuni nga mëkatet, për të qenë të mëshiruar.”
(El-En’am: 155)

“Ndiqni atë që u shpallet nga Zoti juaj, e mos merrni për
mbrojtës dikë tjetër, përpos Tij.” (El-A’raf: 3)

“E, ata që i përmbahen fuqimisht Librit dhe që e kryejnë
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namazin - Ne, me të vërtetë, nuk do të lejojmë t’u dështojë
shpërblimi atyre që bëjnë vepra të mira.” (El-A’raf: 170)

Edhe shumë ajete të tjera flasin për këtë.
Resulull-llahu  e ka rekomanduar Librin e All-llahut ,

duke thënë:
“Andaj merrni Librin e All-llahut dhe përmbahuni atij!”

Pyetja e tetëdhjetedytë:

ÇKA DO TË THOTË T’I PËRMBAHESH LIBRIT TË
ALL-LLAHUT DHE TË PUNOSH SIPAS UDHËZIMIT TË TIJ?

Ta mësosh dhe ta mbash mend atë, të sillesh sipas tij ditën
dhe natën, të mendosh për ajetet e tij, të lejosh atë që lejon ai,
të ndalosh atë që ndalon ai, t’i zbatosh urdhrat e tij, të largo-
hesh nga ndalesat e tij, të marësh këshilla nga rrëfimet e tij, të
veprosh në përputhshmëri me ajetet e qarta të tij, e të jesh i
përshpirtshëm në pikëpamje të ajeteve të paqarta të tij, të
ndalohesh në kufijtë e tij, të angazhohesh në mbrojtjen e tij nga
gënjeshtarët dhe deviatorët, të udhëzosh në të etj.

Pyetja e tetëdhjetetretë:

ÇFARË ËSHTË TRAJTIMI I ATIJ QË THOTË
SE KUR’ANI ËSHTË I KRIJUAR?

Kur’ani - përkatësisht shkronjat e tij dhe domethëniet e tij -
pa dyshim, është Fjalë e All-llahut. Fjalët e tij nuk janë shkronja
pa domethënie, e as që janë domethënie pa shkronja. Me anë të
tij All-llahu ka folur me fjalë, dhe ia ka zbritur të Dërguarit të Tij
në formë të Shpalljes. Atij, me të vërtetë, i beson mu’mini; dhe
ai, edhe pse është shkruar me dorë, është mësuar me gjuhë, i
nxënë me mend, i dëgjuar me vesh, i parë me sy, gjë që nuk
nxjerrë nga ajo që kjo të jetë Fjalë e Gjithmëshirshmit.

Majat e bulave të gishtërinjve, ngjyra, pena dhe letrat janë
të krijuara, ndërsa ajo që është shkruar me to dhe në to, nuk
është e krijuar. Gjuhët dhe zërat (tingujt) janë të krijuara, ndër sa
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mësimi me to në llojllojshmërinë e tyre, nuk është i krijuar.
Kraharorët (gjokset) janë të krijuar, ndërsa ajo që ruhet në ta
nuk është e krijuar. Shqisat e të dëgjuarit janë të krijuara, por
ajo që dëgjohet nuk është e krijuar.

All-llahu i Madhërishëm thotë:

“Ky është, me të vërtetë, Kur’ani fisnik, në Librin e ruajtur
me kujdes.” (El-Vaki’a: 77-78)

“E këto janë ajete të qarta, janë në zemrat e atyre që u
është dhënë arsyeja; e ajetet Tona i mohojnë vetëm të
padrejtët.” (El-Ankebut: 49)

“Dëfto nga Libri i Zotit tënd atë që të shpallet ty! Askush
nuk mund t’i ndryshojë fjalët e Tij - dhe madje as ti, nuk do të
gjesh kurrfarë strehimi, përpos tek Ai.” (El-Kehf: 27)

“Nëse ndonjëri nga idhujtarët të lutet për mbrojtje, ti mbroje
atë, (në mënyrë) që t’i dëgjojë fjalët e All-llahut.” (Et-Teube: 6)

Ibni Mes’udi  ka thënë: “Jini këmbëngulës në shikimin e
Mus’hafit - Kur’anit.”

“Ai i cili thotë se Kur’ani, apo diç nga Kur’ani është i krijuar,
ai është kafir - jobesimtar, dhe ky paraqet kufër të madh, i cili e
nxjerrë tërësisht nga Islami; meqë Kur’ani është të Folurit e
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All-llahut , ka rezultuar nga Ai dhe sërish i kthehet Atij,
ndërsa të Folurit e Tij është cilësi e Tij. E, ai i cili thotë se diç
nga cilësitë e All-llahut është krijuar, ai është kafir dhe murted -
renegat; atij i ofrohet kthimi i sërishëm në Islam, e, nëse nuk do
që të kthehet - atëherë mbytet si kafir dhe asgjë nga dispozitat
e obligueshme për myslimanët nuk i përkasin atij.”

Pyetja e tetëdhjetekatërt:

A ËSHTË CILËSIA E TË FOLURIT DHATIJJE APO FI’ALIJJE?

Lidhshmëria e cilësisë së të folurit me qenien e All-llahut të
Lartmadhërishëm dhe dekorata e Tij me të, është cilësi e dhati-
jje-s (cilësitë e personalitetit vetvetor të All-llahut ), madje
edhe të folurit e Tij bën pjesë në diturinë e Tij, sepse atë e ka
zbritur me dijeninë e Vet, e Ai e di me së miri se çka shpall.

Marrja në konsideratë të folurit e Tij si shprehje e dëshirës
dhe e vullnetit të Tij, bën pjesë në cilësinë e veprimit, siç ka
thënë Resulull-llahu :

“Kur All-llahu dëshiron të shpall ndonjë urdhër, atëherë Ai
flet me Shpallje.”

Për këtë shkak selefus-salih, për cilësinë e të folurit, thotë
se kjo është cilësi e qenies dhe e veprimit bashkërisht. Ngase
cilësia e të folurit të All-llahut  nuk ka pushuar dot së për-
shkruari e as që do të pushojë kurrë ndonjëherë, por do të
ekzistojë përherë dhe përgjithmonë; prandaj edhe flet me të kur
të dojë Vetë, çka të dojë Vetë dhe si të dojë Vetë, me të
folmen e cila dëgjohet, d.m.th. e dëgjon ai të cilit All-llahu i jep
mundësinë që ta dëgjojë. Të folurit e Tij është cilësi e Tij, e cila
nuk ka fund dhe e cila nuk do të zhduke kurrë.

“Thuaj: “Sikur deti të ishte ngjyrë për t’u shkruar fjalët e
Zotit tim, deti do të shterej, por jo edhe fjalët e Zotit tim, madje
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edhe sikur të ndihmoheshim edhe me një (det) të ngja shëm.”
(El-Kehf: 109)

“Sikur të gjithë drunjtë që gjenden në Tokë - të jenë pena
(shkrimi), kurse në det - kur të shteret, të derdhen edhe shtatë
dete të tjerë, nuk do të mund të shkruheshin dot (të gjitha)
fjalët e All-llahut.” (Lukman: 27)

“Fjalët e Zotit tënd janë kulminacion i së vërtetës dhe të
drejtësisë.” (El-En’am: 115)

Pyetja e tetëdhjetepestë:

KUSH JANË VAKIFËT DHE ÇFARË
ËSHTË QËNDRIMI NDAJ TYRE?

Vakifët janë ata, të cilët për Kur’anin thonë: “Nuk themi se
ai është të folurit e All-llahut, e as që themi se është i krijuar.”

Imam Ahmedi - All-llahu e mëshiroftë! - ka thënë: “Cilido
prej tyre që e hijeshon të folmen, ai është xhehmi, ndërsa ai i
cili nuk e hijeshon, ai është xhahil - injorant. Duhet t’i shkohet
atij me argumente dhe me shpjegimi; e, nëse pendohet dhe
beson se ai (Kur’ani) është të folurit e All-llahut të Lartmadhëri-
shëm dhe se nuk është krijuar - mirë; por nëse nuk pendohet -
ai është më i zi se xhehmiu.”

Pyetja e tetëdhjetegjashtë:

SI DUHET TË TRAJTOHET AI QË THOTË:
“SHQIPTIMI IM I KUR’ANIT ËSHTË I KRIJUAR”?

Kjo fjali nuk është e lejuar të flitet qoftë në trajtën pohuese
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qoftë në atë mohuese, sepse fjala “shqiptim- thënie” është e
përbashkët për caktimin e veprimit të robit, dhe asaj që shqip-
tohet, e ky është Kur’ani.

Kur thuhet se Kur’ani është i krijuar, ai flet ashtu siç flasin
xhehminjtë.

E kur thuhet se nuk është i krijuar, me këtë përfshin dome-
thënien e parë, që do të thotë se ai është vepër i njeriut, e kjo
është risi (bid’at) e urryer.

Për këtë shkak selefus-salih thonë: “Kush thotë: ‘Shqiptimi
im i Kur’anit, është i krijuar’, ai është xhehmij, e kush thotë se
‘ai nuk është i krijuar’, kjo paraqet risi në fe.”

Pyetja e tetëdhjeteshtatë:

CILI ËSHTË VËRTETIMI I BESIMIT NË PEJGAMBERË?

Ekzistojnë shumë vërtetime për këtë në Kur’an dhe në Sun-
net; ndër të cilat janë edhe fjalët e All-llahut të Madhërishëm:

*”Me të vërtetë, ata që nuk besojnë All-llahun dhe Pejgam-
berët Tij, dhe dëshirojnë që mes All-llahut dhe Pejgamberëve të
Tij të bëjnë dallime në besim, e thonë: “Ne i besojmë disa e
disa të tjerë nuk i besojmë”, dhe dëshirojnë që ndërmjet kësaj
të marrin ndonjë qëndrim - *ata me siguri janë jobesimtarë të
vërtetë. E, Ne kemi përgatitur dënim poshtërues për jobesim-
tarët. *E, ata që besojnë All-llahun dhe Pejgamberët e Tij dhe
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nuk e veçojnë asnjërin prej tyre - Ai me siguri do t’i shpërblejë
ata. All-llahu falë shumë dhe është Mëshirues.” (En-Nisa’:
150-152)

Ndërsa Resulull-llahu  ka thënë:
“Besoj në All-llahun dhe në Pejgamberët e Tij!”

Pyetja e tetëdhjetetetë:

ÇKA DO TË THOTË BESIMI NË PEJGAMBERË?

Kjo është bindje e fuqishme se All-llahu  i ka dërguar çdo
populli Pejgamber, i cili thërriste të adhurohet vetëm All-llahu
Një i Vetmi; e të mos besohet ajo që adhurohet përveç Tij. Të
gjithë ata (Pejgamberët) janë të sinqertë dhe të gjithë e pohojnë
të vërtetën, të gjithë janë të pastër, të besueshëm, të udhëzuar
dhe udhëzues të të tjerëve, të dërguar me argumente pakontes-
tuese dhe me ajete të qarta, të ndihmuar nga Zoti i tyre, dhe
ata kanë komunikuar tërë atë me çka i ka dërguar All-llahu ,
pa ndryshimi e pa ndërrime, e as që kanë shtuar diç nga vetja,
madje qoftë edhe një shkronjë të vetme, e as që kanë munguar
diç nga kjo.

“Vallë, a mos kanë pasur Pejgamberët detyrë tjetër përpos
që të shpallin qartë?” (En-Nahël: 35)

Të gjithë ata kanë qenë në të vërtetën e qartë. Dhe, me të
vërtetë, All-llahu  e ka marrë për mik të Vetin Ibrahimin  dhe
e ka marrë për mik të Vetin Muhammedin , edhe Idrisin e ka
lartësuar në vend të lartë. Isai është robi i All-llahut dhe i
Dërguari i Tij. Kjo është bindshmëri se është edhe Fjala e Tij, të
cilën All-llahu  ia ka dërguar Merjemes. E tërë kjo vë në pah
faktin se Ai i ka dhënë përparësi njërit ndaj tjetrit dhe se disa
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nga ata i ka ngritur në shkallë më të larta se të tjerët.

Pyetja e tetëdhjetenëntë:

A KA QENË THIRRJA E PEJGAMBERËVE
IDENTIKE NË ATË QË KANË URDHËRUAR
DHE NË ATË QË KANË NDALUAR ATA?

Thirrja e tyre ka qenë identike, prej të parit e gjer tek i
fundit, rreth bazave dhe themeleve të ibadetit; e ky është
teuhidi. Ky do të thotë se All-llahu i Lartmadhërishëm është i
Vetmi që meriton t’u drejtohen të gjitha llojet e robërimit
(ibadetit), qofshin ato lidhur me fjalë apo me vepra; dhe të
mohuarit e tërë asaj që adhurohet përveç Tij.

Farzet (detyrimet), përmes të cilave i shprehet ibadeti
All-llahut , siç është namazi, agjërimi etj., kanë ndryshuar
ndër mjet popujve në ibadet, kështu që për disa ka qenë e lejuar
ajo që për të tjerët ka qenë e ndaluar dhe e kundërta, ndërsa e
tërë kjo ka qenë sprovim nga ana e All-llahu i Madhërishëm.

“Për t’ju provuar se kush prej jush do të veprojë më mirë.”
(El-Mulk: 2)

Pyetja e nëntëdhjetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR PAJTUESHMËRINË
E TYRE NË ESENCËN E IBADETIT TË PËRMENDUR?

Argumenti për këtë gjendet në Kur’an, dhe ai ndahet në dy
lloje: i përgjithshëm dhe specifik.

I përgjithshmi: Për shembull fjalët e Lartmadhërishmit:
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“Ne, çdo populli i kemi dërguar nga një Pejgamber: “Adhu-
roni All-llahun, e shmangiuni tagutit!” (En-Nahël: 36)

“Ne, nuk kemi dërguar asnjë Pejgamber para teje e që të
mos ia kemi shpallur atij: “S’ka zot tjetër përveç Meje, andaj
adhuromëni vetëm Mua!” (El-Enbija’: 25)

“Pyeti Pejgamberët Tanë, të cilët i kemi dërguar para teje, a
mos kemi urdhëruar Ne që të adhurohen zotë të tjerë, pos
Mëshiruesit të Gjithmbarshëm?!” (Ez-Zuhruf: 45)

Specifik: Për shembull fjalët e All-llahut të Madhërishëm:

“Ne e kemi dërguar Nuhin te populli i tij, dhe, ai u tha: “O
populli im, adhuroni vetëm All-llahun! Ju nuk keni të adhuruar
tjetër përveç Tij.” (El-Mu’minun: 23)
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“E Themudit ia dërguam vëllanë e tyre Salihun. Ai ju fliste:
“O populli im, adhuroni All-llahun, se ju nuk keni zot tjetër
përveç Tij!” (Hud: 61)

“E Adit ia dërguam vëllanë e tyre Hudin. “O populli im”, u
tha ai, “adhuroni All-llahun!, ju nuk keni zot tjetër përveç Tij!”
(Hud: 50)

“Dhe në Medjen - vëllanë e tyre, Shu’ajbin. Ai thoshte: “O
populli im! Adhuroni All-llahun. Ju nuk keni zot tjetër përveç
Tij!” (Hud: 84)

*”Kur Ibrahimi i tha babait të vet dhe popullit të tij: “Unë
nuk kam asgjë me ata që i faleni ju, *unë i falem vetëm Atij, që
më ka krijuar (mua) - dhe, me të vërtetë, Ai do të më udhëzojë
në rrugën e drejtë.” (Ez-Zuhruf: 26-27)

“(Musai tha:) Zoti juaj është All-llahu, zot tjetër, përveç Tij,
nuk ka! Ai i di të gjitha!” (Ta Ha: 98)
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“Ndërsa Mesihu ka thënë: “O bijtë e Israilit, adhuroni
All-llahun, Zotin tim dhe tuajin! Kush e konsideron dikë tjetër të
barabartë me All-llahun, All-llahu do t’ia ndalojë atij hyrjen në
Xhennet dhe, vendqëndrimi i tij do të jetë Xhehennemi; ndërsa
zullumqarëve (jobesimtarëve) nuk do t’u ndihmojë askush!”
(El-Ma’ide: 72)

“Thuaj (o Muhammed!): “Unë jam vetëm paralajmërues, e
nuk ka zot tjetër përveç All-llahut, të Vetmit dhe të Fuqishmit.”
(Sad: 65)

Për këtë flasin edhe shumë ajete të tjera.

Pyetja e nëntëdhjetenjëtë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR MOSPAJTIMIN
E LIGJEVE FETARE (SHERIATEVE) TË TYRE

NË KUFIJTË E DISPOZITAVE FETARE LIDHUR
ME HALLALLIN DHE HARAMIN?

Fjalët e All-llahut të Madhërishëm:

“Ne për të gjithë ju kemi caktuar ligj dhe drejtim të qartë. E,
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sikur të donte All-llahu, do t’ju kishte bërë juve ithtarë të një
feje të vetme, por, Ai dëshiron që t’ju sprovojë me atë që u
është caktuar, andaj bëni gara se kush do të bëjë më shumë
vepra të mira!” (El-Ma’ide: 48)

Ibni Abbasi  ka shpjeguar se fjalët “Ne për të gjithë ju
kemi caktuar ligj dhe drejtim të qartë”, nënkuptojnë rrugën dhe
Sunnetin. Këtë e kanë shpjeguar në mënyrë të ngjashme edhe
Muxhahidi, Ikrime, Hasan El Basriu, Katade, Ed-Dahhaku,
Es-Suddiji, Ebu Is’hak Es-Sebi’i.

Në Sahihun e Buhariut qëndron se i Dërguari i All-llahut 
ka thënë:

“Ne, Pejgamberët, jemi vëllezër për nga nëna, dhe feja (dini)
jonë është një e vetme.”

Me këtë ai mendon në teuhid, të cilin All-llahu  ia ka
dërguar çdo Pejgamberi; dhe çdo libër e shpallur e ka ngërthyer
këtë në vete. Ligjet fetare (Sheriatet) kanë dalluar mes veti për
nga urdhrat dhe ndalesat, hallallet dhe haramet

“Për t’ju provuar se kush prej jush do të veprojë më mirë.”
(El-Mulk: 2)

Pyetja e nëntëdhjetedytë:

A I KA PËRMENDUR ALL-LLAHU
TË GJITHË PEJGAMBERËT NË KUR’AN?

All-llahu  i ka përmendur Pejgamberët aq sa është e mjaf-
tueshme për ne, dhe përkitazi me këtë na ka dërguar vërejtjen
dhe këshillën:
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“Edhe Pejgamberëve, për të cilët të kemi treguar më parë,
dhe Pejgamberëve për të cilët nuk të kemi treguar ende.”
(En-Nisa’: 164)

Kështu që ne besojmë në të gjithë ata personalisht - nëse
janë përmendur personalisht, dhe përgjithësisht - nëse janë
përmendur përgjithësisht.

Pyetja e nëntëdhjetetretë:

SA PEJGAMBERË DHE FERRËFYES
JANË PËRMENDUR NË KUR’AN?

Në Kur’an janë përmendur njëzet e pesë Pejgamberë dhe
Ferrëfyes: Ademi, Nuhi, Salihu, Ibrahimi, Hudi, Luti, Junusi,
Ismaili, Is’haku, Ja’kubi, Jusufi, Ejjubi, Shu’ajbi, Musai, Haruni,
El-Jese’i, Dhulkifli, Davudi, Zekerijjai, Sulejmani, Iljasi, Jahjai,
Isai (bijtë e nipat e Jakubit janë përmendur përgjithësisht) dhe
Muhammedi, salevatull-llahi ve selamuhu ‘alejhim exhme’in.

Pyetja e nëntëdhjetekatërt:

CILËT JANË PEJGAMBERËT MË TË ZGJEDHUR
(ULU-L-’AZM) DHE CILI ËSHTË PEJGAMBERI I PARË?

Këta janë pesë Pejgamberë, të cilët All-llahu  i përmend
personalisht në dy vende në Librin e Tij Famëmadh.

Vendi i parë është në suren El-Ahzab, e këto janë fjalët e
Lartmadhërishmit:

“Dhe, kur nga Pejgamberët Ne morëm zotimin e tyre, edhe
prej teje, edhe prej Nuhit, prej Ibrahimit, prej Musait, prej Isait,
të birit të Merjemes, dhe Ne prej tyre morëm zotim të fortë.”
(El-Ahzab: 7)

Vendi i dytë është në suren Esh-Shura, e këto janë fjalët e
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Lartmadhërishmit:

“Ai ju përcakton nga feja, atë që ia ka urdhëruar Nuhit, dhe
atë që ta shpallim ty, dhe atë që i urdhëruam Ibrahimit, Musait
dhe Isait: “Aplikoni fenë e drejtë dhe mos u përçani në të!”
(Esh-Shura: 13)

I pari nga të gjithë Pejgamberët, pas përçarjes së njerëzve
në Sheriat, është Nuhi , siç thotë i Lartmadhërishmi:

“Ne të shpallim ty, ashtu siç i kemi shpallur Nuhit dhe
Ferrëfyesve pas tij.” (En-Nisa’: 163)

“Para tyre populli i Nuhit mohoi, si dhe grupet e tjera pas
tyre. Secili popull tentoi ta rrëmbejë Pejgamberin e vet.”
(El-Mu’min: 5)

Pyetja e nëntëdhjetepestë:

KUR KA NDODHUR PËRÇARJA?
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Ibni Abbasi ka thënë: “Ndërmjet Nuhit dhe Ademit kanë
qenë dhjetë shekuj, të gjithë ka qenë në një ligj të vetëm nga i
Vërteti, pastaj janë përçarë.”

I Lartmadhërishmi thotë:

“(Dikur) Të gjithë njerëzit i kanë takuar një bashkësie (pastaj
lindi mospajtimi ndër ta), dhe All-llahu u ka dërguar Pejgamberë
që të sjellin lajme të gëzuar dhe paralajmërime.” (El-Bekare:
213)

Pyetja e nëntëdhjetegjashtë:

CILI ËSHTË PEJGAMBERI I FUNDIT?

Pejgamberi i fundit është Muhammedi .

Pyetja e nëntëdhjeteshtatë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR KËTË?

Fjalët e All-llahut të Madhërishëm:

“Muhammedi nuk është baba i askujt prej njerëzve (mesh-
kujve) tuaj, por është Pejgamber i All-llahut dhe Ferrëfyes i
fundit - e All-llahu i di mirë të gjitha!” (El-Ahzab: 40)
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Fjalët e Resulull-llahu :
“Me të vërtetë, pas meje do të paraqiten tridhjetë gënjesh-

tarë. Çdonjëri prej tyre do të flasë dhe do të thirret se është
pejgamber, ndërsa unë jam Pejgamberi i fundit, dhe pas meje
më nuk ka Pejgamberë.”

Në Sahihun e Buhariut qëndrojnë fjalët e Resulull-llahu 
drejtuar Aliut :

“A nuk je i kënaqur të jesh tek unë në pozitë çfarë ishte
Haruni tek Musai, përveçqë pas meje nuk do të ketë më Pejga-
mberë.”

Dhe fjalët e Resulull-llahu  në hadithin, i cili flet për Xhib-
rilin:

“Unë jam Pejgamberi i fundit, dhe nuk ka më Pejgamberë
pas meje.”

Pyetja e nëntëdhjetetetë:

CILAT JANË VEÇANTITË E PEJGAMBERIT
TONË, MUHAMMEDIT KUNDREJT

PEJGAMBERËVE TË TJERË?

Ai ka shumë veçanti, për të cilat janë shkruar madje edhe
vepra të tëra, ndërsa njërën prej tyre sakaq e përmendëm pak
më parë - Ai është Pejgamberi i fundi.

Njëra nga këto veçanti është se ai  është prijatar i pasar-
dhësve të Ademit, siç interpretojnë fjalët e All-llahut të Madhë-
rishëm:
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“Disa nga ata Pejgamberë i kemi dekoruar më shumë se
disa të tjerë. Me disa prej tyre ka folur (biseduar) All-llahu,
kurse disa prej tyre i ka lartësuar në shkallë të lartë.”
(El-Bekare: 253)

Resulull-llahu  ka thënë:
“Unë jam prijatar i bijve të Ademit dhe nuk krenohem.”
Veçanti është edhe fakti se ai është dërguar për të gjithë

botët; njerëzit dhe xhinnët, siç thotë i Lartmadhërishmi:

“Thuaj: “O njerëz, unë jam Pejgamber i All-llahut për të
gjithë ju, i Atij që i përket pushteti mbi qiej dhe mbi Tokë. S’ka
Zot tjetër përveç Tij. Ai jep jetën dhe vdekjen, andaj besoni
All-llahun dhe Pejgamberin e Tij, Ferrëfyesin, i cili nuk di
shkrim-lexim, i cili e beson All-llahun dhe fjalët e Tij; pasoni atë
- për të qenë në rrugën e drejtë!” (El-A’raf: 158)

“E Ne, të kemi dërguar ty vetëm që të sjellësh lajme të
gëzuara dhe që të paralamërosh.” (El-Furkan: 56)

Resulull-llahu  ka thënë:
“Më janë dhënë pesë (veçori), të cilat nuk i janë dhënë

askujt para meje: jam i ndihmuar me frikë në largësi prej një
muaji (ecje); e tërë toka më është bërë mesxhid dhe e pastër
(për t’u falur në çdo vend), andaj, cilindo njeri nga ummeti im ta
pikasë koha e namazit le ta falë (kudo që të jetë); më është
lejuar preja e luftës, e cila nuk ka qenë e lejuar askujt para
meje; më është dhënë e drejta e shefa’atit-ndërmjetësimit; çdo
Pejgamber është dërguar një populli të caktuar, ndërsa unë jam
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dërguar tërë njerëzimit.”
“Pasha Atë, në dorën e të Cilit është shpirti im, për mua

nuk do të dëgjoj askush nga ky ummet (popull), qoftë ai hebre
apo i krishterë, e pastaj të vdesë duke mos besuar atë me çka
jam dërguar unë, e të mos jetë njëri nga banorët e Zjarrit.”

Ekzistojnë edhe shumë veçanti të tjera, të cilat nuk i kemi
përmendur ne, por që gjenden në Kur’an dhe në Sunnet.

Pyetja e nëntëdhjetenëntë:

CILAT JANË MU’XHIZET – VEPRAT
MBINATYRORE - TË PEJGAMBERËVE?

Vepër mbinatyrore është e tërë ajo që është në kundërshtim
me veprat e zakonshme, e cila përmban në vete provokim (për
njerëzit) dhe e cila është e mbrojtur nga shtrembërimet.

Ato mund të jenë ndijore, të cilat shihen me sy dhe dëgjo-
hen me vesh - siç është dalja e devesë nga shkëmbi, apo
shndërrimi i shkopit në gjarpër dhe të folurit e sendeve jo të
gjalla - dhe mendore, të cilat vërehen ashtu siç vërehet, bie
fjala, mu’xhizja e Kur’anit.

Pejgamberit tonë, Muhammedit , i janë dhënë që të dy
llojet. Nuk ka pasur mu’xhize që i është dhënë ndonjë Pejgam-
beri, e që e këtij të mos jetë më e madhe nga lloji i njëjtë. Nga
mu’xhizet ndijore është edhe çarja e Hënës, të përloshurit
(rënkimi) i drunjve, vrujimi i ujit nga gishtërinjtë e tij fisnik, të
folurit e calikut (trastës) ushqimi (gjella) që e madhëron
All-llahun  etj., për të cilat ekzistojnë shumë hadithe
autentike.

Këto mu’xhize, si dhe mu’xhizet e të gjithë Pejgamberëve,
janë zhdukur së bashku me zhdukjen e kohës së tyre, kështu që
prej tyre nuk ka mbetur asgjë tjetër, përpos përmendjes së tyre.

Mirëpo, mu’xhizja e përhershme dhe e pakalueshme është
ky Kur’an, mrekullitë e të cilit nuk zhduken dot, dhe
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“Gënjeshtra për të është e huaj, nga cilado anë qoftë. Kjo
është Shpallje prej të Urtit, të Lavdishmit.” (El-Fussilet: 42)

Pyetja e njëqindtë:

CILI ËSHTË VËRTETIMI I PAMUNDËSISË
SË IMITIMIT TË KUR’ANIT?

Vërtetimi për këtë zbritja e tij në një periudhë kohore, e cila
përfshin mbi njëzet vjet, duke i provokuar krijesat më të shqu-
ara për nga elokuenca, gojëtarët më të aftë, njerëzit me stilisti-
kë dhe oratori më të spikatur, duke thënë:

“Andaj, le të përpilojnë ata një fjalim të ngjashëm me të
(Kur’anin), nëse e flasin të vërtetën!” (Et-Tur: 34)

“Thuaj: “E, atëherë përpiloni ju dhjetë sure të trilluara, të
ngjashme me ato të Kur’anit.” (Hud: 13)

“Thuaj: “E pra, sillni ju një sure çfarë i është shpallur atij.”
(Junus: 38)

Por këtë nuk kanë mundur ta bëjnë dot, përkundër përpjek-
jeve të mëdha që t’i përgjigjen provokimit të tij, duke përdorur
të gjitha mjete, me atë që fjalët dhe shkronjat (e Kur’anit) ishin
të njëjtat ato me të cilat shërbeheshin në bisedime mes veti,
me të cilat garojnë dhe lavdërohen ndërmjet veti.
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Pastaj i thërret ata dhe e publikon paaftësinë e tyre kundru-
all Kur’anit dhe pamundësinë e imitimit të tij.

“Thuaj: “Edhe sikur të tuboheshin të gjithë njerëzit dhe
Xhinnët, për të hartuar një Kur’an të këtillë, ata nuk do të mund
ta hartonin ashtu siç është ky, madje edhe sikur t’i ndihmonin
njëri- tjetrit.” (El-Isra’: 88)

Resulull-llahu  ka thënë:
“Secilit Pejgamber i janë dhënë shenjat (mu’xhizet), e njerë-

zit u besonin gjërave të ngjashme, ndërsa mua më është dhënë
Shpallja, të cilën ma ka shpallur All-llahu mua, andaj shpresoj
se unë do të kem më së shumti pasues në Ditën e gjykimit.”

Njerëzit kanë shkruar shumë vepra për aspektet e ndryshme
të ixhazit (mbinatyrshmërinë) kur’anor, lidhur me domethënien,
ngjarjet që kanë ndodhur apo që do të ndodhin dhe që bëjnë
pjesë në të padukshmen. Por me këtë nuk kanë arritur madje
edhe aq sa një zog zë ujë me sqepin e vet nga deti.

Pyetja e njëqindenjëtë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR BESIMIN
NË DITËN E FUNDIT - DITËN E GJYKIMIT?

All-llahu i Madhërishëm thotë:

*”Ata që nuk shpresojnë se do të qëndrojnë para Nesh, dhe
që janë të kënaqur me jetën e kësaj botë, e që kanë gjetur
prehje në të, dhe ata që janë indiferentë ndaj argumenteve
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Tona - *vendstrehimi i tyre do të jetë Xhehennemi, për atë që
kanë punuar.” (Junus: 7-8)

*”Me të vërtetë, është e sigurt ajo që u premtohet, *shpër-
blimi dhe ndëshkimi do të ndodhin patjetër.” (Edh-Dharijat: 5-6)

Për këtë flasin edhe shumë ajete të tjera.

Pyetja e njëqindedytë:

ÇKA PËRFSHIN BESIMI NË DITËN E FUNDIT?

Kjo do të thotë bindja e patundshme se ajo ditë do të vijë
dhe se në këtë nuk ka kurrfarë dyshimi, si dhe sjellja sipas
bindjes së tillë.

Këtu bën pjesë besimi në parashenjat e Ditës së gjykimit, të
cilat do të ndodhin gjithsesi.

Besimi në të, do të thotë edhe besimin në vdekje dhe në atë
çka ndodhë pas saj, siç është: sprovimi në varr, pastaj vuajtja
dhe kënaqësia në të, dhe dalja e krijesave nga ai.

Kjo, gjithashtu, do të thotë edhe të besuarit në atë se ç’ka
do të ndodhë në vendin e qëndrimit në Ditën e gjykimit, siç janë
trishtimet dhe llahtaritë, tubimi i njerëzve në vendin e dhënies
së llogarisë (mahsher), ndarja e librave të veprave të njerëzve
dhe peshimi i veprave në peshore.

Besimi në të do të thotë edhe besimi në sirat, në haud dhe
në shefa’at.

Pastaj besimi në Xhennet me të gjitha shpërblimet e tij, prej
të cilëve më i madhi është të shikuarit e fytyrës së Lartmadhë-
rishmit, si dhe besimi në Xhehennem me të gjitha vuajtjet e tij,
prej të cilave më e rënda është pamundësia e shikimit të
All-llahut të Lartmadhërishëm.

Pyetja e njëqindetretë:

A E DI NDOKUSH DE KUR DO TË
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NDODHË KATAKLIZMA E BOTËS?

Se kur do të ndodhë kataklizma e botës, bën pjesë në çelë-
sat e sekreteve, të cilat All-llahu  i ka lënë për Vete në
diturinë e Vet, siç thotë i Lartmadhërishmi:

“Me të vërtetë, vetëm All-llahu e di Çastin (Ditën e Kiame-
tit), vetëm Ai e lëshon shiun dhe vetëm Ai e di se ç’ka në mitra
(të nënave), ndërsa njeriu nuk e di se çka do të fitojë nesër dhe
nuk e di se në ç’vend do të vdesë. Me të vërtetë, All-llahu di
çdo gjë dhe është i informuar për të gjitha.” (Lukman: 34)

“Të pyesin ty (o Muhammed!) kur do të ngjajë Dita e
Kiametit. Thuaj: “Atë e di vetëm Zoti im. Kohën kur do të
ndodhë do ta tregojë vetëm Ai, e (Dita e Kiametit) do të jetë e
rëndë për qiejt dhe për Tokën, do t’u vie krejtësisht papritmas.
Të pyesin, thuase ti di diçka për të. Thuaj: “Këtë e di vetëm
All-llahu; e shumica e njerëzve nuk e kuptojnë këtë (të vërtetë).
*Thuaj: “Unë nuk mund t’i sjell vetes ndonjë dobi, as që mund
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të largoj nga vetja ndonjë dëm; (gjithçka) ndodhë si të dojë
All-llahu. E sikur të mundja të depërtoja në fshehtësitë, do të
shumëzoja shumë të mira, ndërsa e keqja do të ishte larg meje.
Unë vetëm u sjell paralajmërime dhe lajme të gëzuara njerëzve
që besojnë.” (El-A’raf: 187-188)

*”Ty të pyesin ty për Kiametin: “Kur do të ndodhë ai?” *Ti
nuk e di, e, si mund atëherë të flasësh për këtë, *vetëm Zoti yt
di për të.” (En-Nazi’at: 42-44)

E, kur Xhibrili i pat thënë Resulull-llahut :
“Më informo për Ditën e Kiametit.” Resulull-llahu  është

përgjigjur: “I pyeturi nuk di aspak më shumë se pyetësi”,
ndërsa në një transmetim tjetër qëndron: “Pesë (gjëra) nuk i di
askush përveç All-llahut të Lartmadhërishëm”, pastaj e ka cituar
ajetin paraprak.

Pyetja e njëqindekatërt:

CILAT JANË PARASHENJAT E DITËS
SË KIAMETIT NGA KUR’ANI?

Për shembull fjalët e Lartmadhërishmit:

“A mos vallë ata presin t’u vijnë engjëjt, ose të vijë
ndëshkimi i Zotit tënd, ose disa parashenja nga Zoti yt? Atë
ditë kur të vijnë disa parashenja nga Zoti yt, atëherë askush
nuk do të ketë dobi prej asaj që do të besojë, nëse nuk ka
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besuar më parë, ose që nuk ka bërë ndonjë të mirë si besimtar.
Thuaj: “Pritni ju, se, vërtetë, edhe ne do të presim!” (El-En’am:
158)

“Dhe, kur të vijë koha që ata të ndëshkohen, Ne do të
bëjmë që nga Toka të dalë një kafshë, e cila do t’u thotë atyre
se njerëzit nuk u kanë besuar argumenteve Tona.” (En-Nemël:
82)

*”Dhe kur të hapet ajo (penda), e të dalin Je’xhuxhi e
Me’xhuxhi dhe të lëshohen njerëzit nga të gjitha rrëpirat
(pjerrësirat) duke shpejtuar, *dhe të afrohet premtimi i vërtetë
(Dita e Kiametit), në atë çast - shikimet e kafirëve (jobesim-
tarëve) do të shtangen, (e do të thonë): “Të mjerët ne! Ne kemi
qenë mospërfillës ndaj kësaj; ne vetvetes i kemi bërë padrejtë-
si!” (El-Enbija’: 96-97)

*”Andaj ti prite ditën, kur do t’u duket atyre se kah qielli
shohin tym të dukshëm, *i cili do t’i mbulojë njerëzit. (E u
thuhet mohuesve): “Kjo është vuajtje e padurueshme!” *(Atë-
herë mohuesit do të thonë): “O Zoti ynë, largoje vuajtjen nga
ne, se ne, me siguri do të besojmë!” (Ed-Duhan: 10-12)
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“O njerëz, frikësohuni Zotit tuaj! Me të vërtetë, tërmeti i
Ditës së Kiametit, do të jetë ngjarje e madhe!” (El-Haxhxh: 1)

Për këtë flasin edhe shumë ajete të tjera.

Pyetja e njëqindepestë:

CILAT JANË SHENJAT E DITËS
SË KIAMETIT NGA SUNNETI?

Për shembull hadithet që flasin për lindjen e diellit nga
perëndimi; për kafshën; për fitmet - intrigat, siç është Dexh xhali
dhe masakra; për zbritjen e Isait ; për daljen e Je’xhuxhit dhe
Me’xhuxhit; për tymin; për erën, e cila do t’i vdesë të gjitha
shpirtrat e besimtarëve; për zjarrin që do të paraqitet; për
zënien e Hënës; etj.

Pyetja e njëqindegjashtë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR BESIMIN NË VDEKJEN?

All-llahu i Madhërishëm thotë:

“Thuaj: “Do t’jua merr shpirtin Engjëlli i vdekjes, i cili është
caktuar për ju, e pastaj do të ktheheni te Zoti juaj.” (Es-Sexhde:
11)

“Çdo qenie e gjallë do ta shijojë vdekjen, dhe vetëm në



116

Ditën e Kiametit do të paguheni në tërësi.” (Ali Imran: 185)

“Ti je i vdekur, e edhe ata janë të vdekur.” (Ez-Zumer: 30).

“Asnjë njeri para teje, nuk ka qenë i pavdekshëm; e nëse ti
vdes, a mos do të jetojnë ata përgjithmonë?” (El-Enbija’: 34)

“Çdo gjë që është në Tokë është e kalueshme (do të shka-
tërrohet), e mbetet vetëm fytyra e Zotit tënd, të Madhërishmit
dhe Bujarit.” (Er-Rahman: 26-27)

“Çdo gjë, përveç fytyrës së Tij, është e destinuar të shkatë-
rrohet!” (El-Kasas: 88)

“Ti mbështetu në të Gjallin, i Cili nuk mund të vdesë dot.”
(El-Furkan: 58)

Për këtë flasin edhe shumë ajete të tjera.
Përkitazi me këtë ekzistojnë edhe shumë hadithe, ndërsa kjo

çështje është fare e dukshme dhe askush nuk mohon; në këtë
nuk ka dyshim, e as hamendje, porse mohimi bëhet vetëm nga
inati he kryelartësia. Ndërsa në përputhshmëri me besimin në të
dhe në atë se çka do të ndodhë pasta, besojnë vetëm robërit e
sinqertë të All-llahut. Ne besojmë se, secili që vdes me vdekjen
natyrore, që mbytet, vritet, apo që vdes me çfarëdo vdekje
tjetër, se e tërë kjo është më përcaktimin e All-llahut, dhe se
asgjë nga kjo asgjë nuk mund të zvogëlohet.

I Lartmadhërishmi thotë:
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“Të gjitha këto rrotullohen deri në afatin e caktuar.”
(Er-Ra’d: 2)

“Çdo popull e ka fundin e vet, dhe kur të vijë fundi i tij,
askush nuk do të mundet ta shtyjë apo ta shpejtësojë atë,
madje as për një çast.” (El-A’raf: 34)

Pyetja e njëqindeshtatë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI NGA KUR’ANI PËR SPROVIMIN
NË VARR, KËNAQËSINË APO NDËSHKIMIN?

All-llahu i Madhërishëm thotë:

“Kurrsesi! Këto janë fjalë, të cilat ai do t’i flasë më kot -
para tyre do të ketë barrierë deri në ditën kur do të ringjallen
ata.” (El-Mu’minun: 100)

*”Ndërsa njerëzit e faraonit i goditi fati i keq, *zjarri, në të
cilin do të fërgohen mëngjes e mbrëmje. E, kur të vijë Çasti, do
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të thuhet: “Shpurini njerëzit e faraonit në vuajtjen më të rëndë!”
(El-Mu’min: 45-46)

“All-llahu do i forcon besimtarët me fjalë të qëndrueshme
(të forta), në këtë botë dhe në botën tjetër, kurse jobesimtarët i
lë në lajthitje; All-llahu punon çka të dojë.” (Ibrahim: 27)

“Ah, sikur t’i shihje kafirët kur janë në mundimet e vdekjes,
e engjëjt zgjasin duart veta (për t’ua marrë shpirtin, duke thë-
në): “Shpëtoni pra vetveten tuaj (nëse mundeni)! Që nga tani
do të ndëshkoheni me dënim të padurueshëm për shkak të
pavërtetave që i thoshit për All-llahun, dhe që kishit qëndrim
mendjemadhësie ndaj argumenteve (ajeteve) të Tij.” (El-En’am:
93)

“Ne do t’i nënshtrojmë ata mundimeve të dyfishta, e pastaj
do të kthehen sërish në vuajtje të madhe.” (Et-Teube: 101)
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Edhe për këtë flasin shumë ajete të tjera.

Pyetja e njëqindetetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR KËTË NGA SUNNETI?

Hadithet autentike përkitazi me këtë, kanë arritur shkallën e
tevaturit (d.m.th. hadithe në të cilat nuk ka kurrfarë dyshimi).
Njëri prej tyre është edhe hadithi i Enesit , se i Dërguari i
All-llahut  ka thënë:

“Me të vërtetë, kur miqtë e tij e varrosin robin dhe ai vihet
në varr, me ç’rast dëgjon trokëllimën e të mbathurave të tyre,
do t’i vijnë dy engjëj, të cilët do ta vendosin ulur e do t’i thonë:
“Çka ke folur ti për këtë njeri, Muhammedin ?” Për sa i
përket besimtarit, ai do të thotë: “Dëshmoj se ai është rob i
All-llahut dhe i Dërguari i Tij!” Ata do t’i thonë: “Shih vendin
tënd në zjarr, të cilin ta ka zëvendësuar All-llahu me një vend në
Xhen net” - kështu që do t’i shohë që të dy vendet.” Katade ka
thënë: “Na ka përmendur se varri i tij do të zgjerohet, e pastaj
vazhdon me hadithin të Enesit: “E, për sa i përket munafikut
dhe kafirit, atij do t’i thuhet: “Çka kë thënë për këtë njeri?” Ai
do të thotë: “Nuk di, kam folur atë që flisnin njerëzit.” Do t’i
thuhet: “Mos dish dhe mos e përsëritsh” dhe do ta godasin me
çekan të hekurt aq fort, saqë të gërthiturat e tij do t’i dëgjojnë
të gjithë, përveç njerëzve.”

Vërtetim është edhe hadithi i Abdull-llah b. Umerit , se i
Dërguari i All-llahut  ka thënë:

“Kur të vdesë dikush prej jush, vendi i tij do t’i tregohet
mëngjes e mbrëmje; nëse është banor i Xhennetit - vendi i
banorëve të Xhennetit, ndërsa nëse është banor i Xhehennemit
- vendi i banorëve të Xhehennemit; me ç’rast do t’i thuhet: “Ky
është vendi yt”, përderisa All-llahu nuk e ringjall atë në Ditën e
gjykimit.”

Ekziston edhe hadithi për dy varret, ku qëndron: “Këta të
dy, me të vërtetë, janë në vuajtje e sipër.”

Gjithashtu edhe hadithi i Ebu Ejjubit, në të cilin ka thënë:
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“Një herë Resulull-llahu  doli (nga shtëpia), e dielli tanimë
kishte perënduar, dhe tha: “Hebrenjtë janë të nënshtruar dëni-
mit në varret e tyre.”

Pastaj hadithi i Esmasë: “U ngrit Resulull-llahu  e filloi të
mbajë vaiz, me ç’rast përmendi sprovimin e varrit, me të cilin
do të jetë i sprovuar njeriu dhe, kur e përmendi këtë, ndër
myslimanët u dëgjua një murmuritje.”

Aishja  ka thënë: “Asnjëherë nuk e kam parë Resulull-llahu
 të ketë falur namaz, e të mos kërkonte mbrojtje nga
ndëshkimi i varrit.”

Për këtë flet edhe hadithi mbi zënien e Hënës, kur
Resulull-llahu  urdhëroi që të kërkohet mbrojtje nga ndëshkimi
i varrit, si dhe shumë hadithe të tjera.

Pyetja e njëqindenëntë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR RINGJALLJEN NGA VARRI?

All-llahu i Madhërishëm thotë:

*”O njerëz, si mund të dyshoni në ringjalljen (pas vdekjes),
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ndërsa Ne ju kemi krijuar juve prej dhéu, pastaj prej pikës së
farës (spermës), pastaj prej gjakut të ngjizur, pastaj prej
(copëzës) mishi (embrionit) me gjymtyrë të dukshme e të
padukshme, për t’ju treguar fuqinë Tonë! E në mitër vendosim
çka të duam Ne, deri në kohën e caktuar. Pastaj bëjmë që të
lindeni si foshnjë gjiri dhe që pastaj të rriteni në moshën
burrërore; disa nga ju vdesin e disa përjetojnë pleqërinë e thellë,
të cilët me të shpejtë harrojnë atë që kanë mësuar. Dhe, ti e
sheh tokën se si ka vdekur, por kur Ne lëshojmë shiun në të,
ajo dridhmon dhe gufon, dhe nga ajo mbijnë gjithfarë lloj
bimësh të mrekullueshme, *sepse All-llahu ekziston, dhe se Ai
është në gjendje t’i ngjallë të vdekurit, dhe se Ai mund të bëjë
çdo gjë, *dhe se, në këtë nuk ka dyshim fare, Dita e Kiameti do
të vijë, dhe se All-llahu do t’i ringjallë ata që janë në varre (të
vdekurit).” (El-Haxhxh: 5-7)

“Ky është Ai, i Cili krijon prej asgjëje, dhe do ta bëjë këtë
përsëri, meqë kjo është lehtë për Të.” (Er-Rum: 27)

“Ashtu siç kemi krijuar herën e parë nga hiçi, ashtu edhe do
të krijojmë përsëri nga hiçi.” (El-Enbija’: 104)

*”Njeriu thotë: “Vallë, a pasi që të vdes, sërish do të jem i
ngjallur?” *E, a nuk i kujtohet njeriut se Ne e kemi krijuar at
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qysh më parë, e që nuk ka qenë asgjë?” (Merjem: 66-67)

*”Si nuk po e sheh njeriu se ne e krijojmë atë prej një fare
(sperme), e megjithatë, ai është kundërshtar i hapët, *dhe Ne
na sjell shembull, e vetë harron se si është krijuar, dhe thotë:
“Kush do t’i ngjallë eshtrat, pasi që të kalben ato?” *Thuaj:
“Do t’i ngjallë Ai që i krijoi për herë të parë; Ai i di të gjitha ato
që i ka krijuar, *Ai, i Cili e bëri për ju - prej drurit të njomë -
zjarrin dhe ju prej tij ndizni.” *Vallë, a nuk është i fuqishëm Ai
që i krijoi qiejt dhe Tokën - të krijojë qenie të ngjashme me ta?
Po, me të vërtetë, Ai është Krijues i çdo gjëje dhe i Gjithëdij-
shëm.” *Dhe, me të vërtetë, Ai mundet që, kur të dojë diç, për
të vetëm të thotë “Bëhu!” - dhe ajo bëhet. *Qoftë i lavdëruar
Ai, në duart e të Cilit është pushteti mbi çdo gjë! Dhe tek Ai do
të kthehenu ju!” (Ja Sin: 77-83)

“A nuk po e dinë ata se All-llahu - i Cili i krijoi qiejt dhe
Tokën dhe i Cili nuk është lodhur duke i krijuar ato - është në
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gjendje t’i ngjallë të vdekurit? Po, me të vërtetë, Ai mund të
bëjë çdo gjë!” (El-Ahkaf: 33)

“Njëri nga argumentet e Tij është edhe ai që ti e sheh tokën
e tharë, e kur e lëshojmë në të shiun, ajo lëviz dhe kërthndezet.
E, s’ka dyshim se Ai që i jep jetë asaj, do t’i ngjallë edhe të
vdekurit, sepse Ai është i Fuqishëm për çdo gjë.” (Fussilet: 39)

All-llahu  më së shpeshti merr shembullin e ringjalljes së
tokës me ujë, kështu që ajo stoliset me gjelbërime dhe me frute
posa të bie në të, duke qenë më parë e vdekur.

Pyetja e njëqindedhjetë:

SI TRAJTOHET AI QË MOHON RINGJALLJEN?

Ai trajtohet si kafir (jobesimtar) në All-llahun, në Librat e Tij
dhe në Pejgamberët e Tij.

All-llahu i Madhërishëm thotë:

“Jobesimtarët thonë: “Vallë, a mos do të ngjallemi ne dhe
të parët tanë, pasi të jemi bërë dhé?” (En-Nahël: 67)

“E, nëse ti çuditesh, pra - të çuditshme janë fjalët e tyre:
“Vallë, a me të vërtetë, pasi të bëhemi tokë, do të krijohemi
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sërish? Ata nuk besojnë në Zotin e tyre; në qafat e tyre do të
kenë zinxhirë dhe këta do të jenë banorë të Xhehennemit, në të
cilin do të qëndrojnë përgjithmonë.” (Er-Ra’d: 5)

“Jobesimtarët konfirmojnë se nuk do të ringjallen fare.
Thuaj: “Po, pasha Zotin tim!, me siguri do të ringjalleni dhe,
pastaj, do të informoheni për atë se që keni punuar ju!” - E kjo
për All-llahun është lehtë!” ( Et-Tegabun: 7)

Në të dy Sahihët përmendet transmetimi i Ebu Hurejres r.
a., se Resulull-llahu  ka thënë:

“All-llahu i Lartmadhërishëm ka thënë: “I biri i Ademit po
më konsideron për gënjeshtar, e nuk ka të drejtë; po më
ofendon, e nuk ka të drejtë. Për sa i përket asaj që po më bën
gënjeshtar, këto janë fjalët e tij: ‘Ai nuk do të më kthejë, ashtu
siç më ka krijuar herën e parë’, edhe pse krijimi i parë i tij nuk
është për Mua më lehtë se ringjallja e tij e sërishme. Për sa i
përket asaj që po më ofendon, këto janë fjalët e tij: ‘All-llahu ka
marrë për Vete djalë’, e Unë jam i Vetmi, i Cili jam mbështetje
për çdo kë, nuk kam lindur (kë) e as që jam i lindur (prej ndo-
kujt), dhe askush nuk është i barabartë me Mua.”

Pyetja e njëqindenjëmbëdhjetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR FRYRJEN
NË BORI DHE, SA HERË DO TË FRYHET NË TË?

All-llahu i Madhërishëm thotë:

“Dhe do të fryhet në Sur (bori), e do të vdesin ata që
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gjenden në qiej dhe në Tokë, ndërsa do të mbeten vetëm ata që
do All-llahu, pastaj do të fryhet për të dytën herë në Sur dhe
ata, përnjëherësh, do të ngjallen e do të presin (se çka do të
ndodhë).” (Ez-Zumer: 68)

Në këtë ajet përmenden dy të fryra; fryrja e parë për shkak
të vdekjes, ndërsa e dyta për shkak të ringjalljes.

I Lartmadhërishmi, gjithashtu, thotë:
“E, në Ditën kur do të fryhet në Sur, e të tmerrohen (me

tmerr të vdekjes) ata që gjendet në qiej e në Tokë - përpos
atyre që All-llahu i kursen - të gjithë do t’i vijnë Atij të përulur.”
(En-Nemël: 87)

Nëse fjala “el-feze’a”, në këtë ajet, komentohet si vdekje,
atëherë mendohet në fryrjen e parë në bri, që përmendet në
suren Ez-Zumer.

Por, nëse fjala “el-feze’a”, komentohet jo si vdekje, atëherë
mendohet në një fryrje të tretë, e cila do të ndodhë para këtyre
të dyjave. Këtë e vërteton një hadithi tjetër për bririn, meqë aty
përmenden tri fryrje: fryrja me tmerr të vdekjes, fryrja me
vdekje dhe fryrja për t’iu ngritur Zotit të botëve.

Pyetja e njëqindedymbëdhjetë:

ÇFARË ËSHTË PËRSHKRIMI I TUBIMIT
(NË DITËN E GJYKIMIT) NË KUR’AN?

Ekzistojnë shumë ajete që e përshkruajnë tubimin që do të
ndodhë në Ditën e gjykimit.

All-llahu i Madhërishëm thotë:
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“E do të Na vini ju veç e veç, ashtu siç ju kemi krijuar herën
e parë, duke i braktisur pronat, të cilat ua patëm dhuruar. Ne
nuk po i shohim me ju hyjnitë tuaja që i konsideronit të bara-
bartë me Të - në mes jush janë shkëputur të gjitha lidhjet, dhe
nuk janë me ju ata, të cilët i konsideronit si ndërmjetës.”
(El-En’am: 94)

*”(Përkujtoju atyre) Ditën kur Ne i zhdukim bjeshkët, dhe
kur ta shohësh Tokën e zhveshur, e, tanimë, ata i kemi tubuar,
dhe nuk kemi lënë askë anash, *para Zotit tënd ata do të jenë
të radhitur në rreshta: “Na keni ardhur ashtu siç u kemi krijuar
herën e parë, e ju pohonit se nuk do t’ua caktojmë kohën e
ringjalljes tuaj.” (El-Kehf: 47-48)

*”(Përkujtoju atyre) Ditën kur do t’i tubojmë të ndershmit te
i Gjithmëshirshmi si mysafirë të ftuar, *dhe kur mëkatarët e
etshëm i grahim në Xhehennem (si grigjën e kafshëve të
etshme kah burimi), *askush - për askë nuk do të mund të
angazhohet, përveç atij që e lejon i Gjithmëshirshmi.” (Merjem:
85-87)
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*”Dhe ju të ndaheni në tri grupe: *Ata të lumturit - kush
janë të lumturit?! *Dhe ata fatkeqëve - kush janë fatkeqët?!
*Dhe ata (që kanë qenë) të parët - gjithnjë (do të jenë) të
parët!” (El-Vaki’a: 7-10)

“Atë Ditë, ata do t’i përgjigjen lajmëtarit, të detyruar të
shkojnë pas tij dhe do të ulen zërat para të Gjithmëshirshmit, e
ti do të dëgjosh vetëm pëshpëritje...” (Ta Ha: 108)

“Atë që e udhëzon All-llahu në rrugë të drejtë - ai është në
rrugën e drejtë, e kë e le në lajthitje, nuk do të gjesh ndihmëtar
për të, përpos Tij. Dhe Ne, do t’i tubojmë ata në Ditën e
Kiametit (duke i tërhequr zvarrë) me fytyrë përtokë, të verbër,
memecë dhe të shurdhër; vendbanimi i tyre do të jetë Xhehen-
nemi; kurdoherë që t’i dobësohet flaka, do t’ua përforcojnë
zjarrin atij.” (El-Isra’: 97)

Për këtë flasin edhe shumë ajete të tjera.

Pyetja e njëqindetrembëdhjetë:

E, ÇFARË ËSHTË PËRSHKRIMI I TIJ NGA SUNNETI?
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I Dërguari i All-llahut  ka thënë: “Njerëzit do të jenë të
tubuar në tri mënyra; duke lakmuar dhe duke u frikësuar, dhe
ashtu që do të kalërojnë dy veta në një deve dhe tre veta në një
deve, dhe katër veta në një deve, dhe dhjetë veta në një deve,
ndërsa të tjerët do t’i tubojë zjarri, kudo që do të pushoj në ata
në mes të ditës, ai do të jetë bri tyre, do të gdhijë së bashku
me ta kudo që ata gdhijnë dhe do të ngryset me ta aty ku
ngrysen ata.”

Nga Enes b. Maliku  transmetohet se një njeri ka thënë:
“O i Dërguari i All-llahut, si do të jetë jobesimtari i grahur në
vendtubim me fytyrë të kthyer kah toka?” Ka thënë: “A mos
vallë, nuk është në gjendje që Ai, i Cili ia ka mundësuar atij të
ecën më dy këmbë në dynjallëk, të bëjë të ecën më fytyrë të
vetë në Ditën e gjykimit?”

Resulull-llahu  ka thënë: “Ju do të jeni të tubuar lakuriq,
të zbathur dhe të pabërë synet - ashtu siç kemi krijuar për të
parën herë, këtë do ta bëjmë përsëri. Krijesa e parë që do të
vishet në Ditën e gjykimit, do të jetë Ibrahimi.”

Aishja , përkitazi me këtë, ka thënë: “O i Dërguari i
All-llahut, a do ta shikojnë burrat dhe gratë njëri tjetrin?”
Resulull-llahu  ka thënë: “Gjendja e tyre do të jetë shumë më
e vështirë sesa t’u intereson kjo.”

Pyetja e njëqindekatërmbëdhjetë:

ÇFARË ËSHTË PËRSHKRIMI I GJENDJES
(TË DITËS SË GJYKIMIT) NË KUR’AN?

All-llahu i Madhërishëm thotë:
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*”E ti assesi mos mendo se All-llahu nuk vështron atë që
bëjnë jobesimtarët! Ai vetëm ua shtyn (dënimin) deri në Ditën
kur sytë e tyre do të mbeten të hapura, *dhe kur, duke shpej-
tuar, me koka të ngrehura, do të shikojnë në mënyrë të ngulët;
ndërsa zemrat do t’u jenë të zbrazëta (nga tmerri).” (Ibrahim:
42-43)

“Ditën kur Xhibrili dhe engjëjt do të jenë të rreshtuar, e nuk
do të flasë askush, përpos atij që do t’i lejojë i Gjithmëshirshmi,
e do të thonë të vërtetën.” (En-Nebe’: 38)

“Dhe tërhiqju vërejtjen atyre për Ditën e afërt të gjykimit,
kur zemrat do t’u vijnë deri në fyt e të gajasen, kur dhunuesit
nuk do të kenë as mik të sinqertë, as ndërmjetës që përfillet.”
(Gafir: 18)

“Brenda një dite që zgjatë pesëdhjetë mijë vjet tokësorë
(sipas llogarisë së kohës në Tokë)” (El-Me’arixh: 4)

“Do t’Më jepni llogari, o ju njerëz dhe xhinnë!” (Er-Rahman:
31)

Përkitazi me këtë, flasin edhe shumë ajete të tjera.

Pyetja e njëqindepesëmbëdhjetë:



130

ÇFARË ËSHTË PËRSHKRIMI I GJENDJES
(SË DITËS SË GJYKIMIT) NGA SUNNETI?

Për këtë çështje ekzistojnë shumë hadithe. Njëri prej tyre
është edhe hadithi i Ibni Umerit , nga Resulull-llahu  (“Ditën
kur njerëzit do të ngrihen për hir të Zotit të botëve!”). Ka thënë:
“Disave prej tyre djersa do t’u arrijë gjer te gjysma e veshëve të
tyre.”

Hadithi i Ebu Hurejres , në të cilin thotë se i Dërguari i
All-llahut  ka thënë: “Njerëzit do të djersiten në Ditën e
gjykimit, kështu që djersa e tyre do të rrjedhë nëpër tokë gjer
në largësi prej shtatëdhjetë arshinëve dhe do t’u arrij gjer tek
veshët e tyre.”

Në synet ekzistojnë edhe shumë vërtetime për këtë.

Pyetja e njëqindegjashtëmbëdhjetë:

SI E PËRSHKRUAN KUR’ANI PARAQITJEN
E VEPRAVE DHE DHËNIEN E LLOGARISË?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Atë Ditë do të jeni të pyetur, dhe asnjë fshehtësi juaja nuk
do të mbetet e pazbuluar.” (El-Hakka: 18)

“Para Zotit tënd ata do të jenë të radhitur në rreshta: “Na
keni ardhur ashtu siç u kemi krijuar herën e parë, e ju pohonit
se nuk do t’ua caktojmë kohën e ringjalljes tuaj.” (El-Kehf: 48)
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*”E, Ditën kur Ne do t’i tubojmë prej çdo populli nga një
grup prej atyre që i kanë mohuar argumentet Tona - ata do të
jenë të ndaluar - e kur të vijnë, Ai do të pyet: “A mos vallë ju i
keni mohuar argumentet e Mia duke mos menduar fare për to,
apo, ç’keni bërë ashtu?” *Dhe ata do t’i arrijë dënimi, meqë
kanë qenë politeistë, e nuk do të mund të bëzajnë asnjë fjalë të
vetme.” (En-Nemël: 83-85)

*”Atë Ditë njerëzit do të paraqiten të ndarë që t’u paraqiten
veprat e tyre: *ai i cili do të bëjë ndonjë të mirë, qoftë madje
edhe sa një thërrmijëz, do ta shohë atë, *ndërsa ai i cili do të
bëjë ndonjë të keqe, qoftë madje edhe sa një thërrmijëz, do ta
shohë atë.” (Ez-Zelzele: 6-8)

*”Dhe, kështu, pasha Zotin tënd, Ne me të vërtetë, do t’i
pyesim ata që të gjithë, *për atë që kanë punuar!” (El-Hixhër:
92-93)

“Dhe ndaloni ata, se ata do të pyeten:” (Es-Saffat: 24)
I Lartmadhërishmi thotë edhe shumë gjëra të tjera.

Pyetja e njëqindeshtatëmbëdhjetë:

SI PËRSHKRUHET KJO NË SUNNET?

Përkitazi me këtë, ekzistojnë shumë hadithe, e një prej tyre
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janë edhe fjalët e Resulull-llahu : “Kushdo që do të jetë i
pyetur për dhënien e llogarisë, do të jetë i ndëshkuar” Aishja 
ka thënë: “E, a nuk ka thënë All-llahu i Lartmadhërishëm: “Dhe
lehtë do të japë llogari” Resulull-llahu  është përgjigjur: “Kjo
është paraqitje e veprave.”

I Dërguari i All-llahut  ka thënë: “Do të sillet
kafiri-jobesimtari në Ditën e gjykimit dhe do t’i thuhet: “Çka
mendon ti, sikur të kishe arë sa e tërë toka, a do të mundje të
shpagu heshe?” Do të përgjigjet: “Po.” Pastaj do t’i thuhet: “Ke
qenë i pyetur për diç edhe më të lehtë se kjo.” Në një
transmetim tjetër qëndron: “Të kam pyetur për atë që është më
e lehtë se kjo derisa ishe në kurrizin e Ademit, që të mos më
përshkruash shok, e sëkëndejmi ti refuzove dhe më përshkrove
Mua shok.”

I Dërguari i All-llahut  ka thënë: “Me secilin prej jush do të
flasë Zoti i tij, ndërsa ndërmjet Tij (Zotit) dhe atij nuk do të ketë
ndërmjetës. Do të shikojë nga ana e tij e djathtë, e nuk do të
shohë asgjë tjetër veçse veprat e veta (të mira). Pastaj do të
shikojë nga ana e tij e majtë, e nuk do të shohë asgjë tjetër
veçse atë që ka përgatitur vetë (veprat e këqija). Do të shikojë
përpara vetes e nuk do të sheh asgjë tjetër veçse zjarrin (e
Xhehennemit) në të cilin do të jetë i hedhur kryengulthi. Andaj,
frikësohuni (ruajuni) nga zjarri, qoftë edhe me gjysmë hurme, e
kush nuk e gjen këtë atëherë me fjalë të mirë.”

Për këtë flasin edhe hadithe të tjera.

Pyetja e njëqindetetëmbëdhjetë:

ÇFARË ËSHTË PËRSHKRIMI I NDARJES SË LIBRAVE
(TË VEPRAVE TË NJERËZVE) NË KUR’AN?

All-llahu i Madhërishëm thotë:
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*”Çdo njeriu do t’ia varim në qafë atë që ka punuar dhe në
Ditën e gjykimit do t’ia tregojmë atij librin e hapur: *”Lexoje
librin tënd, sot të mjafton ty që do ta japësh llogarinë tënde!”
(El-Isra’: 13-14)

“Dhe kur fletët (librat e veprave të njerëzve) të shpërn-
dahen” (Et-Tekuir: 10)

“Dhe, kur libri do të jetë i shtruar - do t’i shihni mëkatarët të
tmerruar, nga ato që gjenden në të. “Të mjerët ne!”, do të
thonë ata, “çfarë është ky libër? Nuk i paskësh shpëtuar as
mëkati i vogël as i madhi për pa e numëruar!” - dhe aty do të
gjejnë të shënuar çdo gjë që kanë punuar.” (El-Kehf: 49)
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“Ai, të cilit do t’i jepet libri i tij në dorën e djathtë, do t’u
thotë (të tjerëve): “Ja, lexoni librin tim; *unë kam besuar
fuqimisht se do të jap llogari.” *Dhe ai do të jetë në një jetë të
këndshme, *në Xhennetin e mrekullueshëm, *frutat e të cilit
janë në largësi të dorës. “Hani dhe pini të gëzuar, për atë që
keni punuar në ditët e shkuara!” Ai, të cilit do t’i jepet libri i tij
në dorën e majtë, do të thotë: “Ah, ku të ishte fati e të mos më
ishte dhënë fare libri im, *dhe të mos kisha ditur dot për
llogarinë time! *Ah, ku të ishte fati e vdekja të më ishte e
amshueshme (të mos isha ringjallur) - *pasuria ime tani nuk më
sjellë farë dobie, *dhe fuqia ime nuk ekziston më!” *”Kapeni
atë dhe mbërthejeni në pranga, *pastaj vetëm në zjarr fërgojeni
atë, *e mandej lidheni në zinxhirë të gjatë shtatëdhjetë kutësh
*sepse ai nuk ka besuar All-llahun e Madhërishëm, *dhe nuk ka
nxituar për t’i ushqyer të varfrit e shkretë. *Prandaj, ai, sot
këtu, nuk ka mik të afërt, *as ushqim tjetër, përpos shpëlarave
(mbeturinave) *të cilat do t’i hanë vetëm kafirët (jobesim-
tarët).” (El-Hakka: 19-37)

“Atij që do t’i jepet libri i tij në dorën e djathtë.”
(El-Inshikak: 7)

Dhe i Lartmadhërishmi thotë:



135

“E, atij që do t’i jepet libri i tij pas shpinës.” (El-Inshikak:
10)

Kjo na argumenton se, atij që do t’i jepet libri i tij në dorën e
djathë - do t’i jepet nga përparme e tij, ndërsa, atij që do t’i
jepet libri i tij në dorën e majtë - do t’i jepet pas shpinës së tij,
All-llahu i Madhërishëm na ruajt nga kjo!

Pyetja e njëqindenëntëmbëdhjetë:

ÇFARË ËSHTË ARGUMENTI PËR KËTË NGA SUNNETI?

Në lidhje me këtë ekzistojnë shumë hadithe. Njëri prej tyre
janë fjalët e Resulull-llahu : “Besimtari do t’i afrohet Zotit të
vet, kështu që Ai do ta vërë dorën e Vet në të dhe do të
kërkojë prej tij që t’i pranojë mëkatet e veta, duke i thënë: “A e
di këtë mëkat (që e ke bërë)?” Ai do të përgjigjet: “Po, e di”,
pastaj sërish do të thotë “Po, e di (dhe pranoj) dy herë.” Pastaj
All-llahu do të thotë: “Unë t’i kam fshehur ato në dynjallëk,
ndërsa sot po t’i fali!” Pastaj do të mbështillet faqja e veprave
të mira të tij. Ndërsa mbi jobesimtarët do të britet (me zë të
lartë): “Këta janë ata, të cilët e kanë gënjyer Zotin e vet.”

Aishja  thotë: “Kam thënë: “O i Dërguari i All-llahut, a do
të kujtohet i dashuri për të dashurin në Ditën e gjykimit?” Ka
thënë: “Oj Aishe, nuk do të kujtohet në tri raste: te peshorja -
përderisa nuk mbipeshojnë veprat e mira apo të këqija; gjatë
shpërndarjes së librave - a do t’i jepet në dorën e djathtë apo në
të majtën dhe nuk do të kujtohet kur të dalë qafa nga zjarri.”

Për këtë flasin dhe shumë hadithe të tjera.

Pyetja e njëqindenjëzetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR PESHORET
NË KUR’AN, DHE SI DO TË KRYHET PESHIMI?
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All-llahu i Madhërishëm thotë:

“Dhe Ne, në Ditën e gjykimit do të vendosim peshore të
sakta, e askujt nuk do t’i bëhet padrejtësi për asgjë edhe nëse
është fjala për peshë sa një farë hardalli, Ne do të ndëshkojmë
apo të shpërblejmë për të. E, mjafton që Ne do t’i shqyrtojmë
(vëmendshëm dhe hollësisht) llogaritë.” (El-Enbija’: 47)

*”Peshimi (i veprave) atë Ditë do të jetë i drejtë: atij që i
mbipeshojnë veprat e mira, ata do të jenë të shpëtuar; *kurse,
atij veprat e mira të të cilit do të jenë të lehta, e pra, ata e kanë
shkatërruar vetveten, ngase i kanë mohuar ajetet Tona.”
(El-A’raf: 8-9)

“...për këtë shkak përpjekja e tyre do të jetë e kotë dhe në
Ditën e Gjykimit nuk do t’u japim atyre kurrfarë rëndësie.”
(El-Kehf: 105)

Për këtë flasin edhe ajete të tjera.

Pyetja e njëqindenjëzetenjëtë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR PESHIM DHE
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ÇFARË ËSHTË PËRSHKRIMI I TIJ NGA SUNNETI?

Përkitazi me këtë çështje ekzistojnë shumë hadithe, e njëri
prej tyre është hadithi “Betale” ku përmenden dy shehadatet
(Nuk ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut  dhe se Muham-
medi është robi i Tij dhe i Dërguari i Tij). Dhe ato do të pesho-
hen së bashku me njëzet sixhilë (regjistrues të librave) përplot
mëkatesh, ndërsa secili nga këta regjistrues do të jetë i gjatë aq
sa mund të depërtojnë shikimi i njeriut.

Për këtë flasin edhe fjalët e Resulull-llahu : “Do të vijnë
me një njeri të trashë dhe shumë të madh, i cili tek All-llahu 
nuk do të paraqet as sa një flatër e mushkonjës.”

Dhe ka thënë: “Lexoni:

“...për këtë shkak përpjekja e tyre do të jetë e kotë dhe në
Ditën e Gjykimit nuk do t’u japim atyre kurrfarë rëndësie.”
(El-Kehf: 105)

Pyetja e njëqindenjëzetedytë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR SIRATIN
(URËN) NGA KUR’ANI?

All-llahu i Madhërishëm thotë:

*”Dhe, nuk ka asnjë prej jush e që të mos arrijë tek ai. Zoti
yt me siguri e ka marrë përsipër këtë. *Pastaj do t’i shpëtojmë
ata që kanë besuar, kurse jobesimtarët do t’i lëmë aty të
gjunjëzuar.” (Merjem: 71-72)



138

“Në Ditën kur do të shohësh se si para besimtarëve dhe
besimtareve, dhe nga ana e djathtë e tyre, do të lëvizë drita e
tyre (e ju thuhet): Lum për ju sot: kopshtet e Xhennetit nëpër të
cilët rrjedhin lumenj, ku do të banoni përgjithmonë - ky është
sukses i madh!” (El-Hadid: 12)

Pyetja e njëqindenjëzetetretë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR SIRATIN DHE
ÇFARË ËSHTË PËRSHKRIMI I TIJ NGA SUNNETI?

Për këtë ka shumë hadithe, siç janë fjalët e Resulull-llahut
, në hadithin “El-Shafa’a” - Ndërmjetësimi: “Do të sillet ura
dhe do të vihet mbi Xhehennem.” Kemi thënë: “O i Dërguari i
All-llahut, e, ç’është urë?” Ka thënë: “Vend i rrëshqitshëm, ku
do të ketë grremça, thumba dhe furra të gjera çfarë ka në
Nexheh, që quhen es-sa’dan. Nëpër të mu’minë-besimtarët do
të kalojnë porsi rrufeja, porsi era, porsi devetë e shpejta dhe
porsi vrapuesit; pastaj do të shpëtojnë myslimanët dhe atë më
mëkate më të vogla, ndërsa do të rrëzohen jobesimtarët gjer
tek i fundit, pastaj do të tërhiqet litari.”

Hadithi gjendet në të dy Sahihët. Ebu Se’idi ka thënë: “Më
është thënë se ajo urë është më e hollë se qimja dhe më e
mprehtë se shpata.”

Pyetja e njëqindenjëzetekatërt:

CILI ËSHTË ARGUMENTI NGA KUR’ANI
PËR BARAZIMIN E LLOGARIVE?
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All-llahu i Madhërishëm thotë:

“Me të vërtetë, All-llahu nuk do ta dëmtojë askënd as sa një
thërrmijë. por veprën e mirë Ai do ta shumëfishojë madje edhe
prej Vetes do të japë shpërblim të madh.” (En-Nisa’: 40)

“Atë Ditë çdo njeri do të jetë i ndëshkuar apo i shpërblyer
sipas meritës, atë Ditë nuk do të ketë padrejtësi! All-llahu, me
të vërtetë, do të llogarisë shpejtë. *Dhe tërhiqju vërejtjen atyre
për Ditën e afërt të gjykimit, kur zemrat do t’u vijnë deri në fyt
e të gajasen, kur dhunuesit nuk do të kenë as mik të sinqertë,
as ndërmjetës që përfillet. *Ai i di shikimet e përvjedhur që
shikojnë në të ndaluarën, por edhe atë ç’fshehin kraharorët;
*All-llahu do të gjykojë sipas drejtësisë, ndërsa atyre të cilëve
ata i luten përveç Tij - nuk do t’i gjykojë për asgjë. All-llahu, me
të vërtetë, dëgjon çdo gjë dhe sheh çdo gjë.” (Gafir: 17-20)

“...dhe të gjithë do të gjykohen me drejtësi, askujt nuk do
t’i bëhet padrejtësi.” (Ez-Zumer: 69)
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Pyetja e njëqindenjëzetepestë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR BARAZIMIN E LLOGARIVE
DHE ÇFARË ËSHTË PËRSHKRIMI I KËSAJ NGA SUNNETI?

Në lidhje me këtë ekzistojnë shumë hadithe. Njëri prej tyre
janë fjalët e Resulull-llahu :

“Më të parët që do të gjykohen ndër njerëzit janë jetët.”
“Kushdo që i bën ndonjë të padrejtë vëllait të vetë, le ta

zgjidhë sot, ngase atje nuk do të ketë as dinarë as dërhemë;
para se të merret nga veprat e mira të tij e t’i jepet vëllait të tij,
e, nëse nuk ka vepra të mira, atëherë do të merren veprat e
këqija të vëllait të tij dhe t’i hidhen atij.”

“Besimtarët do ta kalojnë rrezikun nga zjarri, pastaj do të
jenë të ndalur në bregoren ndërmjet Xhennetit dhe Xhehenne-
mit, ku do t’i pastrojnë mes veti të gjitha padrejtësitë që i kanë
bërë njëri-tjetrit në dynjallëk, e kur të jenë tërësisht të pastruar
dhe të gatshëm, do t’u lejohet të hyjnë në Xhennet.”

Të gjitha këto hadithe janë autentike.

Pyetja e njëqindenjëzetegjashtë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR “HAVD-in”
- BURIMIN NGA KUR’ANI?

All-llahu  i ka thënë të Dërguarit të Vet:

*”Ne, me të vërtetë, ta kemi dhënë ty (lumin) Keuther-in,
*andaj, ti falu dhe prej kurban për Zotin tënd, *e, ai që të urren
ty, ai me siguri do të mbetet pa u përmendur.” (El-Keuther:1-3)

Pyetja e njëqindenjëzeteshtatë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR KËTË DHE ÇFARË
ËSHTË PËRSHKRIMI I TIJ NGA SUNNETI?
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Përkitazi me këtë pyetje ekzistojnë shumë hadithe, të cilët e
kanë arritur shkallën tevatur, ndër të cilët janë fjalët e
Resulull-llahu :

“Unë do të vijë para jush tek burimi.”
“Unë do të jem para jush (në burim) dhe unë jam udhëheqës

dhe dëshmitar juaji. Pasha All-llahun, ja, mu tani po e shoh
burimin tim.”

“Gjatësia e burimit tim është sa një muaj ecje në këmbë,
ujin e ka më të bardhë se qumështi, erën e ka më të mirë se era
e miskut, ndërsa enët e tij janë sikurse yjet në qiell, kush pinë
prej tij më kurrë nuk do të ketë etje.”

“Kam ardhur deri te një lumë, brigjet e të cilit ishin vetë
kupa nga margaritarë të thelluar, dhe kam pyetur: “Ç’është kjo,
o Xhibril?!” Ka thënë: “Ky është Keutheri.”

Pyetja e njëqindenjëzetetetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR BESIMIN
NË XHENNET DHE NË XHEHENNEM?

All-llahu i Madhërishëm thotë:

*”...atëherë ruajuni zjarrit, lëndë djegëse e të cilit do të jenë
njerëzit dhe gurët. Ai është përgatitur t’i ndëshkojë. * Ata që
besojnë dhe bëjnë vepra të mira gëzoji me kopshte të Xhenne tit
nëpër të cilat do të kalojnë lumenj...” (El-Bekare: 24-25)
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Në një hadith sahih, citohet duaja e Resulull-llahu  në
namazet e natës:

“Falënderimi të takon Ty, Ti je i Vërtetë, premtimi yt është i
vërtetë, takimi me ty është i vërtetë, Fjala jote është e vërtetë;
Xhenneti është i vërtetë, Xhehennemi është i vërtetë, të
Dërguarit e tu janë të vërtetë, Muhammedi  është i vërtetë,
edhe Dita e gjykimit është e vërtetë.”

Dhe i Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Kush thotë: “Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut, i Vetmi që

nuk ka shok, dhe se Muhammedi është robi dhe i Dërguari i Tij,
se Isai është rob, i biri i robëreshës së Tij dhe se është Fjala e
Tij që ia dërgoi Merjemes, dhe i frymëzoi jetën, dhe se Xhenne ti
dhe Xhehennemi janë të vërtetë, All-llahu do ta shpjerë në
Xhennet, përmes cilës derë dëshiron vetë prej tetë dyerve të
tij”

Në një rivajet tjetër qëndron: “Do ta futë në Xhennet sado
që të jenë të vogla veprat e tij.”

Pyetja e njëqindenjëzetenëntë:

ÇKA NËNKUPTON BESIMI NË
XHENNET DHE NË XHEHENNEM?

Kjo do të thotë besimin e fuqishëm se ata ekzistojnë, se
janë të përhershëm dhe nuk do të zhduken kurrë, ngase
All-llahu  i ka krijuar pikërisht të tillë, e kjo ngërthen në vete
edhe tërë ajo që gjendet në Xhennet dhe në Xhehennem; lum-
turinë (shpërblimin) dhe vuajtjen (ndëshkimin).

Pyetja e njëqindetridhjetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTE SE ATA TANI EKZISTOJNË?

All-llahu i madhërishëm na ka informuar se ata janë tanimë
të përgatitur.

Për Xhennetin thotë:
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“...i cili është përgatitur për ata që i frikësohen All-llahut.”
(Ali Imran: 133)

Për Xhehennemin thotë:

“Dhe druajuni zjarrit, i cili është përgatitur për jobesimtarët!”
(Ali Imran: 131)

All-llahu i Madhërishëm na informon se e kishte vendosur
në Xhennet Ademin  dhe bashkëshorten e tij, përderisa at
nuk kanë ngrënë nga pema e ndaluar. All-llahun  gjithashtu na
ka informuar se jobesimtarëve do t’u tregohen Xhehennemi
mëngjes e mbrëmje.

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“E kam parë mirë Xhennetin dhe kam vërejtur se shumica e

banorëve të tij janë njerëzit e varfër, dhe e kam parë mirë
Xhehennemin dhe kam vërejtur se shumicën e banorëve të tij e
përbënin gratë.”

Më parë është përmendur ekzistimi i Xhennetit dhe Xhehen-
nemit lidhje me sprovimin në varr:

“Kur të vdesë dikush prej jush, vendi i tij do t’i tregohet
mëngjes e mbrëmje...”

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“I është ankuar zjarri Zot të vet të Lartmadhërishëm, e ka

thënë: “O Zoti im, një pjesë imja e ka ngrënë një pjesë timen”,
e All-llahu ia ka lejuar dy psherëtima, njërën në dimër e tjetrën
në verë, andaj kjo është ajo kur shihni vapën më të madhe dhe
kur shihni acarin më të madh.”

“Ruajuni me namaz derisa nuk kalon vapa, se me të vërtetë
vapa e madhe është nga goja e Xhehennemit.”

“Zjarrmia është nga goja e Xhehennemit, andaj ftoheni atë
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me ujë.”
“Kur All-llahu i krijoi Xhennetin dhe Xhehennemin, e dërgoi

Xhibrilin kah Xhenneti e i tha: “Shko dhe shihe atë!”
Resulull-llahut  i janë treguar Xhenneti dhe Xhehennemi

në vendet e tyre gjatë zënies së Diellit dhe i janë treguar gjatë
Mi’raxhit, për çka ekzistojnë shumë hadithe.

Pyetja e njëqindetridhjetenjëtë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI I EKZISTIMIT
TË PËRHERSHËM TË TYRE?

All-llahu i Madhërishëm thotë për Xhennetin:

“...ku ata do të jetojnë vazhdimisht dhe përgjithmonë. Ky
është sukses i madh!” (Et-Teube: 100)

“...dhe ata nuk do të nxirren kurrë prej tyre.” (El-Hixhër: 48)

“...Ky do të jetë shpërblim që do të zgjatë pandërprerë.”
(Hud: 108)

“Të cilat nuk do të sosen kurrë dhe nuk do të jenë të ndalu-
ara fare.” (El-Vaki’a: 33)
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“Kjo, me të vërtetë, do të jetë dhuntia Jonë, e cila nuk do
të ndërpritet kurrë!” (Sad: 54)

*”E, ata që i frikësohen All-llahut, me të vërtetë, do të jenë
në vend të sigurt, *në mes kopshteve dhe burimeve; *të
veshur në mëndafsh e në kadife, duke ndenjur ulur përballë
njëri-tjetrit. *Ja, kështu do të jetë kjo, dhe Ne do t’i martojmë
ata me hyri symëdha. *Aty do të mund të kërkojnë, me siguri,
çfarëdo pemësh që dëshirojnë; *në to, pas vdekjes së parë, nuk
do ta shijojnë vdekjen më, dhe Ai do t’i ruajë ata nga vuajtjet e
zjarrit, *kjo do të jetë dhunti prej Zotit tënd; ky, me të vërtetë,
do të jetë sukses i madh!” (Ed-Duhan: 51-57)

Për këtë flasin edhe shumë ajete të tjera.
All-llahu  na ka informuar për amshueshmërinë e tyre dhe

për amshueshmërinë e jetës së banorëve të tyre, dhe për
pamundësinë e daljes dhe ndarjes prej tyre.

All-llahu i Madhërishëm për zjarrin thotë:

“Përveç rrugës për në Xhehennem; në të cilin do të qën-
drojnë vazhdimisht dhe përgjithmonë; e, kjo për All-llahun është
lehtë.” (En-Nisa’: 169)
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*”Me të vërtetë, All-llahu i ka mallkuar jobesimtarët dhe për
ta ka përgatitur zjarrin e flakëruar, *në të cilin do të qëndrojnë
përherë dhe përgjithmonë, nuk do të gjejnë as mbrojtës as
ndihmës.” (El-Ahzab: 64-65)

“...E, ai që nuk e dëgjon All-llahun dhe të Dërguarin e Tij,
me siguri, atë e pret zjarri i Xhehennemit, në të cilin do të
qëndrojë përherë dhe përgjithmonë.” (El-Xhinn: 23)

“Ai (dënimi) nuk do t’u lehtësohet fare dhe kurrfarë shprese
për shpëtim nuk do të kenë.” (Ez-Zuhruf: 75)

“...ata nuk do të dënohen me vdekje, dhe nuk do të vdesin,
dhe as që do t’u lehtësohet dënimi aty...” (Fatir: 36)

“Ai që para Zotit të vet del si kriminel, atë e pret Xhehen-
nemi, në të - ai, as nuk vdes as nuk jeton.” (Ta Ha: 74)

Për këtë flasin edhe shumë ajete të tjera.
I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Për sa i përket banorëve të zjarrit, ata aty nuk do të vde-

sin, e as që do të jetojnë.”
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“Kur të vendosen banorët e Xhennetit në Xhennet dhe
banorët e Xhehennemit në Xhehennem, ndërmjet Xhennetit dhe
zjarrit do të sillet vdekja dhe do të pritet aty, pastaj tellalli do të
thërrasë: “O banorë të Xhennetit, nuk ka vdekje! O banorë të
Xhehennemit, nuk ka vdekje!” E, banorëve të Xhen netit do t’u
zmadhohet gëzimi mbi gëzimin e tyre, ndërsa banorëve do t’u
zmadhohet pikëllimi mbi pikëllimin e tyre.” Thënë ndryshe,
çdonjëri do të jetë përherë në vendin ku gjendet. Në një
transmetim tjetër qëndron: “Pastaj i Dërguari i All-llahut 
citoi:

“Ti tërhiqju atyre vërejtjen për Ditën e pikëllimit, kur të
marrë fund dhënia e llogarisë, e ata kanë qenë mospërfillës dhe
nuk kanë besuar.” (Merjem: 39)

Edhe kjo gjendet në hadithet sahih.
Për këtë ekzistojnë edhe më hadithe, të cilët nuk i kemi

përmendur këtu.

Pyetja e njëqindetridhjetedytë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI SE BESIMTARËT DO
TA SHOHIN ZOTIN E TYRE DITËN E GJYKIMIT?

All-llahu i Madhërishëm thotë:

*”Atë ditë - disa fytyra do të shkëlqejnë, *në Zotin e tyre
do të shikojnë.” (El-Kijame: 22-23)

“Ata që bëjnë vepra të mira, do të kenë shpërblim të mirë,
madje edhe më tepër!...” (Junus: 26)
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“Jo, jo (nuk është ashtu siç thonë ata), atë Ditë, me të
vërtetë, ata do të jenë të penguar që ta shohin Zotin e tyre (e
kur të pengohen armiqtë e Tij, nuk do të jenë të penguar evliatë
(të dashurit) e Tij).” Mutaffifin: 15)

Në të dy Sahihët transmetohet nga Xherir b. Abdull-llahu 
se ka thënë: “Rrinim me të Dërguarin e All-llahut , e ai e
shikoi Hënën e natës së katërmbëdhjetë e tha: “Me të vërtetë,
me sytë tuaj do ta shihni Zotin tuaj, ashtu siç po e shihni këtë,
pa ndërmjetës në shikim të Tij; andaj, nëse keni mundësi që të
mos e lëshoni namazin para lindjes së Diellit, dhe namazin para
perëndimit të tij, atëherë kryeni atë.”

Fjalët e të Dërguarit të All-llahut : “ashtu siç po e shihni
këtë”, d.t.th. siç po e shihni këtë Hënë, duke e krahasuar shiki-
min me shikim, e jo shikuesin me atë që sheh; siç janë fjalët e
tij në hadithin ku thotë se All-llahu  flet përmes Shpalljes:
“Engjëjt do të rrahin me krahë nga përulësia, për shkak të
fjalëve të Tij, sikur të ishin zinxhirë në gurë të lëmuar.”

Ky është krahasim i dëgjimit me dëgjim, e jo të dëgjuesit me
atë të cilin e dëgjon; All-llahu  është i Lartësuar nga ajo që të
jetë i krahasuar dhe që, me Qenien dhe veprën e Tij, të jetë i
ngjashëm me krijesat e Tij; ndërsa i Dërguari i All-llahut 
është larg asaj që të përmend diç gjatë të folurit të tij që do të
aludonte ngjashmëri dhe krahasim të këtillë, meqë ai e ka
njohur All-llahun e Madhërishëm më mirë se të gjitha krijesat e
tjera.

Në hadithin, të cilin e transmeton Suhejbi, tek Muslimi,
qëndron: “Pastaj do të hiqet mbulesa, dhe nuk do t’u jetë asgjë
më e këndshme se shikimi në Zotin e Madhërishëm të tyre.”
Pastaj e citoi këtë ajet:
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“Ata që bëjnë vepra të mira, do të kenë shpërblim të mirë,
madje edhe më tepër!” (Junus: 26)

Pyetja e njëqindetridhjetetretë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR BESIMIN NË
NDËRMJETËSIM, PREJ KUJTDO TË JETË AI, KUJT
I ËSHTË DEDIKUR AI DHE KUR DO TË NDODHË AI?

All-llahu i Madhërishëm e ka vërtetuar ndërmjetësimin në
shumë vende të Librit të Vet, me kufizime të rënda, dhe na ka
informuar se ai është nën pushtetin e Tij dhe se askush nuk ka
ndikim në të përveç Tij.

All-llahu i Madhërishëm thotë:

“Thuaj: “Askush nuk mund të ndërmjetësojë pa dëshirën e
Tij...” (Ez-Zumer: 44)

Përkitazi me atë se kur do të ndodhë ai, i Lartmadhërishmi
na informon se nuk do të ndodhë fare përveç me lejen e Tij:

“...Kush mund të ndërmjetësojë për dikë pa lejen e Tij?!...”
(El-Bekare: 255)
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“...Askush nuk do të mund të angazhohet për askë pa lejen
e Tij...” (Junus: 3)

“E, sa engjëj ka në qiej - ndërmjetësimi i të cilëve nuk do të
jetë i dobishëm për askënd, përderisa All-llahu nuk ia lejon këtë
atij që dëshiron Vetë, dhe në favor të atij me të cilin është i
kënaqur Ai.” (En-Nexhm: 26)

“Tek Ai do të mund të angazhohet për dikë vetëm ai, të
cilin e lejon Vetë...” (Sebe’: 23)

Kur të pyetemi se prej kujt do të jetë ai, përgjigjen do ta
gjejmë në atë që thotë All-llahu  se ai nuk do të ndodhë prej
askujt tjetër, përveç prej evliave me të cilët është i kënaqur Ai
dhe të cilët janë të zgjedhur, siç thotë i Lartmadhërishmi:

“...e nuk do të flasë askush, përpos atij që do t’i lejojë i
Gjithmëshirshmi, e do të thonë të vërtetën.” (En-Nebe’: 38)
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“Askush - për askënd nuk do të mund të angazhohet,
përveç atij që e lejon i Gjithmëshirshmi.” (Merjem: 87)

Përkitazi me atë se për kë do të jetë ai, i Gjithmadhërishmi
na ka lajmëruar se nuk do të jetë për askënd tjetër, përveç për
atë me të cilin është i kënaqur Ai, siç thotë i Lartësuari:

“...dhe ata do të angazhohen (ndërmjetësojnë) vetëm për
atë me të cilin do të jetë i kënaqur Ai...” (El-Enbija’: 28)

“Atë ditë do të jetë i dobishëm ndërmjetësimi vetëm i atij që
i jep leje i Gjithmëshirshmi dhe që lejon të ndërmjetësohet për
dikë.” (Ta Ha: 109)

E All-llahu  nuk është i kënaqur me askënd tjetër përveç
me monoteistët dhe të sinqertët, ndërsa për të tjerët i Lartma-
dhërishmi thotë:

“...kur dhunuesit nuk do të kenë as mik të sinqertë, as
ndërmjetës që përfillet.” (El-Mu’min: 18)

“E, nuk kemi as ndërmjetës, as mik të sinqertë.”
(Esh-Shu’ara: 100-101)

“Kurrfarë ndërmjetësimi i ndërmjetësve nuk do tu ndihmojë
atyre.” (El-Muddeththir: 48)

I Dërguari i All-llahut  na ka informuar se atij i është
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dhënë e drejta e ndërmjetësimit; pastaj na ka lajmëruar se ai do
të bëjë sexhde nën Arsh dhe do ta falënderoj Sunduesin me
falën derim si e ka mësuar Ai Vetë; nuk do të fillojë me
ndërmjetësim përderisa nuk do t’i thuhet: “Ngrite kokën tënde;
thuaj, do të jesh i dëgjuar; kërko, do të të jepet, ndërmjetëso,
ndërmjetë simi yt do të jetë i pranuar.”

Pastaj na ka lajmëruar se nuk do të mundet të angazhohet
përnjëherësh për të gjithë mëkatarët, të cilët e kanë pranuar
teuhidin - njëshmërinë e All-llahut, por ka thënë: “Do të më
caktohet kufiri, e do të hyj në Xhennet.”

Pastaj do të kthehet e do të bëjë sërish sexhde, e do t’i
caktohet një kufi - e gjer në fund të hadithit i cili flet për
ndërmjetësimin.

Ebu Hurejre  i ka thënë: “Cili do të jetë më i denjë nga
njerëzit për ndërmjetësimin tënd?” Ka thënë: “Kush thotë me
zemër të sinqertë: Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut!”

Pyetja e njëqindetridhjetekatërt:

SA LLOJ NDËRMJETËSIMESH EKZISTOJNË
DHE CILI ËSHTË MË I LARTËSUARI?

Ndërmjetësimi më i lartësuar është gjatë kohës së qëndrimit
në Ditën e gjykimit, kur All-llahu i Madhërishëm i gjykon robërit
e Vet. Kjo është një veçori e posaçme e Pejgamberit  tanë,
dhe ky është vend i lavdëruar, të cilin All-llahu  ia ka prem tuar
atij:

“E, në botën tjetër Zoti yt do të dhurojë ty një vend të
lavdishëm.” (El-Isra’: 79)

Kur t’u bëhet njerëzve gjendja e padurueshme dhe kur të
zgjatë qëndrimi, ata do të brengosen shumë, e djersët do t’u
arrijnë gjer te goja, atëherë ata do të kërkojnë ndërmjetësim që
All-llahu  t’u gjykojë atyre dhe do të shkojnë tek Ademi ,
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pastaj te Nuhi, pastaj tek Ibrahimi, pastaj te Musai, pastaj tek i
biri i Merjemes, e të gjithë do të thonë: “Bëhu ndërmjetës imi,
imi!”, përderisa nuk vijnë te Pejgamberi ynë, Muhammedi , e
ky do të thotë: “Unë jam për këtë (ndërmjetësim).”

Ndërmjetësimi i dytë është në pikëpamje të hapjes së
dyerve të Xhennetit, ndërsa i pari që do t’i hapë ato, është
Pejgamberi  ynë dhe populli i parë që do të hyjë aty është
ummeti i tij.

Ndërmjetësimi i tretë është për popullin, të cilit i është
caktuar zjarri, që të mos hyjë në të.

Ndërmjetësimi i katërt është për bartësit e teuhidit që kanë
hyrë në zjarr, të cilët do të dalin prej aty, por tanimë të djegur e
të karbonizuar, andaj do të hidhen në lumin e jetës, prej të cilit
do të mbijnë ashtu siç mbijnë bimët pas vërshimit të rrëkesë.

Ndërmjetësimi i pestë nga pikëpamja e ngritjes së pozitë
banorëve të Xhennetit.

Tri ndërmjetësimet e fundit nuk janë veçanti të Pejgamberit
 tanë, porse ai paraprinë në këtë.

Pas Resulull-llahu , për të tjerët do të angazhohen të
Dërguarit e tjerë, engjëjt, evliatë dhe malet. Paskëtaj, All-llahu i
Madhërishëm, nga mëshira e Vet, do t’i nxjerrë nga zjarri popujt
pa ndërmjetësim, numrin e të cilëve nuk e di askush, e do t’i
vendosë në Xhennet.

Ndërmjetësimi i gjashtë është për zvogëlimin e dënimit të
disa jobesimtarëve. Ky ndërmjetësim i është dhënë posaçërisht
Pejgamberit  tanë për xhaxhanë e tij, Ebu Talibin, siç është
shënuar në koleksionin e haditheve të Muslimit dhe në disa
vepra të tjera.

Pyetja e njëqindetridhjetepestë:

A DO TË HYJË NË XHENNET APO DO TË
SHPËTOJË DIKUSH ME VEPRAT E VETA?

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
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“Flisni me dashamirësi, jini të arsyeshëm dhe dijeni se
askush nuk do të shpëtojë me vlerën (çmimin) e veprave të
veta!” Kanë thënë: “O i Dërguari i All-llahut, a mos vallë, as ti?”
Ka thënë: “As unë, përveç nëse All-llahu nuk më stër mbush me
mëshirën dhe me shpërblimin e Tij.”

Në një rivajet tjetër qëndron:
“Jini të arsyeshëm dhe flisni me dashamirësi, dhe gëzohuni,

dhe dijeni se askënd nuk do ta shpjerin në Xhenneti veprat e
tij.” Kanë thënë: “Madje as ty, o i Dërguari i All-llahut?” Ka
thënë: “Madje as mua, përveç nëse All-llahu nuk më stërmbush
më mëshirën e Vet; dhe dijeni se All-llahu më së shumti e do
veprën e cila është e vijueshme (pandërprerë), madje edhe nëse
është e vogël ajo.”

Pyetja e njëqindetridhjetegjashtë:

SI MUND TË HARMONIZOHET KY HADITH DHE
FJALËT E LARTMADHËRISHMIT: “Dhe atyre do t’u thuhet: “Ky është

Xhenneti që ju është dhënë në trashëgim,
për atë që keni punuar!”?

Ndërmjet tyre nuk ekziston farë mospajtimi, falënderimi i
qoftë All-llahut, meqë shkronja “B” në fjalën “bima” në këtë
ajet është “B” -es-sebijje” (ajo që është shkak i diçkaje); për
shkak se veprat e mira janë shkak i hyrjes në Xhennet, e që nuk
arrihet ndryshe, përveç me to. Që do të thotë se diçka ekziston
më vetë ekzistimin e shkakut të tij.

Ndërsa shkronja “B” në hadith, në fjalën “Bi amelihi” - me
vlerën e veprave të veta është “Ba”-semenijje, d.m.th. moho het
çmimi (vlera) i veprës Xhennet, meqë robi, edhe nëse tërë jetën
e vet e kalon duke agjëruar ditën, duke u falur natën dhe duke i
ikur të gjitha mëkateve - të gjitha këto vepra nuk do të vlenin
as sa një e dhjeta e dhuntisë më të vogël të All-llahut  ndaj tij
- të dukshme e të padukshme, atëherë si do të jenë të vlershme
për hyrje në Xhennet.
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“Dhe thuaj (o Muhammed!): “O Zoti im, fal dhe mëshiro, Ti
je më i Mëshirshmi!” (El-Mu’minun: 118)

Pyetja e njëqindetridhjeteshtatë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR BESIMIN
NË CAKTIMIN E ALL-LLAHUT, PËRGJITHËSISHT?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“...e urdhri i All-llahut është përcaktim përfundimtar.”
(El-Ahzab: 38)

“...porse ajo ndodhi në mënyrë që All-llahu të japë e të
plotësohet ajo që është dashur domosdo të ndodhë...”
(El-Enfal: 42)

“...ashtu si cakton All-llahu, ashtu duhet të bëhet.”
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(El-Ahzab: 37)

“Nuk ngjan kurrfarë fatkeqësie pa lejen e All-llahut, e Ai do
t’ia udhëzojë zemrën atij që i beson All-llahut - All-llahu di mirë
çdo gjë.” (Et-Tegabun: 11)

“Ajo që ju ngjau juve atë ditë, kur u ndeshën dy ushtritë,
ajo ishte me vullnetin e All-llahut...” (Ali Imran: 166)

*”Atyre të cilët, kur i godet ndonjë fatkeqësi, thonë: “Ne
jemi të All-llahut dhe ne Ai do t’i kthehemi Atij!” *Ata i pret
falja dhe mëshira nga Zoti i tyre; ata janë në rrugën e drejtë!”
(El-Bekare: 156-157)

Për këtë flasin edhe shumë ajete të tjera.
Në hadithin, i cili flet për ardhjen e Xhibrilit te Resulull-llahu

, thuhet:
“...dhe të besosh se çdo gjë që ndodh - prej të mirave dhe

prej të këqijave - ndodh me përcaktimin e All-llahut .”
Resulull-llahu  ka thënë:
“Dhe dije se, ajo që të ka ndodhur, nuk ka mundur të të

shmanget, e ajo që të është shmangur, nuk ka mundur të të
ndodhë.”

“Nëse të ndodhë diçka, mos thuaj: “Sikur të kisha bërë
kështu, do të ishte kështu dhe kështu, por thuaj: All-llahu ka
caktuar dhe përherë ndodh ashtu si të dojë Ai Vetë.”

“Çdo gjë është kader - përcaktim, madje edhe pafuqia dhe
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mendjemprehtësia.”

Pyetja e njëqindetridhjetetetë:

SA SHKALLË TË BESIMIT NË CAKTIMIN
E ALL-LLAHUT EKZISTOJNË?

Besimi në caktimin e All-llahut ngërthen ne vete katër
shkallë:

Shkalla e parë është të besuarit në dijeninë gjithëpërfshirëse
të All-llahut , për të Cilin nuk është e fshehur asgjë, madje
edhe sa një farëz hardalli, në qiej dhe në Tokë. Ai i ka ditur të
gjitha krijesat e Tij, edhe para se të jenë krijuar ato; e ka ditur
furnizimin (nafakën) e tyre, jetëgjatësinë (exhelin) e tyre, të
folurit e tyre, të gjitha lëvizjet e tyre, të gjitha gjendjet e tyre, të
gjitha fshehtësitë e tyre dhe procedimet publike, cili prej tyre
është banorë i ardhshëm i Xhennetit dhe cili prej tyre është
banorë i ardhshëm i Zjarrit.

Shkalla e dytë është të besuarit se të gjitha këto janë të
shkruara në Levhi-Mahvudh, dhe se All-llahu  ka shënuar të
gjitha që i kanë paraprirë diturisë së Tij se do të jetë e krijuar.
Kjo ngërthen besimin në Lehv (pllakë) dhe kalem (penë).

Shkalla e tretë është të besuarit në vullnetin (dëshirën) e
All-llahut , e cila realizohet doemos dhe në fuqinë e Tij të
pakufishme. Këto dy cilësi janë të pandara njëra nga tjetra nga
aspekti se çka ka ndodhur më parë dhe çka do të ndodhë në të
ardhmen; ndërsa nuk janë të pandara nga aspekti se çka nuk ka
ndodhur dhe çka nuk ekziston fare. Atë që do All-llahu  ajo
edhe ekziston, me vullnetin e tij pa kurrfarë hamendjeje; ndër sa,
ajo që nuk do All-llahu i Madhërishëm, ajo nuk ekziston dot,
nga arsyeja se All-llahu  nuk don që të ekzistojë, e jo nga
arsyeja se Ai nuk është në gjendje që ta bëjë këtë; All-llahu i
Madhërishëm është shumë lartë kësaj:
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“...Dhe, All-llahut nuk mund t’i ikën (shpëtojë) asgjë as në
qiej as në Tokë. Ai. me të vërtetë, di çdo gjë dhe mundet çdo
gjë!” (Fatir: 44)

Shkalla e katërt është të besuarit se All-llahu i Madhërishëm
ka krijuar çdo gjë që ekziston; kështu që nuk ekziston madje as
një thërrmijëz në qiej dhe në Tokë, e as ndërmjet tyre, e që të
mos e ketë krijuar atë All-llahu . All-llahu  e ka krijuar
lëvizjen dhe qetësinë e saj, qoftë i lavdëruar Ai; nuk ka krijues
përveç Tij, nuk ka sundues të ngjashëm me Të!

Pyetja e njëqindetridhjetenëntë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR SHKALLËN E PARË?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Ai është All-llahu - s’ka zot tjetër përveç Tij - Ai është
Njohës i botës së dukshme dhe të padukshme.” (El-Hashër: 22)

“...dhe All-llahu me dijeninë e Vetë i ka përfshirë të gjitha!”
(Et-Talak: 12)
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“...i Cili di edhe atë që është e fshehtë, me siguri di t’ju vie.
Atij nuk mund T’i ikën asgjë, madje as një thërrmijëz (e vetme),
as në qiej as në Tokë, dhe nuk ekziston asgjë, as më e vogël as
më e madhe se kjo...” (Sebe’: 3)

“All-llahu i ka çelësat e të gjitha fshehtësive, vetëm Ai i di
ato...” (El-En’am: 59)

“All-llahu e di më së miri se kujt do t’ia japë pejgamberinë e
Vet.” (El-En’am: 124)

“Zoti yt e di më së miri atë që ka devijuar rrugën e drejtë
dhe Ai i di më se miri ata që janë në rrugën e drejtë.” (El-Kalem:
7)

“...A mos vallë, All-llahu nuk i njeh më së miri ata që i janë
mirënjohës!” (El-En’am: 53)
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“...Vallë! A nuk e di All-llahu më së miri se ç’ka në zemrat e
çdokujt?” (El-Ankebut: 10)

“Kur Zoti yt u tha engjëjve: “Unë do të caktoj përfaqësuesin
në Tokë!” - ata thanë: “A do ta bësh (përfaqësues) në të atë që
do të bëjë çrregullime e do të derdhë gjak? E ne të madhë rojmë,
e të lavdërojmë dhe, vetëm Ty të adhurojmë.” Ai tha: “Unë di
atë që ju nuk dini.” (El-Bekare: 30)

“...Ju ndoshta urreni një gjë, por ajo mund të jetë e mirë për
ju; e mund të doni një gjë, por ajo mund të jetë e dëmshme për
ju - All-llahu e di e ju nuk e dini.” (El-Bekare: 216)

Në një transmetim autentik qëndron se, një njeri ka thënë:
“O i Dërguari i All-llahut, a dallohen banorët e Xhenneti nga
banorët e Zjarrit?” Ka thënë: “Po.” Ka thënë: “Atëherë, përse të
punojnë punëtorët?” Ka thënë: “Çdokush punon atë për çka
është krijuar ose atë që iu është lehtësuar të punojë.”

Aty, gjithashtu, qëndron se, Resulull-llahu  është pyetur
për fëmijët e mushrikëve, e është përgjigjur: “All-llahu e di më
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së miri se ç’kanë punuar ata.”
Në koleksionin e haditheve të Muslimit qëndron se,

Resulull-llahu  ka thënë: “Me të vërtetë, All-llahu ia ka krijuar
Xhen netit banorët e tij; ia ka krijuar ata qysh se ishin në kurrizin
e baballarëve të tyre; edhe zjarrit ia ka krijuar banorët e tij; ia ka
krijuar ata qysh se ishin në kurrizin e baballarëve të tyre.”

Në të qëndron se, Resulull-llahu  ka thënë: “Për secilin
nga ju All-llahu e di vendin e tij, në Xhenneti apo në Zjarr.”
Kanë thënë: “O i Dërguari i All-llahut , e, përse të punojmë
atëherë?” Ka thënë: “Jo; por punoni, meqë secilit i është lehtë-
suar të punojë për atë që është krijuar (që i është caktuar).”

Paskëtaj ka porositur:

“Ai që jep (sadaka) e nuk gabon dhe që atë më të bukurën e
konsideron për të Vërtetë - atij do t’ia përgatitim Xhennetin;
ndërsa, ai që koprracon dhe e ndien veten të pavarur, dhe që
atë më të bukurën e konsideron për gënjeshtër - atij do t’ia
përgatitim Xhehennemin.” (El-Lejl: 5-10)

Pyetja e njëqindedyzetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR SHKALLËN E DYTË?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“...e, të gjitha këto, Ne i kemi njehsuar në Librin e qartë.”
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(Ja Sin: 12)

“...Të gjitha këto janë (shënuar) në Libër...” (El-Haxhxh: 70)
Në polemizimin e Musait me faraonin, All-llahu i

Madhërishëm thotë:

*”E, si qëndron puna me popujt e lashtë?”, pyeti ai.
*”Dijenia lidhur me ta gjendet te Zoti im, në Libër. Për Zotin tim
asgjë nuk është e fshehur dhe Ai nuk harron asgjë.”, tha
(Musai).” (Ta Ha: 51-52)

Dhe i Lartmadhërishmi thotë:

“...Dhe, asnjë grua nuk mbetet shtatzënë, e as nuk lind e që
Ai të mos e dijë këtë. Dhe jeta e askujt - as nuk zgjatet as nuk
shkurtohet e që të mos jetë e shënuar në Libër; me të vërtetë,
kjo për All-llahun është lehtë!” (Fatir: 11)

Për këtë flasin edhe shumë ajete të tjera.
I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Nuk ekziston asnjë krijesë e gjallë e që All-llahu të mos ia

ketë caktuar vendin në Xhennet apo në Zjarr, dhe të mos ia
ketë caktuar secilit a do të jetë fatlum apo fatkeq.”

Këtë hadith e shënon Muslimi. Në të qëndron se Suraka b.
Maliku ka thënë: “O i Dërguari i All-llahut! Na shpjego fenë tonë
sikur t’ishim lindur që tani. Në çfarë baze punojmë ne tani? Në
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bazë të asaj në çka janë tharë penat dhe të përcaktimit apo në
bazë të asaj që është para nesh? Resulull-llahu  u përgjigj:
“Jo, por në bazë të asaj në çka janë tharë penat dhe të
përcaktimit.” Ai pyeti: “E, përse të punohet atëhe rë?”
Resulull-llahu  tha: “Punoni, ngase çdokujt i është lehtësuar!”

Në një rivajet tjetër qëndron se, ka thënë: “Çdokujt që
punon i është lehtësuar rruga deri te veprat e tij.”

Pyetja e njëqindedyzetenjëtë:

SA PËRCAKTIME BËJNË PJESË NË KËTË SHKALLË?

Kjo shkallë ngërthen në vete pesë përcaktime, e të gjitha
ato kthehen në dituri:

Përcaktimi i parë është të shkruarit para krijimit të qiejve
dhe të Tokë në kohëzgjatje prej pesëdhjetë mijë vjetësh, kur
All-llahu  e ka krijuar penën, dhe ky është përcaktimi në Ezel.

Përcaktimi i dytë është caktimi i gjatësisë së jetës, kur është
marrë obligimi (misak), ditën kur All-llahu  ka pyetur: “A jam
unë Zoti juaj?”

Përcaktimi i tretë është, gjithashtu, është caktimi i gjatësisë
së jetës tek krijimi i embrionit në mitrën e nënës.

Përcaktimi i katërt është caktimi vjetor natën e
Lejletu-l-kadrit.

Përcaktimi i pestë është caktimi ditor, e ky është zbatimi i
të gjitha këtyre në vendin e tij.

Pyetja e njëqindedyzetedytë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR CAKTIMIN
E ALL-LLAHUT NË EZEL?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:
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“S’ka fatkeqësi që e godet Tokën dhe juve e cila, para se ta
japim atë, nuk është e shënuar në Libër (Levhi Mahvudh) - kjo
për All-llahun, me të vërtetë, është lehtë!” (El-Hadid: 22).

Në një hadith sahih qëndron se, i Dërguari i All-llahut  ka
thënë: “All-llahu  e ka shkruar caktimin e krijesave pesëdhjetë
mijë vjet para se t’i krijonte qiejt dhe Tokën”, dhe ka shtuar:
“ndërsa Arshi i Tij ka qenë në ujë.”

“Me të vërtetë, gjëja e parë që ka krijuar All-llahu është
pena, e i ka thënë: “Shkruaj!” Ndërsa pena ka pyetur: “O Zot,
çka të shkruaj?” Ka thënë: “Shkruaje caktimin e çdokujt, gjith-
një përderisa nuk vie Dita e gjykimit.”

I Dërguari i All-llahut  ka thënë: “O Ebu Hurejre, është
tharë pena në atë se çka do të ndodhë.” Ky hadith gjendet në
Sahihun e Buhariut.

Pyetja e njëqindedyzetetretë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR PËRCAKTIMIN
JETËSOR DITËN E OBLIGIMIT (MISAK)?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Dhe, kur Zoti yt - nga kurrizi i bijve të Ademit, nxori
pasardhësit e tyre dhe kërkoi prej tyre që të dëshmojnë kundër
vetvetes: “A nuk jam Unë Zoti juaj?” Ata u përgjigjën: “Po je,
ne dëshmojmë për këtë”, thanë ata. “Ne ju kemi bërë dëshmi-
tarë që të mos thoni në Ditën e gjykimit: ‘Ne për këtë nuk kemi
ditur asgjë.’” (El-A’raf: 172)

Isak b. Revejhu transmeton se, një njeri ka thënë: “O i
Dërguari i All-llahut, a zënë fill veprat në dynjallëk, apo çdo gjë
është e caktuar?” Resulull-llahu  ka thënë: “Me të vërtetë,
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All-llahu është i Lartësuar, atëherë kur i nxori pasardhësit nga
kurrizi i Ademit, kërkoi prej tyre që të dëshmojnë kundër
vetvetes. Paskëtaj i ka tubuar në të dy duart e Veta dhe ka
thënë: “Këta janë për Xhennet, e këta për Xhehennem. Banorët
e Xhennetit do t’i punojnë punët e banorëve të Xhennetit,
ndërsa banorët e Xhehennemit do t’i punojnë punët e banorëve
të Zjarrit.”

Në librin El-Muvetta qëndron se, Umer b. El-Hattabin  e
kanë pyetur për ajetin: “Dhe, kur Zoti yt - nga kurrizi i bijve të
Ademit, nxori pasardhësit e tyre dhe kërkoi prej tyre që të
dëshmojnë kundër vetvetes: “A nuk jam Unë Zoti juaj?” Ata u
përgjigjën: “Po je, ne dëshmojmë për këtë!” “Ne ju kemi bërë
dëshmitarë që të mos thoni në Ditën e gjykimit: ‘Ne për këtë
nuk kemi ditur asgjë.’”, e ai ka thënë: “E kam dëgjuar të Dërgu-
arin e All-llahut  se, kur është pyetur për këtë ajet, ka thënë:
“Kur All-llahu i Bekuar dhe i Lartësuar e krijoi Ademin, ia fërkoi
shpinën me të djathtën e Vet dhe prej aty nxori pasardhësit e tij
e tha: “Këta i kam krijuar për Xhennet dhe këta do të punoj në
vepra të xhennetlinjve.” Pastaj përsëri ia fërkoi Ademit shpinën,
dhe përsëri prej aty nxori pasardhësit e tij e tha: “Këta i kam
krijuar për Xhehennem, dhe këta do të punojnë vepra të
xhehennemlinjve.”

Në koleksionin e haditheve të Tirmidhiut qëndron një hadith,
ku Abdull-llah b. Umeri  ka thënë: “I Dërguari i All-llahut 
doli para nesh, në duar i kishte dy libra, e tha: “A e dini se
çfarë janë këto libra?” Ne thamë: “Jo, o i Dërguari i All-llahut,
përpos nëse nuk na tregon ti.” Për atë që e kishte në dorën e
djathtë, tha: “Ky libër është nga Zoti i botëve, në të gjenden
emrat e banorëve të Xhennetit, emrat e baballarëve të tyre dhe
të fiseve të tyre, pastaj janë shënuar që të gjithë, gjer tek i
fundit dhe askush nga këta emra nuk do të mungojë e as të
shtohet.” Pastaj, për atë që e kishte në dorën e majtë, tha: “Ky
libër është nga Zoti i botëve, në të gjenden emrat e banorëve të
Xhehennemit, emrat e baballarëve të tyre dhe të fiseve të tyre,
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pastaj janë shënuar që të gjithë, gjer tek i fundit dhe askush
nga këta emra nuk do të mungojë e as të shtohet.” Atëherë,
as’habët e tij thanë: “E, përse të punohet atëherë?” Ai u për-
gjigj: “Jini të arsyeshëm dhe flisni bukur, ngase banori i Xhen-
netit do të përfundojë me punën e banorit të Xhennetit, madje
edhe nëse punon çkado qoftë; ndërsa banori i Zjarrit do të
përfundojë me punën e banorit të zjarrit, madje edhe nëse
punon çkado qoftë.” Pastaj i Dërguari i All-llahut , duke i
ndarë me duart e veta tha: “Zoti juaj ka mbaruar me robërit; një
grup në Xhennet, e tjetri në Xhehennem.”

Pyetja e njëqindedyzetekatërt:

CILI ËSHTË ARGUMENTI I CAKTIMIT TË
JETËS TËK KRIJIMI I PARË I EMBRIONIT?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“...Ai më së miri i di të gjitha për ju, qysh se u ka krijuar
prej dheu dhe qysh se keni qenë embrion në barqet e nënave
tuaja; andaj, mos u lavdëroni me pagabueshmërinë tuaj - Ai e
njeh mirë atë që ruhet nga mëkatet.” (En-Nexhm: 32)

Në të dy Sahihët përmendet se i Dërguari i All-llahut  ka
thënë: “Me të vërtetë, krijimi i çdonjërit prej jush zhvillohet në
barkun e nënës së tij në afat prej dyzet ditësh. Pastaj aq kohë
është (në fazën e) piksje(s), me pastaj aq kohë është copë
mishi. Paskëtaj kohe All-llahu dërgon engjëllin, i cili ia frymëzon
shpirtin dhe e urdhëron me katër fjalë; ia shkruan furnizimin e
tij, jetëgjatësinë e tij, veprat e tij, a do të jetë fatlum apo fat-
keq; dhe, pasha Atë përveç të Cilit nuk ka tjetër, me të vërtetë,
dikush prej jush do të punojë punë të banorëve të Xhennetit,
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përderisa ndërmjet tij dhe Xhennetit nuk mbetet largësia prej
një kuti, e do ti paraprijë ajo që i është shkruar atij, dhe ai do të
punojë punë të banorëve të Zjarrit, e do të hyjë në të. Dhe, me
të vërtetë, dikush prej jush do të punojë punë të banorëve të
Zjarrit, përderisa ndërmjet tij dhe Zjarrit nuk mbetet largësia prej
një kuti, e do ti paraprijë ajo që i është shkruar atij, dhe ai do të
punojë punë të banorëve të Xhennetit, e do të hyjë në të.”

Ekzistojnë edhe shumë transmetime të këtilla nga as’habët
me shqiptime të tjera, por me domethënie të njëjtë.

Pyetja e njëqindedyzetepestë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR CAKTIMIN
VJETOR NATËN E LEJLETU-L-KADRIT?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Në të cilën zgjidhet çdo punë e urtë (e paluhatshme),
*sipas urdhrit Tonë!...” (Ed-Duhan: 4-5)

Ibni Abbasi  ka thënë: “Natën e Lejletu-l-Kadrit shkruhet
nga Levhi-Mahvudhi tërë ajo se çka do të ndodhë gjatë atij viti,
nga vdekja dhe nga jeta, furnizimi dhe shiu, madje edhe ata që
do ta kryejnë haxhillëkun; do të thuhet: “Haxhillëkun do ta
krye jë ky dhe ky person, dhe haxhillëkun do ta kryejë ky dhe ky
person.” Njësoj thonë edhe Hasani, Se’id b. Xhubejri, Muka tili,
Ebu Abdurrahman Eth-Thelme e të tjerë.

Pyetja e njëqindedyzetegjashtë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR CAKTIMIN NJËDITOR?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“...në çdo çast Ai merret me diçka.” (Er-Rahman: 29)
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Në Sahihun e Hakimit qëndron se, Ibni Abbasi  ka thënë:
“Nga ajo që ka krijuar All-llahu i Madhërishëm është
Levhi-Mahvudhi, nga margaritarë të bardhë. Faqet e tij janë
nga, pena e tij është drita, shkronjat e tij po ashtu janë dritë,
All-llahu shi kon në të çdo ditë nga treqind e gjashtëdhjetë herë.
Çdo herë që shikon në të, Ai krijon, furnizon, jep jetën dhe
vdekje, lartë son dhe ultëson, dhe bën atë që dëshiron Vetë. Me
këtë kanë të bëjnë fjalët: “...në çdo çast Ai merret me diçka.”

Çdo caktim është caktim i detajit të parë, e kjo është ajo
ezelike, ku All-llahu e ka urdhëruar penën, kur e pat krijuar, që
të shkruante përcaktimin në Levhi-Mahvudh. Për këtë shkak
Ibni Umeri dhe Ibni Abbasi i komentojnë fjalët e Lartmadhëri-
shmit:

“...Ne, me të vërtetë, i kemi urdhëruar (engjëjt) që t’i
shënojnë të gjitha ç’bëni ju.” (El-Xhathije: 29)

Dhe e tërë kjo ka ardhur nga dituria e All-llahut , e cila
është njëra cilësitë e Tij të përsosmërisë.

Pyetja e njëqindedyzeteshtatë:

ÇKA REZULTON NGA PARAPËRCAKTIMI,
A DO TË JETË NDOKUSH FATLUM APO FATKEQ?

Janë pajtuar të gjitha librat qiellore dhe sunnetet pejgambe-
rike se parapërcaktimi nuk e pengon punën (veprimtarinë), e as
që urdhëron mbështetjen në të; porse urdhëron përpjekje të
madhe, qëndrueshmëri dhe angazhim në drejtim të bërjes së
veprave të mira. Për këtë shkak as’habët, atëherë kur
Resulull-llahu  i informoi ata se çdo gjë është caktuar dhe çdo
gjë ngjan sipas atij caktimi, pastaj për tharjen e penave në këtë,
kanë thënë: “E, a të mbështetemi në atë që është shkruar e ta
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braktisim punën?” Ka thënë: “Jo, por ju punoni, se çdokujt i
është lehtësuar të punojë atë për çka është krijuar.” Pastaj ka
cituar:

“Ai që jep (sadaka) e nuk gabon.” (El-Lejl: 5)
Kur robi e di se, të mirat e botës së tij të ardhme janë në

lidhje të ngushtë me shkaqet që shpiejnë atje, atëherë ai edhe
më zell përpiqet që të bëjë vepra të mira. Këtë e ka kuptuar
tërësisht sahabiu i cili, kur e ka dëgjuar hadithin mbi kaderin, ka
thënë: “Kur më parë nuk jam përpjekur më shumë se përpiqem
tani.”

I Dërguari i All-llahut  ka thënë: “Aspiro për atë prej çka
do të kesh dobi, mbështetu në All-llahun dhe mos e humbas
shpresën!”

Kur i qe thënë: “Çka thua ti për barnat (ilaçet) me të cilat
shërohemi ne dhe për ajetet me të cilat shërohemi ne, a ndë-
rrojnë gjë në caktimin e All-llahut?” Ka thënë: “Edhe kjo bën
pjesë në caktimin e All-llahut.” D.m.th. All-llahu  ka caktuar të
mirën dhe të keqen, dhe shkaqet e çdonjërit prej tyre.

Pyetja e njëqindedyzetetetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI I SHKALLËS SË TRETË?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“E ju do të dëshironi vetëm atë që dëshiron All-llahu...”
(El-Insan: 30)
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*”Dhe, kurrsesi mos thuaj për çkado qoftë: “Unë do ta bëj
atë - me siguri, nesër!” pa shtuar: *’Në dashtë All-llahu!’...”
(El-Kehf: 23-24)

“...All-llahu e lë në lajthitje kë të dojë, ndërsa e udhëzon në
rrugë të drejtë kë të dojë.” (El-En’am: 39)

“Sikur të donte All-llahu, do t’ju bënte pasues të një feje...”
(En-Nahël: 93)

“Sikur të donte All-llahu, ata nuk do të vriteshin ndërmjet
veti...” (El-Bekare: 253)
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“...E, sikur të donte All-llahu, Ai do t’u hakmerrej atyre...”
(Muhammed: 4)

“Ai punon çka të dëshirojë Vetë.” (El-Buruxh: 16)

“Dhe, me të vërtetë, Ai mundet që, kur të dojë diç, për të
vetëm të thotë “Bëhu!” - dhe ajo bëhet.” (Ja Sin: 82)

“Nëse dëshirojmë diçka, Ne për të vetëm themi: “Bëhu!” -
dhe ajo bëhet.” (En-Nahël: 40)

“Atë që All-llahu dëshiron ta udhëzojë, - Ai ia disponon atij
zemrën ndaj Islamit, e, kë dëshiron ta lërë në lajthitje, - Ai ia
shtrëngon zemrën atij dhe ia bën të ngushtë, si të jetë duke u
ngjitur në qiell...” (El-En’am: 125)

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Zemrat e robërve janë ndërmjet dy gishtërinjve të

Gjithmëshirshmit si një zemër - me to Ai disponon si të dojë
Vetë.”
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Përkitazi me gjumin e tyre në luginë, Resulull-llahu  ka
thënë: “Me të vërtetë, All-llahu i Madhërishëm i ka marrë shpir-
trat tuaj, dhe kur ka dashur t’ua kthejë, ua ka kthyer atëherë
kur ka dashur Vetë.”

Dhe ka thënë:
“Flisni me të mirë (njëri për tjetrin); se All-llahu do të gjy kojë

me gjuhën e të Dërguarit të Tij ashtu si dëshiron Vetë.”
“Mos thoni: Çka të dojë All-llahu dhe çka të dojë filan

personi, por thuani: Atë që dëshiron All-llahu i Vetëm!.”
“Kujt ia dëshiron All-llahu të mirën, e udhëzon në të kup-

tuarit e fesë.”
“Kur All-llahu i Madhërishëm ia dëshiron mëshirën një popu-

lli, së pari ia vdesë Pejgamberin e tyre; e, kur All-llahu dëshiron
ta ndëshkojë atë (popull), atëherë e ndëshkon derisa është
gjallë Pejgamberi i tyre.”

Pyetja e njëqindedyzetenëntë:

Na ka informuar All-llahu i Madhërishëm në Librin e vet, dh me gjuhën e të
Dërguarit të Vet, dhe për atë që dimë për cilësitë e tij, se Ai i do ata që

bëjnë vepra të mira, ata që i frikësohen All-llahut dhe ata që janë të
durueshëm; se është i kënaqur me ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira;
e, se nuk i do jobesimtarët, as ata që bëjnë trazira, se nuk është i kënaqur
me mosbesimin e robërve të tij, e as që e do çrregullimin, me atë që të tëra
këto janë me caktimin e All-llahut dhe me vullnetin e Tij, dhe sikur të donte
Ai, ata nuk do të vepronin kështu, ngase në pushtetin e Tij nuk gjendet diç
që nuk dëshiron Ai; atëherë, ÇFARË ËSHTË PËRGJIGJJA PËR ATË I CILI

THOTË: SI MUND TË DOJË DHE TË DËSHIROJË DIÇ ME ÇKA NUK ËSHTË
I KËNAQUR AI DHE ÇKA NUK DO AI?

Dije se vullneti në Kur’an dhe në Hadith ka dy domethënie;
Vullneti, universalisht, është dëshira e Tij kozmike. Nuk ekzis-
ton varësi ndërmjet dashurisë dhe kënaqësisë, porse aty bëjnë
pjesë besimi dhe mosbesimi; bindja dhe mosbindja; kënaqësia
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dhe dashuria; ajo që është e qortuar dhe ajo që është në
kundërshti me të. Nga ky vullnet nuk mund të dalë askush a as
që mund t’i shmanget atij, siç thotë i Lartmadhërishmi:

“Atë që All-llahu dëshiron ta udhëzojë, - Ai ia disponon atij
zemrën ndaj Islamit, e, kë dëshiron ta lërë në lajthitje, - Ai ia
shtrëngon zemrën atij dhe ia bën të ngushtë, si të jetë duke u
ngjitur në qiell...” (El-En’am: 125)

Dhe i Lartmadhërishmi thotë:

“...E, kë do All-llahu ta lërë në lajthitje, t’i assesi nuk mund
t’ia sigurosh atij prirjen (simpatinë) e All-llahut. Këta janë të asaj
dore (fare), të cilëve All-llahu nuk dëshiron t’ua pastrojë zemrat
e tyre...” (El-Ma’ide: 41)

Vullneti fetar, sheriatik: I përket vetëm kënaqësisë dhe
dashurisë së All-llahut  dhe në bazë të këtij Ai i urdhëron
robërit e Vet dhe ua ndalon diç. Siç janë fjalët e Lartmadhëri-
shmit:
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“...All-llahu dëshiron t’ua lehtësojë, e jo të keni vështi-
rësi...” (El-Bekare: 185)

“All-llahu dëshiron t’u shpjegojë dhe t’ju udhëzojë në rrugën
që kanë ecur ata përpara jush, dhe t’ju pranojë pendimet tuaja.
All-llahu i di të gjitha dhe është i Urtë.” (En-Nisa’: 26)

Aterimin i këtij vullnetit e arrin vetëm ai, të cilit i është
caktuar kjo qysh më parë me krijim. Në këtë mënyrë te besim-
tari është bashkëngjitur vullneti universal dhe sheriatik, ndërsa
te besimtari i padëgjueshëm është i pranishëm vetëm vullneti
universal.

All-llahu, qoftë i lavdëruar Ai, i thërret robërit e Vet kah
kënaqësia e Tij dhe kah udhëzimi i Tij, që kësaj (thirrjeje) t’i
përgjigjet kush të dojë prej tyre, siç thotë i Lartmadhërishmi:

“All-llahu thërret (njerëzit) në Shtëpinë (xhaminë) e paqes
dhe Ai e udhëzon kë të dojë në rrugën e drejtë.” (Junus: 25)

All-llahu  e ka përgjithësuar thirrjen, ndërsa e ka veçuar
udhëzimin për atë që do Vetë:
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“...Zoti yt i di më së miri ata që kanë devijuar nga rruga e
Tij, dhe i di më së miri ata që ndjekin rrugën e drejtë.”
(En-Nexhm: 30)

Pyetja e njëqindepesëdhjetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR SHKALLËN E KATËRT?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“All-llahu është Krijues i çdo gjëje dhe Ai mbikëqyr çdo gjë.”
(Ez-Zumer: 62)

“...A ekziston ndonjë krijues tjetër, përveç All-llahut, i cili ju
furnizon nga qielli dhe nga Toka? Përveç Tij nuk ka zot tjetër, e
nga po ia mbani ju?” (Fatir: 3)

“Kjo është vepër e All-llahut; e Më tregoni se ç’kanë krijuar
të tjerët, përveç Tij?...” (Lukman: 11)
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“All-llahu është Ai që ju krijon ju, dhe ju furnizon; Ai do t’jua
merr jetën dhe në fund do t’ju ringjallë. A ka ndonjë nga hyjnitë
tuaj që bën diç kësisoji?...” (Er-Rum: 40)

“E All-llahu u krijon juve dhe ata që i bëni ju.” (Es-Saffat:
96)

*”Dhe shpirtin dhe Atë i Cili e krijoi, *e ia bëri të
kuptueshme rrugën e të mirës dhe të keqes!” (Esh-Shems: 7-8)

“Kë e udhëzon All-llahu në rrugë të drejtë, ai do të jetë në
rrugë të drejtë, e kë e lë në lajthitje - ai do të jetë i humbur.”
(El-A’raf: 178)

“...Por All-llahu disave prej jush ua ka bërë të këndshëm
besimin dhe ua ka zbukuruar atë në zemrat tuaja, e ua ka bërë
të urryer mosmirënjohjen, shfrenimin dhe mosdëgjimin...”
(El-Huxhurat:7)

Buhariu shënon një hadith mbi krijimin e veprave njerëzore,
nga Hudhejfe, e ky nga i Dërguari i All-llahut  se ka thënë:
“All-llahu e krijon vepruesin dhe veprën që e bën ai.”

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“O All-llahu im, dhuroja shpirtit tim përkushtimin dhe pas-
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troje atë, e Ti je më i miri që e pastron atë, se, me të vërtetë,
Ti je Zoti dhe Mbikëqyrësi i tij.”

Pyetja e njëqindepesëdhjetenjëtë:

ÇKA DO TË THONË FJALËT E RESULULL-LLAHUT: “ÇDO E MIRË
ËSHTË NË DUART TUAJA, NDËRSA E KEQJA NUK ËSHTË TE TI”, ME

ATË QË ALL-LLAHU ËSHTË KRIJUES I ÇDO GJËJE?

Kjo do të thotë se të gjitha veprat e All-llahut të Madhëri-
shëm janë plotësisht hajr - të mira, duke qenë se Ai shquhet me
to dhe rrjedhin nga Ai, dhe në to nuk ka të keqe nga asnjë
aspekt, meqë Ai është Gjykatës i Lartësuar e i Drejtë, kështu që
të gjitha veprat e Tij janë urtësi dhe drejtësi. Ai i vë të gjitha
gjërat në vendin ku u takon, siç është e njohur kjo tek Ai, i
Lartësuari. E, ajo që në esencë është caktim i së keqes, kjo
është nga aspekti i pikëvrojtimit të njeriut kundrejt së keqes dhe
fatkeqësisë që i ndodhin atij si pasojë dhe shpërblim përkatës
për atë që ka punuar, siç thotë i Lartmadhërishmi:

“Çfarëdo mjerimi që t’ju godasë, kjo është për shkak të
mëkateve që i keni bërë, e Ai shumë prej tyre edhe i falë.”
(Esh-Shura: 30)

“Ne nuk kemi qenë të padrejtë ndaj tyre, por ata vetvetes i
kanë shkaktuar padrejtësi.” (Ez-Zuhruf: 76)

“Me të vërtetë, All-llahu nuk do t’u bëjë njerëzve kurrfarë
padrejtësie, por njerëzit ia bëjnë këtë vetvetes.” (Junus: 44)

Pyetja e njëqindepesëdhjetedytë:
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A POSEDOJNË NJERËZIT FUQI DHE VULLNET
PËR VEPRAT QË I PËRSHKRUHEN ATYRE?

Po, njerëzit kanë aftësi për bërjen e veprave, dhe ata kanë
dëshirën dhe vullnetin e vet, ndërsa veprat e tyre vërtetë u janë
shtuar, dhe ndaj tyre do të jenë të obliguar, sipas tyre do të
jenë të shpërblyer dhe të ndëshkuar, e All-llahu nuk i ka ngar-
kuar ata me atë që nuk mund të durojnë; këtë ua ka vërtetuar
në Libër - Kur’an dhe në Sunnet, por ata nuk kanë aftësi,
përveç sa u ka dhënë All-llahu  dhe nuk dëshirojnë asgjë
tjetër, përveç që do All-llahu ; e as që punojnë diç, përveç atë
që ua ka dhënë Ai të punojnë, siç është përmendur me
vullnetin, dëshirën dhe krijimin. Ashtu sikurse që nuk e kanë
krijuar vetveten, ashtu edhe nuk i kanë krijuar veprat e tyre;
kështu që fuqia e tyre, dëshira e tyre, vullneti i tyre dhe veprat
e tyre janë të nënshtruara fuqisë, dëshirës dhe veprimit të
All-llahut ; ngase Ai i ka krijuar ata; dhe Ai e ka krijuar fuqinë
e tyre, vullnetin e tyre, dëshirën e tyre dhe veprat e tyre. Dë-
shira, vullneti, fuqia (aftësia) dhe veprat e njeriut nuk janë
dëshira, vullneti, fuqia (aftësia) dhe veprat e All-llahut . Ai
është i Lartësuar nga kjo; porse veprat e tyre janë veprimet e
All-llahut , të cilat ata i kryejnë dhe atyre në realitet edhe u
janë përshkruar. Në realitet All-llahu  është Ai që udhëzon,
ndërsa njeriu është ai që reagon në këtë  dhe i cili udhëzohet në
rrugë të drejtë. All-llahu  është njëmend Ai i Cili punon (krijon
veprat); kurse robi është njëmend ai i cili reagon në këtë dhe i
zbaton këto. Prandaj secila prej këtyre dy veprave i është
përshkruar atij i cili i punon këto, e i Lartmadhërishmi thotë:
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“Atë që e udhëzon All-llahu në rrugë të drejtë - ai është në
rrugë të drejtë...” (El-Isra’: 97)

Të përshkruarit udhëzimin All-llahut  është të përshkruarit
e njëmendtë të udhëzuarit e njeriut sipas këtij udhëzimi; pran-
daj, ashtu siç nuk është Udhëzues (hadi) Ai i Cili nuk vijon sipas
këtij udhëzimi (muhtedi), po ashtu nuk është Udhëzim dhe të
udhëzuarit sipas atij udhëzimi. Gjithashtu, All-llahu , me të
vërtetë, e udhëzon në lajthitje kë të dojë Vetë, e ky rob e pason
lajthitjen përnjëmend.

Kështu ndodh me të gjitha procedimet e All-llahut  ndaj
robërve të Tij; prandaj, ai që ia përshkruan veprimin dhe kryer-
jen e këtij veprimi njeriut, ai është bërë jobesimtar; jobesimtar
është bërë edhe ai që ia përshkruan këtë All-llahut . Kush ia
përshkruan vetë veprimin Krijuesit, ndërsa kryerjen e këtij vepri-
mi krijesave, ai është besimtar i vërtetë.

Pyetja e njëqindepesëdhjetetretë:

ÇFARË ËSHTË PËRGJIGJJA PËR ATË QË THOTË:
“A NUK ËSHTË NË FUQINË E ALL-LLAHUT T’I BËJË
TË GJITHË ROBËRIT BESIMTARË, TË UDHËZUAR
DHE TË BINDUR, E QË KËTË TA DOJË AI NË TA?

Ai është në gjendje ta bëjë këtë, siç thotë i Lartmadhëri-
shmi:
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“...E, sikur të donte All-llahu, do t’ju kishte bërë juve ithtarë
të një feje të vetme, por, Ai dëshiron që t’ju sprovojë me atë që
u është caktuar, andaj bëni gara se kush do të bëjë më shumë
vepra të mira! Të gjithë do të ktheheni tek All-llahu, e Ai do t’ju
informojë për çështjet, në të cilat nuk jeni pajtuar ju.”
(El-Ma’ide: 48)

“Sikur të donte Zoti yt, do të besonin të gjithë - që gjenden
ne Tokë. E, përse atëherë t’i detyrosh njerëzit të bëhen
besimtarë!?” (Junus: 99)

Porse, kjo që ka bërë Ai me ta, kjo rezulton nga urtësia e
Tij, rububijeti i Tij, uluhijeti i Tij dhe nga emrat dhe cilësitë e Tij.

Fjalët: “Përse ndër robërit e Tij ka të tillë që janë të dëgjue-
shëm dhe të tillë që janë të padëgjueshëm?”, janë sikurse fjalët
e atij që thotë: “...të cilët ndër emrat e Tij kanë emra; Ai i Cili
bën dëm, Ai i Cili bën dobi, Ai i Cili jep, Ai i Cili ndalon, Ai i Cili
ruan, Ai i Cili lartëson, Ai i Cili shpërblen, Ai i Cili ndëshkon dhe
ngjashëm me këtë. Veprat e tij janë prodhim i emrave të Tij,
ndërsa pasojat të cilësive të Tij; kështu që ta kundërshtosh Atë
në veprat e Tij është njësoj sikur ta kundërshtosh Atë në emrat
e Tij dhe në cilësitë e Tij, madje edhe në uluhijetin dhe rububi-
jetin e Tij:

*”...Qoftë i pastër All-llahu - Zoti i Arshit, nga ato që ia
përshkruajnë Atij! *Ai nuk pyetet për atë që punon (Vetë), e ata
pyeten.” (El-Enbija’: 22-23)
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Pyetja e njëqindepesëdhjetekatërt:

ÇFARË VENDI KA NË FE BESIMI NË KADERIN
- CAKTIMIN E ALL-LLAHUT ?

Besimi në caktimin e All-llahut  është vargare (stolia) e
teuhidit; ashtu siç është edhe të besuarit në shkaqet, të cilat
shpiejnë kah ajo që është e mirë (hajr) në përcaktim dhe të
penguarit nga e keqja. Nuk restaurohet dhe gjallëron besimi,
përveç tek ai i cili beson në caktimin e All-llahut  dhe nuk i
nënshtrohet Sheriatit; siç e ka përkufizuar Resulull-llahu  besi-
min në caktimin e All-llahut , e pastaj, atij që e kishte pyetur:
“A thua vallë, do të jemi të ndëshkuar për atë që na është
shkruar që më parë dhe t’i braktisim veprat tona?”, i është për-
gjigjur: “Punoni, se çdonjërit i është lehtësuar të punojë për atë
që është krijuar.”

Ai që mohon caktimin e All-llahut  - duke konsideruar se ai
(caktimi) mohon Sheriatin, ai ka mohuar diturinë e Tij dhe
fuqinë e Tij, duke konsideruar kështu se njeriu është i pavarur
në procedimet e tij dhe se ai vetë i krijon ato. Në këtë mënyrë
ai vërteton se, krahas All-llahut , ekziston edhe krijues tjetër,
dhe jo vetëm kaq, por ai mohon se të gjitha krijesat janë
krijues.

E, kush pohon këtë, duke përçmuar Sheriatin, duke luftuar
kundër tij, duke mohuar fuqinë e robit dhe të drejtën e
zgjidhjes, që ia ka përcaktuar All-llahu dhe e ka ngarkuar me të,
duke pohuar se All-llahu e ka ngarkuar së tepërmi robin me atë
që nuk është në gjendje ta kryejë; siç është të ngarkuarit e të
verbrit që të shqiptojë Kur’anin - ai me këtë i përshkruan
padrejtësinë All-llahut të Madhërishëm, e në këtë prijës i tij
është Iblisi - mallkimi i All-llahut qoftë mbi të - kur ka thënë:
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“E, për shkak se Ti ke caktuar e kam rënë në lajthitje”, tha,
“betohem se do t’u dal në pritë në rrugën Tënde,” (El-A’raf: 30)

Ndërsa, për sa i përket besimtarëve të vërtetë, ata besojnë
në caktimin e All-llahut , qoftë ajo e mirë apo e keqe, dhe se
tërë atë e ka krijuar All-llahu i Madhërishëm, i nënshtrohen
Sheriatit me të gjitha urdhëresat dhe ndalesat e tij dhe sipas tij
gjykohen ndërmjet veti, haptazi dhe fshehurazi. Ata besojnë se
udhëzimi dhe lajthitja janë në dorë të All-llahut , dhe se Ai e
udhëzon kë do Vetë nga mëshira e Tij dhe e lë në lajthitje kë do
vetë sipas të drejtës së Tij:

“...Zoti yt i di më së miri ata që kanë devijuar nga rruga e
Tij, dhe i di më së miri ata që ndjekin rrugën e drejtë.”
(En-Nexhm: 30)

Në këtë, Ai posedon urtësi largpamëse dhe argument të
pakontestueshëm.

Ata besojnë se shpërblimi dhe ndëshkimi janë pasojë e pasi-
mit apo të braktisjes së Sheriatit, e nuk janë pasojë e përcak-
timit. Atë forcohen me caktimin gjatë fatkeqësive, e, kur udhë-
zohen kah dijenia, e denjë për të vërtetën, thonë:

“...Qoftë lavdëruar All-llahu, që na udhëzoi në rrugën e
drejtë. Ne nuk do të ishim në rrugën e drejtë sikur të mos na
udhëzonte All-llahu...” (El-A’raf: 43)

Ata nuk flasin ashtu siç thotë njeriu i shfrenuar:
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“Këtë që kam, e kam fituar me dijeninë time, kështu men doj
unë...” (El-Kasas: 78)

E, kur të bëjnë ndonjë vepër të shëmtuar, thonë ashtu siç
kanë thënë Ademi dhe Hava:

“O Zoti ynë”, thanë ata, “Ne vetes i bëmë padrejtësi dhe,
nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne me siguri do të jemi
të humbur.” (El-A’raf: 23), e nuk thonë, siç ka thënë djalli i
mallkuar:

“...Për atë që më ke shpënë në lajthitje...” (El-Hixhër: 39)
Ndërsa, kur i godet ndonjë telashe:

“...Vetëm thonë: “Ne jemi të All-llahut dhe ne Ai do t’i
kthehemi Atij!” (El-Bekare: 156)

E nuk thonë ashtu siç thonë ata që nuk besojnë:
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“O besimtarë! Mos u bëni si mohuesit që u thoshin vëlle-
zërve, kur (këta) niseshin në udhëtim ose në luftim: “Sikur të
rrinit me ne, nuk do të vdisnit as nuk do të vriteshi” - që
All-llahu t’ua bëjë këtë pikëllim në zemrat e tyre; edhe jeta edhe
vdekja janë vepra të All-llahut. Ai i sheh mirë të gjitha punët që
bëni ju.” (Ali Imran: 156)

Pyetja e njëqindepesëdhjetepestë:

SA DEGË KA BESIMI?

All-llahu i Madhërishëm thotë:

“Nuk është bamirësi (devotshmëri) të ktheni fytyrat tuaja
kah lindja dhe kah perëndimi, por bamirësit janë ata, të cilët i
besojnë All-llahut dhe asaj bote, edhe engjëjt, edhe Librat, edhe
Pejgamberët, dhe të cilët nga pasuria, edhe pse e duan atë, u
japin të afërmve dhe bonjakëve, edhe të varfërve, edhe udhëta-
rëve, edhe lypësve, edhe për lirimin e robërve, edhe që kryejnë
faljen dhe japin zekatin, edhe që obligimin e vet kur e marrin e
zbatojnë, sidomos ata, të cilët janë të durueshëm në skamje,
edhe në sëmundje, edhe në luftë të ashpër. Ata janë besimtarë
të sinqertë, dhe ata i frikësohen All-llahut dhe shmangen nga
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punët e shëmtuara.” (El-Bekare, 177).
I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Imani (besimi) është gjashtëdhjetë e disa”, sipas një rivajet

tjetër, “shtatëdhjetë e disa degë: Më e vlefshme është fjala: “La
ilahe il-lall-llah” (nuk ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut),
kurse më e ulëta është të larguarit nga rruga e asaj që i mun don
kalimtarët. Edhe turpi është një degë e imanit”

Pyetja e njëqindepesëdhjetegjashtë:

SI I KA KOMENTUAR ULEMAJA KËTO PJESË?

Këto degë i ka njehsuar një grup komentuesish të Hadithit
dhe përkitazi me këtë kanë shkruar edhe vepra - gjë që kanë
vepruar mirë dhe i kanë ndihmuar të tjerët; porse, njohja e
numrit të tyre nuk është kusht i besimit, por mjafton që ato të
besohen përgjithësisht.

Këto janë pjesë të imanit nga suazat e Kur’anit dhe të
Sunnetit. Kështu që njeriu është i obliguar që t’i zbatojë urdhrat
e tyre, e të shmaget nga ndalesat e tyre dhe të besojë atë që
na informojnë ato. Kush vepron kështu, ai e ka plotësuar
besimin. Degët që i kanë njehsuar dijetarët, janë të vërteta dhe
bëjnë pjesë në iman, porse ata konsiderojnë se, ato që kanë
njehsuar, bëjnë pjesë në fjalët e të Dërguarit të All-llahut  - se
gjithsej janë gjashtëdhjetë e disa apo shtatëdhjetë e disa -, të
cilat kërkojnë tekst tjetër nga Kur’ani, apo ndonjë tekst tjetër i
cili kategorikisht do ta vërtetonte këtë.

Pyetja e njëqindepesëdhjeteshtatë:

PËRMENDI MË TË RËNDËSISHMET
NGA AJO QË KANË NJEHSUAR ATA?

Hafidh Ez-Zehebiu, ne veprën e vet Fet’hu, ka përmbledhur
atë që ka parashtruar Ibni Hibbani, duke thënë: “Në të vërtetë,
këto pjesë degëzohen nga punët e zemrës, punët e gjuhës dhe
punët e trupit.”
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Punët e zemrës janë bindjet dhe nijetet - qëllimet, dhe
degëzohen në njëzet e katër cilësi. Në besimin në All-llahun bën
pjesë: besimi në Qenien e Tij, cilësitë e Tij, njëshmërinë e Tij,
ngase

“...Asgjë nuk i shëmbëllen Atij! Ai i dëgjon të gjitha dhe i
sheh të gjitha.” (Esh-Shura: 11), dhe bindja se çdo gjë është
krijuar, përveç Tij. Në punët e zemrës bën pjesë edhe besimi në
engjëjt e Tij, në Librat e Tij, në të Dërguarin e Tij, në caktimin e
mirë apo të keq dhe besimi në Ditën e gjykimit.

Gjithashtu, këtu bën pjesë edhe: sprovimi në varr, ringjallja
dhe ngritja nga varret, dhënia e llogarisë, peshimi i veprave,
ura-Sirat, Xhenneti, Xhehennemi, dashuria ndaj All-llahut, da-
shuria dhe urrejtja në emër të Tij, dashuria ndaj Resulull-llahu 
dhe bindja në lartësinë e tij.

Në këtë bën pjesë: të dërguarit salavat Resulull-llahut ,
pasimi i Sunnetit të tij dhe sinqeriteti në veprime.

Në këtë bën pjesë: braktisja e shtirjes dhe dyfytyrësisë,
pendimi, frika, shpresa, falënderimi, durueshmëria, kënaqësia
me përcaktimin e All-llahut, tevekkuli - mbështetja, mëshira,
përulshmëria (modestia).

Në këtë, gjithashtu bën pjesë edhe braktisja e smirës,
braktisja e urrejtjes dhe braktisja pezmatimit. Punët e gjuhës
ngërthejnë shtatë cilësi: shqiptimi i teuhidit, leximi-mësimi i
Kur’anit, studimi i diturive dhe të mësuarit e të tjerëve me to,
duaja, dhikri, kërkim ndjese dhe ruajtja nga kotësia.

Punët e trupit ngërthejnë tridhjetë e tetë cilësi. Disa janë në
lidhje me parinë, persona të spikatur (njerëz të veçantë), e këto
janë pesëmbëdhjetë cilësi: pastrimi i shpirtit dhe trupit, të
ushqyerit e varfanjakëve dhe gostitja e mysafirëve, agjërimi farz
- detyrimor dhe nafile - vullnetar, i’tikafi, gjurmimi për natën e
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Lejletu-l-kadrit, umra, tavafi, ikja me din (besim), ku bën pjesë:
emigrimi nga shteti (qyteti) i shirkut - mosbesimit, përmbushja e
zotimit, saktësia e plotësimit të besatimit dhe kefaretit
(shpagimit).

Të dytat i përkasin nënshtetasve, e këto janë gjashtë:
ndershmëria në bashkëshortësi, zbatimi i të drejtës familjare,
bamirësia ndaj prindërve, ku bën pjesë edhe abstenimi nga
mosdëgjesa (ndaj prindërve), edukimi i fëmijëve, mirëmbajtja e
marrëdhënieve farefisnore, dëgjesa ndaj udhëheqësve dhe
mirësjellja ndaj robërve.

Të tjerat kanë të bëjnë me njerëzit e thjeshtë, e këto janë
gjithsej shtatëmbëdhjetë: të jesh udhëheqës me të drejtë, ndje-
kja e xhematit, dëgjesa ndaj prijësve, paqësimi ndërmjet njerë-
zve, ku bën pjesë: lufta kundër harixhinjve dhe mujsharëve,
ndihmesa në bamirësi, dhe këtu bën pjesë: bërja mirë dhe
ndalimi nga e keqja, zbatimi i ndëshkimeve sheriatike, xhihadi
bën pjesë në të bërët roje në rrugën e All-llahut, zbatimi i
gjërave të besuara, pastaj bën pjesë dhënia e një të pestës dhe
kthimi i borxhit (huasë) tërësisht, raporti i mirë ndaj fqinjëve,
sjellja e mirë; dhe këtu bën pjesë fitimi i pasurisë në mënyrë të
lejuar (hallall) dhe shpenzimi i saj në qëllime të caktuar, ku bën
pjesë braktisja e shpenzimit plëngprishës dhe të kaluarit e
masës, kthimi i selamit, shëndetja e atij që teshtin, të shkaktu-
arit dëm njerëzve, ruajtja nga zbavitjet dhe largimi i gjësendit që
pengon në rrugë.

Këto janë gjashtëdhjetë e nëntë cilësi, e mund të njehsohen
shtatëdhjetë e shtatë, nëse cilësitë që i janë bashkëngjit të
tjerave, konsiderohen si të veçanta.

Pyetja e njëqindepesëdhjetetetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR IHSANIN
- BAMIRËSINË NË KUR’AN DHE SUNNET?

Ekzistojnë shumë argumente për këtë, prej tyre janë edhe
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fjalët e Lartmadhërishmit:

“Por bëni mirë; se All-llahu me të vërtetë i do bamirësit.”
(El-Bekare: 195)

“Me të vërtetë, All-llahu është në anën e atyre që i frikëso-
hen All-llahut, që i shmangen mëkateve dhe që bëjnë vepra të
mira.” (En-Nahël: 128)

“Ai që i dorëzohet tërësisht All-llahut, duke bërë vepra të
mira, ai është kapur për lidhjen (litarin) më të fortë...” (Lukman:
22)

“Ata që bëjnë vepra të mira, do të kenë shpërblim të mirë,
madje edhe më tepër!...” (Junus: 26)

“A mos vallë, shpërblimi për veprat e mira mund të jetë diç
tjetër pos e mirë?!” (Er-Rahman: 60)

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Me të vërtetë, All-llahu ka urdhëruar bamirësinë në çdo

gjë.”
“Lum për atë rob i cili vdes e ibadete (robërim) të bukura ka

kryer për All-llahun  dhe për shoqërimin me Zotin e tij, lum për
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të!”

Pyetja e njëqindepesëdhjetenëntë:

Ç’ËSHTË BAMIRËSIA NË IBADET?

Këtë e ka shpjeguar Resulull-llahu  në hadithin, kur Xhibrili
e ka pyetur që ta informonte për ihsanin (bamirësinë): “Ta
adhurosh All-llahun sikur e sheh Atë. Nëse nuk e sheh Atë, Ai,
pa dyshim , të sheh ty.”

Në këtë mënyrë Resulull-llahu  ka vënë në pah se ihsani i
ka dy shkallë, të cilat dallojnë mes vete.

Shkalla më e lartë e këtyre është “Ta adhurosh All-llahun
sikur e sheh Atë”, dhe kjo është shkallë e pamjes (shikimit), që
është gjendje kur robi vepron në pajtueshmëri me shikimin e
All-llahut të Madhërishëm me zemrën e vet. Kjo është gjendje
kur zemra ndriçohet me besim dhe kur arsyeja dhe mendje-
mprehtësia depërton në konceptim (njohuri), kështu që e
fshehta bëhet porsi njëmendësi, e, në realitet, edhe kjo është
shkallë e ihsanit.

Shkalla e dytë është gjendja e vrojtimit, kur njeriu punon me
ndjenjë se është i vështruar nga ana e All-llahut, se Ai është
duke e parë atë dhe se Ai është afër tij. E, kur kjo është e
pranishme tek njeriu gjatë punës së tij, atëherë ai vërtetë punon
vetëm për hir të All-llahut të Madhërishëm, meqë kjo prani e
pengon t’i kthehet dhe t’i drejtohet dikujt tjetër pos All-llahut të
Madhërishëm.

Pjesëtarët e këtyre dy shkallëve dallojnë në ujdi me aftësinë
e arsyes së tyre.

Pyetja e njëqindegjashtëdhjetë:

ÇKA ËSHTË E KUNDËRTA E BESIMIT?

E kundërta e besimit është kufri - mosbesimi, e, edhe kjo
është bazë e cila posedon degët e veta mu sikurse imani.

Tanimë kuptove se esenca e imanit është besimi krahas
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dëgjueshmërisë e cila kërkon përkushtim dhe bindje, ndërsa
esenca e mosbesimit është mohimi dhe inati, i cili kërkon
kryelartësi dhe mosdëgjesë.

Të gjitha aspektet e dëgjueshmërisë bëjnë pjesë në degët
(pjesët) e besimit dhe shumica e këtyre aspekteve në Kur’an
dhe në Sunnet quhen iman. Të gjitha aspektet e mëkatit bëjnë
pjesë në degët e mosbesimit dhe shumica prej tyre në Kur’an
dhe në Sunnet janë quajtur kufër. Kur ta kuptosh këtë, do të
shohësh se ekzistojnë dy lloje të kufrit, të cilat tërësisht nxjerrin
nga imani - besimi; e këto janë: kufri i madh –mosbe simi me
bindje mohimi i të cilit buron nga zemra dhe kufri i vogël - i cili
mohon plotësinë e besimit, e nuk e mohon imanin në tërësi. Ky
është kufër në vepra, i cili nuk i kundërvihet fjalëve nga zemra
as veprimit të saj e as që e kërkon këtë.

Pyetja e njëqindegjashtëdhjetenjëtë

MË SHPJEGO SE SI MOSBESIMI BINDSHMËRISHT MOHON NË TËRËSI
BESIMIN DHE MË SQARO ATË QË KAM THËNË PËRGJITHËSISHT PËR

KËTË SE AI E MËNJANON ATË?

Që më parë të kemi shpjeguar se besimi është fjalë dhe
vepër; fjalët e zemrës dhe të gjuhës; veprat e zemrës, gjuhës
dhe organeve të trupit. Fjalët e zemrës janë vërtetim, fjalët e
gjuhës janë shqiptimi i fjalëve të Islamit; veprimi i zemrës është
të nënshtruarit ndaj të gjitha aspekteve të dëgjueshmërisë.

Andaj, kur zhduken këto katër gjëra: fjala e zemrës dhe
veprimi e saj, fjala e gjuhës dhe veprimi i organeve të trupit,
atëherë zhduket besimi në plotësi. E, kur zhduket vërtetimi i
zemrës, atëherë edhe prej asaj që ka mbetur nga besimi nuk ka
farë dobie.

Sepse, në të vërtetë, vërtetimi me zemër është kusht për
ekzistimin e tij dhe të kihet dobi prej tij. Kjo është njësoj sikurse
ai që nuk i konsideron të vërteta emrat e All-llahut dhe cilësitë e
Tij, apo çkado qoftë tjetër nga ajo që All-llahu  ka dërguar
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Pejgamberë dhe ka zbritur Shpallje.
Nëse zhduket veprimi i zemrës, por bindja ekziston, atëherë

dijetarët e ehli-sunnetit janë në pajtim se kjo është zhdukje e
tërësishme e besimit, meqë nuk mund të sjellë dobi vërtetimi pa
veprimin e zemrës, e kjo është dashuria dhe përulësia. Sikur se
që nuk do t’i shërbejë Iblisit, faraonit dhe popullit të tij,
hebrenjve dhe mushrikëve, të cilit kanë qenë të bindur në
sinqeritetin e Pejgamberit, gjë që e vërtetonin fshehurazi dhe
haptazi, dhe flisnin se nuk është gënjeshtar, por megjithatë nuk
do ta pasojmë atë dhe nuk do ti besojmë atij.

Pyetja e njëqindegjashtëdhjetedytë:

SA PJESË I KA KUFRI I MADH QË NXJERR NGA MILETI?

Nga ligjërimi ynë i gjertanishëm mund të kuptohet se ai
ndahet në katër pjesë: kufri i mosdijes dhe mohimit, kufri
mospranimit, kufri i inatit dhe mendjemadhësisë dhe kufri i
dyfytyrësisë.

Pyetja e njëqindegjashtëdhjetetretë:

ÇFARË ËSHTË KUFRI I MOSDIJES DHE MOHIMIT?

Ky është kufër i cili manifestohet në brendi dhe nga e jasht-
mja e njeriut, siç kanë qenë shumica e kafirëve nga fisi Kurejsh
dhe ata para tyre nga popujt e mëparshëm, për të cilët All-llahu
i Madhërishëm ka thënë:

“Ata që mohojnë Librin dhe atë që kemi dërguar me
Pejgamberët Tanë - së shpejti do t’i dinë pasojat e kësaj.”
(El-Mu’min, 70)
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“...dhe shmangu nga injorantët!” (El-A’raf: 199)

*”E, Ditën kur Ne do t’i tubojmë prej çdo populli nga një
grup prej atyre që i kanë mohuar argumentet Tona - ata do të
jenë të ndaluar - *e kur të vijnë, Ai do të pyet: “A mos vallë ju i
keni mohuar argumentet e Mia duke mos menduar fare për to,
apo, ç’keni bërë ashtu?” (En-Nemël: 83-84)

“Ata e mohojnë atë (Kur’anin) pa e kuptuar me themel çka
ka në të, pa u ardhur akoma as shpjegimi i tij; po kështu kanë
mohuar edhe ata para tyre; e shih si kanë përfunduar zullum-
qarët!” (Junus: 39)

Pyetja e njëqindegjashtëdhjetekatërt:

Ç’ËSHTË KUFRI I MOSPRANIMIT?

Ky është fshehja e të vërtetës dhe nënshtrimi ndaj saj
haptazi krahas dijenisë për të dhe për të konceptuarit e saj; siç
është kufri i faraonit dhe i popullit të tij ndaj Musait , pastaj
kufri i hebrenjve ndaj Muhammedit .

All-llahu i Madhërishëm thotë:
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“Dhe, të padrejtët e kryelartët i mohuan ato, megjithëse në
vete besonin se janë të njëmendta...” (En-Nemël: 14)

“...dhe, kur u erdhi ajo që e dinin se është e vërtetë, e
mohuan atë...” (El-Bekare: 89)

“...por disa prej tyre e fshehin të vërtetën, duke e ditur
mirë.” (El-Bekare: 146)

Pyetja e njëqindegjashtëdhjetepestë:

Ç’ËSHTË KUFRI I INATIT DHE I KRYELARTËSISË?

Ky është mosnënshtrimi ndaj së vërtetës përkundër pranimit
të saj, siç është kufri i Iblisit. All-llahu i Madhërishëm thotë për
të:

“...por Iblisi nuk deshi, ai e rriti mendjen dhe u bë i pafe.”
(El-Bekare: 34)

Iblisi nuk ka mundur ta mohojë urdhrin e All-llahut që të bëjë
sexhde, e as që ka mundur ta hedhë poshtë atë, por me gjithatë
iu kundërvu dhe iu shmang drejtësisë dhe urtësisë së Tij, e tha:



194

“Vallë unë t’i bëj sexhde atij, të cilin Ti e ke krijuar nga
deltina?” (El-Isra’: 61)

Iblisi gjithashtu ka thënë:

“Nuk më takon mua”, tha, “t’i bëj sexhde njeriut, të cilin e
ke krijuar nga deltina, nga balta e ndenjur.” (El-Hixhër: 33)

“Unë jam më i mirë se ai; mua më ke krijuar nga zjarri, e atë
nga balta!” (El-A’raf: 12)

Pyetja e njëqindegjashtëdhjetegjashtë:

Ç’ËSHTË KUFRI I DYFYTYRËSISË?

Ky është mosprania e vërtetimit të zemrës dhe e veprimit të
sinqertë, edhe përkundër shfaqjes së dëgjueshmërisë, duke u
shtirë para njerëzve - siç është kufri i Ibën Selulit dhe i grupit të
tij, për të cilët All-llahu i Madhërishëm ka thënë:
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*”Ka disa njerëz që thonë: “Besojmë në All-llahun dhe në
jetën tjetër!” - por, ata nuk janë besimtarë. *Ata përpiqen ta
mashtrojnë All-llahun dhe ata që besojnë, por ata, duke mos e
vërejtur këtë fare, vetëm e mashtrojnë vetveten. *Zemrat e
tyre janë të sëmura, e All-llahu ua shton edhe më sëmundjen;
ata i pret vuajtje e dhembshme, për shkak se gënjejnë. *Kur u
thuhet: “Mos bëni çrregullime në Tokë!”, ata thonë: “Ne vetëm
po e vendosim rendin!” *Me të vërtetë?! E, ata, në realitet,
shkaktojnë çrregullime, por nuk e vërejnë këtë. *Kur u thuhet:
“Besoni edhe ju ashtu siç kanë besuar njerëzit (e ndershëm!)” -
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ata thonë: “Vallë! A të besojmë edhe ne atë që besojnë të
çmendurit?” - E, në të vërtetë, ata janë të çmendur, por nuk e
dinë këtë. *Kur takohen me ata që besojnë, thonë: “Ne
besojmë!” - por, kur ngelin vetëm me djajtë e tyre, thonë: “Ne
jemi me ju, ne vetëm bëjmë shaka.” *All-llahu i vë ata në tallje
dhe i mbështet që të bredhin në mosbesimin e tyre. *Në vend
të rrugës së drejtë, ata janë nisur (kanë zgjedhur) rrugës së
gabuar; tregtia e tyre nuk u solli kurrfarë dobie, dhe ata as që e
dinë se ç’janë duke punuar. *Janë të ngjashëm me ata, të cilët
e ndezin zjarrin, dhe, kur e ndriçon rrethin e tyre, All-llahu ua
merr dritën dhe i lë në errësirë! *Janë të shurdhër, memecë e të
verbër; assesi të vijnë në vete. *Ose ata i nngjasojnë atyre, të
cilët, gjatë kohës së shiut të stuhishëm nga qielli, në errësirë të
plotë, gjatë bubullimës dhe vetëtimave, për shkak të rrufeve, i
mbyllin veshët me gishtërinj, duke iu frikësuar vdekjes, por
jobesimtarët nuk mund t’i ikin dot All-llahut, *dhe shkreptima
thuase ua merr të parit atyre; sa herë që ajo ua ndriçon rrugën,
ata ecin, e, kur i kaplon errësira, ndalen. Sikur të donte
All-llahu, do të mund t’ua merrte edhe të dëgjuarit edhe të
parit, se, me të vërtetë, All-llahu mund të bëjë çdo gjë.”
(El-Bekare: 8-20)

Pyetja e njëqindegjashtëdhjeteshtatë:

Ç’ËSHTË KUFRI NË VEPRA
QË NUK NXJERRIN NGA MILETI?

Kjo është çdo vepër të cilën Ligjvënësi e ka quajtur kufër
dhe krahas kësaj atributi i emrit mbetet tek ai që e bën këtë, siç
thotë i Dërguar i All-llahut : “Pas meje mos u ktheni në
mosbesim, që t’ia prisni qafat njeri-tjetrit.”

I Dërguari i All-llahut  ka thënë: “Qortimi i myslimanit
është mëkat, ndërsa tentimi për ta mbytur atë është kufër -
mosbesim.”

Resulull-llahu  ka përmendur se luftimi i ndërsjellë i mysli-



197

manëve është mosbesim, ndërsa atë që vepron kështu e ka
quajtur kafir - jobesimtar.

Përkitazi me këtë All-llahu i Madhërishëm thotë:

*”Nëse dy grupe besimtarësh luftojnë ndërmjet veti, pajtoni
ata, e nëse njëri prej tyre megjithatë sulmon atë tjetrin, atëherë
luftoni kundër atij që bën zullum, përderisa të mos kthehet në
dispozitat e All-llahut. E nëse kthehet, atëherë pajtoni ata mes
tyre dhe jini drejtë. All-llahu njëmend i do të drejtët. *Besim-
tarët janë vetëm vëllezër, andaj pajtoni dy vëllezër tuaj ndër mjet
veti dhe keni frikë All-llahun, që të jeni të mëshiruar.”
(El-Huxhurat: 9-10)

Këtu All-llahu  ua ka vërtetuar besimin dhe vëllazërimin
për nga feja, dhe nga kjo nuk ua mungon asgjë.

Në ajetin i cili flet për hakmarrjen, All-llahu  thotë:

“O besimtarë! Ju është caktuar hakmarrja për të vrarët: i liri
- për të lirin, robi - për rob, femra - për femër. E ndaj atij të cilit
ia falë farefisi i të vrarit, le të sillet me zemërgjerësi, e edhe ai
le t’ua kthejë me mirëbërësi. Kjo është lehtësi dhe mëshirë nga
ana e Zotit tuaj. Por kush bën dhunë edhe pas kësaj, atë e pret
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dënim i dhembshëm.” (El-Bekare: 178), me çka All-llahu  e
vërteton vëllazërimin islam dhe nuk e mohon atë.

I Dërguari i All-llahut, gjithashtu, thotë: “Nuk është besimtar
ai që bën kurvëri në çastin e kryerjes së saj, e as që është
besimtar ai që vjedh në momentin e bërjes së kësaj, por pastaj
teubja është e arritshme (për çdokënd).”

Në një hadith, të cilin e transmeton Ebu-Dherri, qëndron se
Resulull-llahu  ka thënë: “Nuk ekziston asnjë rob, i cili thotë
se nuk ka zot tjetër përveç All-llahut, pastaj vdes në të, e që
All-llahu nuk do ta vendosë në Xhennet.” Kam thënë: “Madje
edhe nëse bën kurvëri?” Ka thënë: “Po, madje edhe nëse bën
kurvëri.” Këtë e ka thënë tri herë, e herën e katërt ka thënë:
“Madje edhe nëse kjo nuk i pëlqen Ebu Dherrit.”

E tërë kjo na udhëzon se lavirit, vjedhësit, atij që pi alkool
dhe vrasësit nuk i mohohet besimi tërësisht, nëse e konsideron
All-llahun  për të Vetmin në Çdo gjë, meqë, sikur të donte ai,
nuk do t’na informonte se ai që vdes në duke qenë i bindur se
nuk ka zot tjetër përveç All-llahut, do të hyjë në Xhennet,
madje edhe nëse bën mëkat. Ndërsa, në Xhennet nuk do të
hyjë askush tjetër, pos besimtari. Porse më këtë ka dashur ta
vë në pah mangësinë e besimit të tij dhe mohimin e plotësisë së
tij. Njeriu bëhet jobesimtar nëse i bën këto vepra duke i
konsideruar ato të lejuara, që nënkupton se Kur’ani është i
rrejshëm e edhe Pejgamberët që i kanë ndaluar këto vepra. , jo
vetëm kaq, por ai bëhet jobesimtar duke qenë i bindur se këta
mëkate janë të lejuara, madje edhe nëse në realitet nuk i zbaton
në vepër. All-llahu i Madhërishëm e di më së miri!

Pyetja e njëqindegjashtëdhjetetetë:

PËRSE BËRJA SEXHDE IDHULLIT, MOSPËRFILLJA E KUR’ANIT, QORTIMI
I PEJGAMBERËVE, PËRÇMIMI I FESË DHE NGJASHËM ME KËTË, QË BËN
PJESË NË KUFËR ME VEPRA, SHKAKTON DALJEN NGA FEJA, EDHE PSE

ËSHTË DEFINUAR SI KUFËR I VOGËL - KUFËR NË VEPRA?
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Dije se e tërë kjo dhe ajo që është në trajtë të këtyre, nuk
bën pjesë në kufër në vepra, përveç nga aspekti se këto bëhen
me organe trupore dhe se i bëhen njerëzve. Mirëpo këto vepra
përndryshe nuk bëhen përveç me zhdukjen e veprimit të
zemrës, siç është nijeti, ihlasi, dashuria dhe bindja. Edhe pse
këto duken se janë të lidhura me vepra, megjithatë këto doe-
mos shpiejnë në kufër për nga bindja, dhe nuk mund të jetë
ndryshe. Kjo nuk mund të ndodhë, përveç nga ana e munafi-
kut-hipokritit, kriminelit apo inatçiut. E, a është kufër procedimi
i munafikëve kur kanë thënë në Betejën e Tebukut:

“Hipokritët betohen në All-llahun se nuk kanë folur, por, me
të vërtetë, ata kanë thënë fjalë mosbesimi dhe kanë treguar se
janë jobesimtarë...” (Et-Teube: 74) dhe:

*”...Ne vetëm biseduam dhe u argëtuam”. Thuaj : “A mos
vallë po talleni me All-llahun, me fjalët e Tij dhe me Pejgam-
berin e Tij? *Mos u arsyetoni! Është e qartë se ju jeni jobesim-
tarë, ndërsa pohonit se jeni besimtarë...” (Et-Teube: 65-66)
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Pyetja e njëqindegjashtëdhjetenëntë:

NË SA LLOJE NDAHET ZULLUMI, FISKU (MËKATIMI),
NIFAKU (PADREJTËSIA) DHE HIPOKRIZIA?

Secili prej këtyre ndahet në dy lloje: i madh - e kjo është
mosbesim dhe i vogël - që nuk hynë në kufër.

Pyetja e njëqindeshtatëdhjetë:

CILI ËSHTË SHEMBULLI I ZULLUMIT
(DHUNIMIT) TË MADH?

Shembulli i zullumit të madh është ai të cilin e përmend
All-llahu i Madhërishëm në fjalët:

“Dhe, përveç All-llahut mos iu lut tjetërkujt, të cilët nuk të
sjellin as dobi as dëm, e nëse e bën këtë, ti atëherë, me të vër-
tetë, je nga zullumqarët (d.m.th. jobesimtarët).” (Junus: 106)

I Lartmadhërishmi, gjithashtu, thotë:

“...Me të vërtetë, të bërët shok All-llahut (politeizmi), është
zullum i madh.” (Lukman: 13)

I Lartmadhërishmi thotë edhe këtë:

“...Kush e konsideron dikë tjetër të barabartë me All-llahun,
All-llahu do t’ia ndalojë atij hyrjen në Xhennet dhe, vendqëndri-



201

mi i tij do të jetë Xhehennemi; ndërsa zullumqarëve (jobesimta-
rëve) nuk do t’u ndihmojë askush!” (El-Ma’ide: 72)

Shembulli i zullumit i cili nuk bën pjesë në kufër është ai, të
cilin e përmend All-llahu i Madhërishëm përkitazi me shkurorë-
zimin:

“...dhe frikësojuni All-llahut, Zotit tuaj. Mos i përzini ato nga
shtëpitë e tyre - por edhe ato mos të dalin, përveç nëse qartazi
kanë bërë ndonjë vepër të turpshme. Këto janë dispozi tat e
All-llahut. Ai cili nuk i zbaton dispozitat e All-llahut - ai vetvetes
i ka bërë padrejtësi (zullum)...” (Et-Talak: 1)

Dhe, i Lartmadhërishmi thotë:

“...Dhe mos i mbani me qëllim që t’u bëni zullum, e, ai i cili
vepron kështu - ai i ka bërë zullum vetvetes...” (El-Bekare: 231)

Pyetja e njëqindeshtatëdhjetenjëtë:

CILI ËSHTË SHEMBULLI I MËKATIMIT
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(FISK-ut) TË MADH DHE TË VOGËL?

Shembulli i këtij mëkatimi është ai të cilin e përmend
All-llahu i Madhërishëm në fjalët:

“...Me të vërtetë, hipokritët janë mëkatarë.” (Et-Teube: 67)

“...Përpos Iblisit. Ai ishte njëri nga xhinnët dhe nuk e res-
pektoi urdhrin e Zotit të vet...” (El-Kehf: 50)

“Dhe Ne i dhamë Lutit dituri dhe e shpëtuam atë prej atij
qyteti (vendbanim), banorët e të cilit bënin gjëra të neveritshme
- ky, me të vërtetë, ishte popull i shfrenuar dhe i keq.”
(El-Enbija’: 74)

Shembulli i mëkatimi, i cili është më i vogël se ky, janë fja lët
e All-llahut të Madhërishëm përkitazi me ata që i akuzojnë gratë
e ndershme:
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“...dhe mos pranoni më kurrë të dëshmuarit e tyre; ata janë
njerëz të pandershëm.” (En-Nur: 4)

“O besimtarë! Nëse ndonjë farë njeriu i pandershëm ju sjellë
ndonjë lajm, analizoni mirë atë, që të mos i bëni ndokujt dëm
nga mosdija, e të pendoheni pastaj për atë që keni punuar.”
(El-Huxhurat: 6)

Përmendet se ky ajet është shpallur për shkak të Velid b.
Ukbes.

Pyetja e njëqindeshtatëdhjetedytë:

CILI ËSHTË SHEMBULLI I HIPOKRIZISË
SË MADH DHE TË VOGËL?

Shembulli i hipokrizisë së madhe është ajo që kemi përmen-
dur nga pjesët e para të sures El-Bekare dhe fjalët e Lartmadhë-
rishmit:

“Hipokritët mendojnë se do ta mashtrojnë All-llahun, por Ai
do t’i mashtrojë ata...” (En-Nisa’: 142)

“Pa dyshim, hipokritët do të jenë në thellësinë më të madhe
të Xhehennemit...” (En-Nisa’: 145)
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“Kur të vijnë ty hipokritët,. ata thonë: “Ne dëshmojmë se ti
je, me të vërtetë, i Dërguari i All-llahut!” Edhe All-llahu e di, se
ti, je njëmend i Dërguari i Tij, por All-llahu dëshmon se hipokrit-
ët janë rrenacakë të vërtetë.” (El-Munafikun: 1)

Ndërsa, shembulli i hipokrizisë që është më i vogël se ky,
është ajo që ka përmendur i Dërguari i All-llahut  me fjalët:

“Shenjat e munafikut (hipokritit) janë tri: kur flet, gënjen;
kur premton, nuk e përmbush premtimin, dhe kur diçka i beso-
het, ai të tradhton”

“Personi tek i cili gjenden këto katër (cilësi) është hipokrit i
vërtetë, kurse ai, tek i cili gjendet një prej tyre, ai posedon cilë si
të hipokrizisë, derisa nuk e flak atë: - kur flet, gënjen; - kur
premton, nuk e përmbush premtimin; - kur është në zënkë,
sillet padrejtësisht dhe - kur zotohet, e shkel zotimin
(tradhton)”.

Pyetja e njëqindeshtatëdhjetetretë:

ÇFARË ËSHTË DISPOZITA PËR SEHIRIN (FALLIN)
DHE SEHIRBAZIN (AI QË HEDH FALL)?

Sehiri në realitet ekziston dhe veprimi i tij është i përmbajtur
brenda përcaktimit universal, siç thotë i Lartmadhërishmi:
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“...Dhe njerëzit mësuan nga këta dy se si t’i ndajnë bashkë-
shortët. Por magjistarët - pa lejen e Zotit nuk mund t’i bënin
dëm askujt...” (El-Bekare: 102)

Ndikimi i tij është edhe me hadithet autentike.
Për sa i përket sehirbazit, nëse sehiri që e bën ai e mëson (e

merr) nga shejtani, siç e vërteton ajeti nga surja El-Bekare, ai
është kafir-jobesimtar. Këtë e vërtetojnë fjalët e Lartmadhëri-
shmit:

“...Këta dy nuk i mësonin ndokujt magji pa i thënë: “Ne
vetëm provojmë, dhe ti mos u bëj mohues!” Dhe njerëzit mësu-
an nga këta dy se si t’i ndajnë bashkëshortët. Por magjistarët -
pa lejen e Zotit nuk mund t’i bënin dëm askujt. Njerëzit
megjithatë mësonin gjëra që i dëmtojnë e nuk u bëjnë dobi; dhe
me të vërtetë e dinin se ai që ka përvetësuar këtë mjeshtri nuk
do të ketë kurrfarë të mire në jetën tjetër...” (El-Bekare: 102)

Pyetja e njëqindeshtatëdhjetekatërt:



206

ÇFARË ËSHTË DËNIMI PËR SEHIR?

Tirmidhiu transmeton se Xhundubi ka thënë:
“I Dërguari i All-llahut  ka thënë: “Dënimi për sehirbazin

(falltorin) është goditja me shpatë.” Tirmidhiu konsideron se ky
hadith është autentik: dhe thotë: “Sipas këtij punojnë disa
alimë, as’habët e Resulull-llahut , si dhe të tjerë. Ky është
mendim i Malik b. Enesit ”

Shafi’u - e mëshiroftë All-llahu - ka thënë: “Në të vërtetë
sehirbazi mbytet nëse puna e sehirit të tij arrin nivelin e mosbe-
simit, por nëse nuk punon atë që është mosbesim, unë nuk e
shoh (të arsyeshme) se duhet të mbytet.”

Mbytja e sehirbazit vërtetohet edhe nga Umeri , pastaj nga
djali i tij Abdull-llahu , vajza e tij Hafsa , Uthman b. Affani
, Xhundub b. Abdull-llahu  , Xhundub b. Ka’bi, Kajs b. Sa’di,
Umer b. Abdul-Azizi, Ahmedi, Ebu Hanife, e të tjerë - i
mëshiroftë All-llahu i Madhërishëm.

Pyetja e njëqindeshtatëdhjetepestë:

Ç’ËSHTË HEQJA E SEHIRIT (NESHREHUT) DHE
ÇFARË ËSHTË TRAJTIMI I “TË SËMURIT”?

Kjo është heqja e sehirit nga personi i magjepsur. Nëse heq-
ja e sehirit bëhet me anë të sehirit, atëherë kjo bën pjesë në
punët e shejtanit, ndërsa shërimi bëhet me anë të Kur’anit dhe
të leximit të asaj që është e lejuar, atëherë këtu nuk ka asgjë të
keqe.

Pyetja e njëqindeshtatëdhjetegjashtë:

CILA ËSHTË HEQJA E LEJUAR E SEHIRIT?

Kjo është vetëm ajo që lexohet vetëm nga Kur’ani dhe Sun-
neti, dhe atë në gjuhën arabe krahas të cilit janë të bindur edhe
ai që lexon edhe ai për kë lexohet se nuk mund të ketë ndikim
nga ky (lexim) përveç me dëshirën dhe vullnetin e All-llahut 
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Të Dërguarin e All-llahut  e ka shëruar Xhibrili  ndërsa ky i
ka shëruar shumë as’habë të vet, të cilëve u ka lejuar të
veprojnë kështu madje edhe u ka urdhëruar këtë dhe u ka lejuar
të marrin shpërblim për këtë. Tërë kjo gjendet në të dy Sahihët
dhe në koleksionet e tjera të haditheve.

Pyetja e njëqindeshtatëdhjeteshtatë:

CILI SHËRIM I SEHIRIT ËSHTË I NDALUAR?

Ky është ai i cili nuk rrjedh nga Kur’ani dhe Sunneti dhe që
nuk është në gjuhën arabe; porse kjo bën pjesë në punët e
shejtanit, në ndihmën e tij dhe afrimin e tij, siç veprojnë shumë
rrenacakë, magjistarë dhe sharlatanë; shumica e atyre që
lexojnë libra mbi katrorëzat dhe hajmalitë, siç janë
“Shemsu-l-me’arif”, “Shumsu-l-envar” e të ngjashme, të cilat i
kanë futur armiqtë e Fesë islame edhe pse në to nuk gjendet
asgjë dhe as që ka ndonjë dobi dhe dituri nga ato.

Pyetja e njëqindeshtatëdhjetetetë:

ÇFARË ËSHTË DISPOZITA PËR PËRDORIMIN
E HAJMALIVE, KRIFAVE, RRETHEVE, NYJEVE,

 GUSHOREVE DHE TË NGJASHME?

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Kush var diç, i është dorëzuar atij.”
Gjatë disa udhëtimeve të veta Resulull-llahu  ka dërguar

emisarin duke e urdhëruar që të mos linte hajmali nga krifa në
qafën e devesë, por mos ta këpuste atë.

Resulull-llahu  ka thënë:
“Me të vërtetë mënyra e palejuar e shërimit të sehirit,

hajmalitë dhe magjia, është shirk.”
Kur ia kishte parë një njeriu byzylykun prej bronzi në dorë,

Resulull-llahu  e kishte pyetur se ç’i nevojitej ky, e ai kishte
thënë se po e mbronte nga dobësia. Atëherë i Dërguari i
All-llahut  i kishte thënë: “Hiqe atë, ai vetëm ta zmadhon
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dobë sinë. Nëse vdesë me të në dorë, kurrë nuk do të jesh i
shpë tuar.”

Hurejre  ia ka këputur perin nga dora e një njeriu, pastaj ka
recituar: “Shumica e tyre nuk besojnë në All-llahun, por i bëjnë
shok Atij.” Se’id b. Xhubejri ka thënë: “Kush ia këput dikujt
hajmalinë, kjo është sikurse ta kushte liruar një rob.”

Pyetja e njëqindeshtatëdhjetenëntë:

ÇFARË ËSHTË TRAJTIMI I JETULLËS NËSE
NË TË ËSHTË NUSKA NGA KUR’ANI?

Disa dijetarë transmetojnë se kjo është e lejuar, ndërsa
shumica prej tyre e ndalojnë këtë; siç është Abdull-llah b. Amri,
Abdull-llah b. Mes’udi dhe shokët e tij - i mëshiroftë All-llahu!
Ky mendim është më i drejtë, për shkak të ndalesës së përgjith-
shme për varjen e çfarëdo sendi qoftë dhe për shkak të munge-
sës së ndonjë hadithi merfu i cili do të urdhëronte këtë në
mënyrë të prerë, e që kështu të mos përçmohet Kur’ani, meqë
në shumicën e rasteve ata që e bartin këtë nuk janë të pastër
dhe që të mos vijë gjer tek ajo që të varet diç tjetër në mënyrë
që të mbyllet rruga kah besimi i të ndaluarës dhe të devijimit të
zemrës kah diçka tjetër përveç All-llahut 

Pyetja e njëqindetetëdhjetë:

ÇFARË ËSHTË DISPOZITA RRETH
PROFECISË DHE PARATHËNËSIT?

Parathënësit janë tagutë, ndërsa këta janë beniaminët e
shejtanit, të cilët u pëshpëritin disa gjëra, siç thotë i Lartma-
dhërishmi:

“...Me të vërtetë, djajtë i nxitin miqtë e vet..” (El-En’am:
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121)
Ata i vijnë atyre, i pëshpëritin fjalë të cilat i dëgjojnë, e së

bashku me to edhe njëqind gënjeshtra, siç thotë i Lartmadhë-
rishmi:

*”A doni t’ju tregoj se kujt i vjen djalli? *Ata i vijnë çdo
gënjeshtari, mëkatari, *ata përgjojnë, e të shumtën (e rasteve)
gënjejnë.” (Esh-Shu’ara’: 221-223)

Në hadithin mbi Vahjin (Shpalljen), Resulull-llahu  ka
thënë:

“E këtë e dëgjon ai që përgjon, ndërsa ata që përgjojnë janë
kështu njëri mbi tjetrin. Ai që dëgjon diç, ia përcjell atij që gjen-
det përfundi tij, e ky ia përcjell atij që është përfundi tij dhe
vazhdon kështu përderisa kjo nuk përcillet në gjuhën e sehir-
bazit apo të parathënësit. Ndodh që ndonjërin prej atyre që
përgjojnë (shejtanëve) ta godasë rrufeja e zjarrtë para se ta
përcjellë atë që ka dëgjuar, e ndodh që ta përcjellë atë para se
ta godasë, e së bashku me të i sajon edhe njëqind gënjesh tra.”

Hadithi i tërë gjendet në Sahihun (e Buhariut).

Pyetja e njëqindetetëdhjetenjëtë:

ÇFARË ËSHTË TRAJTIMI PËR ATË
QË I BESON PARATHËNËSIT?

All-llahu i Madhërishëm thotë:

“Thuaj: “Askush, pos All-llahut, as në qiell as në Tokë nuk e
di se çfarë do të ndodhë...” (En-Nemël: 65)
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“All-llahu i ka çelësat e të gjitha fshehtësive, vetëm Ai i di
ato...” (El-En’am: 59)

“Apo, tek ata është libri burimor, e po përshkruajnë nga ai?”
(El-Kalem: 47)

“A i di ai gjërat sekrete, dhe a i sheh ai ato?” (En-Nexhm:
35)

“...All-llahu e di e ju nuk e dini.” (El-Bekare: 216)
I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Kush shkon te parathënësi apo te falltori, dhe i beson asaj

që thotë ai, me këtë ka mohuar atë që i është shpallur Muham-
medit ”

“Kush shkon te parathënësi që ta pyes diç, dhe i beson asaj
që i thotë ai, atij nuk do t’i pranohet lutja dyzet ditë.”

Pyetja e njëqindetetëdhjetedytë:

ÇFARË ËSHTË TRAJTIMI I PARASHIKIMIT NË BAZË TË YJEVE?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:
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“Ai ju ka krijuar yjet, për t’u orientuar në errësirë - në tokë
dhe në det.” (El-En’am: 97)

“Ne e kemi zbukuruar qiellin më të afërt me yje të shndrit-
shëm, dhe kemi bërë që zjarri i tyre t’i godasë shejtanët.”
(El-Mulk: 5)

“...Ndërsa yjet i janë nënshtruar urdhrit të Tij...” (En-Nahël:
12)

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Ai që i merr shembull pjesët e yjeve, i ka marrë shembull

pjesët e sehirit, gjithnjë të mëdha e më të mëdha.”
“Me të vërtetë, kam frikë për ummetin tim se do t’i besojnë

yjeve, se do ta konsiderojnë për gënjeshtër përcaktimin e
All-llahut dhe zullumin në ummet.”

Katade - e mëshiroftë All-llahu!- ka thënë: “All-llahu i ka
krijuar yjet për tri gjëra: si stoli të qiellit, për gjuajtjen e shejta-
nëve dhe si shenja me anë të cilave orientohen njerëzit; andaj,
ai që i komenton ndryshe këta, ai ka gabuar...”

Pyetja e njëqindetetëdhjetetretë:

ÇFARË ËSHTË TRAJTIMI I KËRKIMIT



212

TË SHIUT ME NDIHMËN E YJEVE?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Dhe, në vend të mirënjohjes për furnizimin e dhuruar, që u
është dhënë - ju nuk po e besoni atë?” (El-Vaki’a: 82)

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Katër gjëra në ummetin tim bëjnë pjesë në punët e xhahili-

jjetit, të cilat nuk i kanë braktisur fare: mburrja fisnore, përçmi-
mi i prejardhjes, kërkimi i shiut me anë të yjeve dhe vajtimi (për
të vdekurin).”

“All-llahu i Lartmadhërishëm thotë: “Ndër robërit e Mi, ka që
më besojnë Mua, ka edhe që nuk më besojnë; e, ai që thotë: Na
ka zënë shiu, me mirësinë e All-llahut dhe me mëshirën e Tij, ai
është besimtar në Mua, e jobesimtar në yje; ndërsa ai që thotë:
Na ka zënë shiu për shkak të atij dhe atij ylli, ai është
jobesimtar në Mua, e besimtar në yje.”

Pyetja e njëqindetetëdhjetekatërt:

ÇFARË ËSHTË TRAJTIMI I BESTYTËNISË
DHE ÇKA E SHMANG ATË?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“...Por Jo! Fatkeqësia (bestytënia) e tyre ishte (dënim) prej
All-llahut...” (El-A’raf: 131)

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Nuk ka sëmundje, bestytëni, brengë, e as krimb që gjendet

në lukthin e njerëzve dhe të shtazëve e që kalon tek të tjerët
(apo bestytëni) gjatë muajit sefer.”

“Bestytënia është shirk, bestytënia është shirk.”
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Ibni Mes’udi ka thënë: “Kështu që nuk ka mbetur askush
prej nesh e të mos e ketë shmangur (larguar) atë me tevekkul
(mbështetje në All-llahun ).”

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Me të vërtetë, bestytëni është kur diçka të shtynë të bësh

diç, apo të bën që të braktisësh diç.”
Ahmedi shënon një hadith nga Abdull-llah b. Amri:
“Atë që e shmang bestytënia nga ndonjë nevojë e tij, ai ka

bërë shirk.” Kanë thënë: “E, çfarë është shpagimi për këtë?” Ka
thënë: “Të thotë: “O All-llahu im, nuk ka ndonjë të mirë, pos
prej Teje, e as ndonjë fatkeqësi, pos prej teje, dhe nuk ka zot
tjetër përveç Teje.”

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“...Kur dikush prej jush sheh diç që nuk i pëlqen, le të thotë:

“O All-llahu im, me të mirën nuk vjen askush tjetër pos Teje; as
që e largon fatkeqësinë ndokush tjetër përveç Teje; dhe nuk ka
ndihmë përveç prej Teje.”

Pyetja e njëqindetetëdhjetepestë:

ÇFARË ËSHTË TRAJTIMI I MËSYSHIT?

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Syri është e vërteta.”
Njëherë i Dërguari i All-llahut  ka par ne fytyrën e një

robëreshe ngjyrë të gështenjtë, e ka thënë: “Lexoni asaj diç
(nga Kur’ani), meqë në të është mësyshi.”

Aishja  ka thënë: “Resulull-llahu  më ka urdhëruar që
mësyshi të shërohet me anë të duave.”

Dhe, i Dërguari i All-llahut , ka thënë:
“Nuk ka shërim me këndim (lexim), pos nga mësyshi dhe

ethet.”
Përkitazi me këtë flasin edhe shumë hadithe të tjera, që nuk

i kemi përmendur ne. Mësyshi nuk mund të ketë ndikim, pos
me lejen e Lartmadhërishmit:
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“Pothuajse jobesimtarët duan të të rrëzojnë me shikim kur
dëgjojnë Kur’anin, duke thënë: “Ai, në të vërtetë, është i
marrë!” (El-Kalem: 51)

Këto fjalë një pjesë e madhe dijetarëve - i mëshiroftë
All-llahu! - i komentojnë ashtu që me to mendohet në mësysh.

Pyetja e njëqindetetëdhjetegjashtë:

NË SA PJESË NDAHEN MËKATET?

Ndahen në të vogla, që janë veprat e këqija dhe në të më-
dha, që janë cenet.

Pyetja e njëqindetetëdhjeteshtatë:

ME ÇKA SHLYHEN VEPRAT E KËQIJA?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Në qoftë se i shmangeni mëkateve të mëdha, që u janë
ndaluar juve, Ne do t’i mbulojmë mëkatet tuaja të vogla dhe do
t’ju shpiejmë në (një) vend të mrekullueshëm (në Xhennet).”
(En-Nisa’: 31)

“...Me të vërtetë, veprat e mira i shlyejnë ato të këqijat...”
(Hud: 114)



215

All-llahu  na informon se, veprat e këqija shpengohen me
shmangien nga mëkatet e mëdha dhe me bërjen e veprave të
mira. Po kështu thuhet edhe në hadith:

“Pas veprës së keqe bëje një të mirë, e cila e shlyen atë.”
Gjithashtu, në hadithet autentik thuhet se plotësimi i

abdestit gjatë shqetësimit, hapat gjer në mesxhid (xhami), pesë
kohët e namazit, prej xhumasë në xhuma, prej Ramazani në
Ramazan, namazet e natës, namazi natën e Lejletu-l-kadrit,
agjërimi i ashureve dhe vepra të tjera përulshmërie i shlyejnë
veprat e këqija dhe mëkatet. Në shumicën e haditheve shlyerja
e mëkateve reduktohet me largimin nga ato të mëdhatë, kështu
që kjo bëhet kusht për shlyerjen e mëkateve të vogla me vepra
të mira dhe pa to.

Pyetja e njëqindetetëdhjetetetë:

CILAT JANË MËKATET E MËDHA?

Përkitazi me përkufizimin e saktë të mëkatit të madh, ekzis-
tojnë mendime të as’habëve, tabi’inëve dhe të tjerëve, dhe
është thënë se, ky është çdo mëkat që kërkon zbatimin ndësh-
kimit Sheriatik.

Gjithashtu është thënë se, ky është çdo mëkat të cilin e
ndjek mallkimi, apo hidhërimi, apo zjarri, apo çfarëdo dënimi
tjetër qoftë.

Po ashtu është thënë se ky është çdo mëkat, i cili lë mbre sa
se, ai i cili e bën këtë, nuk e përfill gjithaq besimin dhe se i
frikësohet pakë All-llahut  Në shumë hadithe autentike shumë
mëkate quhen të mëdha, me dallim në shkallën e tyre.

Disa prej tyre paraqesin kufër të madh, siç është të për-
shkruarit All-llahut shok dhe marrja me sehir; disa prej tyre janë
të mëdha; disa prej më të mëdhave, e që janë më të vogla se
kufri, siç është vrasja e personit pa kurrfarë faji, ikja nga fusha
e betejës, ngrënia e kamatës, ngrënia e pasurisë së bonjakut,
përgojimi. Këtu bën pjesë shpifja e myslimaneve për zinallëk,
pirja e alkoolit, mosrespektimi i prindërve etj.
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Ibni Abbasi  ka thënë: “Mëkatet e mëdha janë më afër
shtatëdhjetëshit sesa shtatëshit.”

Secili që i numëron mëkatet për të cilat është thënë se janë
të mëdha, do të shohë se ato janë më tepër se shtatëdhjetë, e,
çfarë rezultati do të dilte sikur t’i numëronte të gjitha për çka
është premtuar ndëshkim i ashpër në Kur’an dhe në Sunnet dhe
pas të cilave përherë është përmendur mallkimi, ndëshkimi,
luftimi, hidhërimi apo ndonjë shprehje tjetër kërcënimi. Kushdo
që i numëron këto, do të shohë se ekzistojnë shumë sosh.

Pyetja e njëqindetetëdhjetenëntë:

ME ÇKA SHLYHEN TË GJITHA MËKAT,
TË MËDHATË DHE TË VOGLAT?

Të gjitha shlyhen me pendim të sinqertë.
All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“O ju që keni besuar! Pendohuni tek All-llahu me sinqeritet
të thellë, që Zoti juaj t’ua shlyejë veprat e këqija dhe t’ju shpiejë
në kopshtet e Xhennetit...” (Et-Tahrim: 8)

“Por atyre që pendohen dhe besojnë e punojnë vepra të
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mira, All-llahu do t’ua shndërrojë veprat e këqija në të mira, se
All-llahu falë dhe është i Gjithmëshirshëm.” (El-Furkan: 70)

“Edhe për ata që, kur bëjnë mëkat ose bëjnë gabim ndaj
vetvetes, e kujtojnë All-llahun dhe kërkojnë falje për mëkatet e
tyre - e, kush i falë mëkatet përveç All-llahut? - dhe të cilët nuk
ngulmojnë me vetëdije në atë që kanë punuar. Ata i pret shpër-
blimi - falja madhështore (e mëkateve) nga ana e Zoti të tyre
dhe kopshtet e Xhennetit nëpër të cilat rrjedhin lumenj, e në to
do qëndrojnë përgjithmonë. Sa shpërblim i bukur është ky për
ata që veprojnë në këtë mënyrë!” (Ali Imran: 135-136)

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Pendimi e shlyen atë që ka ngjarë para tij.”
“All-llahu më tepër gëzohet për pendimin e robit të Vet sesa

që do të gëzohej ndonjëri prej jush i cili ka udhëtuar me deve
nëpër shkretëtirë, e i humbet, kurse me të edhe i tërë uji dhe
ushqimi, e kërkon por e humb shpresën për ta gjetur, pastaj
vjen nën një lis dhe nga lodhja shtrihet nën hijen e tij me shpre-
së të humbur, dhe duke qenë në këtë gjendje, e sheh devenë e
vet duke qëndruar përpara tij...”

Pyetja e njëqindenëntëdhjetë:

ÇKA DO TË THOTË PENDIMI I SINQERTË?

Nën një: braktisja momentale e mëkatit.
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Nën dy: keqardhja për mëkatin e bërë.
Nën tre: zotimi se kurrë më nuk do të bëhet mëkati i tillë.
Nëse personi i bën ndonjë padrejtësi myslimanit, atëherë

duhet që me të të hallalloset, meqë, nëse nuk e bën këtë, për
të do të përgjigjet në Ditën e gjykimit. Kjo bën pjesë në zullum,
nga i cili All-llahu  nuk lë asgjë.

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Kushdo që i bën ndonjë të padrejtë vëllait të vetë, le ta

zgjidhë sot, ngase atje nuk do të ketë as dinarë as dërhemë;
para se të merret nga veprat e mira të tij e t’i jepet vëllait të tij,
e, nëse nuk ka vepra të mira, atëherë do të merren veprat e
këqija të vëllait të tij dhe t’i hidhen atij.”

Pyetja e njëqindenëntëdhjetenjëtë:

KUR NDËRPRITET E DREJTA E PËRDORIMIT
TË PENDIMIT NGA CILI DO PERSON QOFTË?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“All-llahu pranon pendimin vetëm prej atyre që bëjnë ndonjë
vepër të nga mosdija, dhe të cilët pendohen shpejtë; këtyre
All-llahu  do t’ua falë (mëkatin). E, All-llahu i di të gjitha dhe
është i urtë.” (En-Nisa’: 17)

Janë pajtuar as’habët e të Dërguarit të All-llahut  se, çdo
gabim që bëhet ndaj All-llahut , është mendjelehtësi dhe se,
çdo gjë që është para vdekjes është “së shpejti”.

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Me të vërtetë, All-llahu pranon pendimin e robit përderisa

shpirti nuk t’i vie gjer në fyt.”
Kjo është vërtetuar në shumë hadithe.
All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:
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“Është i kotë pendimi i atyre, që vazhdimisht bëjnë vepra të
këqija, dhe të cilët, kur ndonjërit prej tyre t’i afrohet vdekja,
thonë: “Unë tani me të vërtetë po pendohem”.As për ata që
vdesin duke qenë mohues, për këta, Ne kemi përgatitur dënim
të dhembshëm.” (En-Nisa’: 18)

Pyetja e njëqindenëntëdhjetedytë:

KUR NDËRPRITET PENDIMI NË DYNJALLËK?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“...Atë ditë kur të vijnë disa parashenja nga Zoti yt, atëherë
askush nuk do të ketë dobi prej asaj që do të besojë, nëse nuk
ka besuar më parë, ose që nuk ka bërë ndonjë të mirë si
besimtar...” (El-En’am: 158)

Në Sahihun e Buhariut qëndron se, i Dërguari i All-llahut 
ka thënë:

“Nuk do të vijë Dita e gjykimit, përderisa Dielli nuk lind nga
Perëndimi; e, kur të lindë dhe njerëzit e shohin atë, atëherë të
gjithë do të bëhen besimtarë; e kjo do të ndodhë atëherë kur
askujt nuk do t’i bëjë dobi besimi i tij.” Pastaj e ka cituar ajetin
e sipërpërmendur.

Në këtë kuptim ekzistojnë shumë hadithe, të cilat i
transmetojnë as’habët nga Resulull-llahu , në libra burimorë e
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të tjera.
Sahvan b. Asali ka thënë: “E kam dëgjuar të Dërguarin e

All-llahut  duke thënë: “Me të vërtetë, All-llahu e ka hapur
derën nga ana perëndimore, gjerësia e së cilës është shtatë-
dhjetë vjet, për shkak të pendimit, e cila nuk do të mbyllet
përderisa Dielli nuk lind nga ajo anë.”

Pyetja e njëqindenëntëdhjetetretë:

ÇFARË TRAJTIMI KA AI I CILI VDES SI “MUVEHHIDIN”
(AI QË VËRTETON NJËSINË E ALL-LLAHUT) DUKE

QENË KËMBËNGULËS NË MËKAT TË MADH?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Dhe Ne, në Ditën e gjykimit do të vendosim peshore të
sakta, e askujt nuk do t’i bëhet padrejtësi për asgjë edhe nëse
është fjalë për peshë sa një farë hardalli, Ne do të ndëshkojmë
apo të shpërblejmë për të. E, mjafton që Ne do t’i shqyrtojmë
(vëmendshëm dhe hollësisht) llogaritë.” (El-Enbija’: 47)

“Peshimi (i veprave) atë Ditë do të jetë i drejtë: atij që i
mbipeshojnë veprat e mira, ata do të jenë të shpëtuar; *kurse,
atij veprat e mira të të cilit do të jenë të lehta, e pra, ata e kanë
shkatërruar vetveten, ngase i kanë mohuar ajetet Tona.”
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(El-A’raf: 8-9)

“(Kujtoje) Ditën, kur çdokush gjen para vetes atë që ka
punuar mirë dhe atë që ka punuar keq; do të dëshirojë që në
mes tij edhe të keqes së tij, të ketë distancë të madhe. All-llahu
ua përkujton ju Vetveten e Tij, dhe All-llahu është i dhembshëm
ndaj robërit e Vet.” (Ali Imran: 30)

“(Kujtoje) Ditën kur secili njeri do të brengoset vetëm për
vetveten e vet dhe në të cilën çdokujt do t’i jepet shpërblimi
apo ndëshkimi i plotë për veprat që ka bërë; e atyre nuk do t’u
bëhet padrejtësi!” (En-Nahël: 111)

“Dhe frikësojuni Ditës kur të gjithë do t’i ktheheni All-llahut,
kur çdonjëri do të jetë i paguar sipas asaj që ka merituar - dhe
askujt nuk do t’i bëhet padrejtësi.” (El-Bekare: 281)

*”Atë Ditë njerëzit do të paraqiten të ndarë që t’u paraqiten
veprat e tyre:  *ai i cili do të bëjë ndonjë të mirë, qoftë madje
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edhe sa një thërrmijëz, do ta shohë atë, *ndërsa ai i cili do të
bëjë ndonjë të keqe, qoftë madje edhe sa një thërrmijëz, do ta
shohë atë.” (El-Zilzal: 6-8)

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Ai, me të cilin do të bisedohet gjatë dhënies së llogarisë,

do të ndëshkohet.” Aishja  e ka pyetur Resulull-llahun :“A
nuk thotë All-llahu i Lartmadhërishëm “lehtë do të japë llogari”
(El-Inshikak: 8) Është përgjigjur: “Gjithsesi, por kjo ka të bëjë
me parashtrimin e veprave, porse ai, me të cilin do të bisedohet
gjatë dhënies së llogarisë, do të ndëshkohet.”

Edhe më parë kemi përmendur nga burimi ringjalljen,
gjendjen e qëndrimit, peshimin, ndarjen e fletëve, parashtrimin,
dhënien e llogarisë, urën Sirat, ndërmjetësimin etj.; nga ajo që
dihet përkitazi me shkallëzimin e njerëzve. Gjendja e tyre do të
dallohet në Ahiret sipas sjelljes së tyre në dynjallëk në dëgjue-
shmërinë ndaj Zotit të tyre; dhe asaj që është në të kundërtën e
kësaj nga ana e atij i cili bën mëkat ndaj vetvetes.

Kur ta kupton këtë, dije se ajo që është vërtetuar me ajetet
kur’anore dhe me Sunnetin e Resulull-llahu , dhe rreth asaj në
çka janë pajtuar dijetarët (selefu-s-salih), brezi i parë i as’ha-
bëve, ata që i kanë pasuar këta në të mirë; imamët në tefsire,
në hadith dhe në Sunnet, është se, mëkatarët, pasuesit e teuhi-
dit, ndahen në tri grupe:

Në grupin e parë bëjnë pjesë ata, veprat e mira të të cilëve i
mbipeshojnë ato të këqijat, e të cilët do të hynë në Xhennet
dhe zjarri as që do t’i përcëllojë ndonjëherë.

Në grupin e dytë bëjnë pjesë ata, veprat e mira të të cilëve
janë në baraspeshim me ato të këqijat, kështu që veprat e
këqija do t’i largojnë ata nga Xhenneti ndërsa ato të mirat do t’i
pengojnë të hynë në zjarr.

Këta janë pronarët e “bedenit”, të cilët i ka përmendur
All-llahu i Lartmadhërishëm, duke shpjeguar se ata do të
qëndrojnë ndërmjet Xhennetit dhe zjarrit, aq sa dëshiron
All-llahu Vetë; e pastaj do t’u lejohet hyrja në Xhennet; siç



223

thotë All-llahu i Madhërishëm, pasi që ka informuar për hyrjen e
xhennetlinjve në Xhennet dhe xhehennemlinjve në Xhehennem
dhe thirrjen e ndërsjellë ndërmjet tyre:

*”Në mes tyre do të jetë bedeni, e, në maja të tij njerëzit, të
cilët do ta njohin secilin sipas shenjës së tij. Dhe ata do t’u
thërrasin banorëve të Xhennetit: “Paqja qoftë mbi ju!”,
përderisa ende nuk kanë hyrë në të (Xhennet), por mezi
s’presin (të hynë aty). *E kur t’ju kthehet shikimi kah banorët e
zjarrit, do të thonë: “O Zoti ynë, mos bëj që të jemi me popullin
mëkatar!” *Ata që gjenden në beden, do t’i thërrasin disa
njerëz, të cilët do t’i njihnin sipas shenjave të tyre, e do t’u
thonë: “Çfarë dobie keni nga ajo që grumbulluat (nga pasuria)
dhe që u sollët me mendjemadhësi (ndaj të Vërtetës)? *A nuk
janë këta ata, për të cilët ju u betuat se nuk do t’i arrijë mëshira
e All-llahut? E All-llahu u ka thënë: “Hyni në Xhennet! Për ju
nuk do të ketë kurrfarë frikë dhe për asgjë nuk do të jini të
pikëlluar!” (El-A’raf: 46-49)

Në grupin e tretë bëjnë pjesë njerëzit që do të takohen me
All-llahun , e që kanë ngulmuar në mëkatet e mëdha dhe në
shfrenim. Ata do të kenë bazën e teuhidit dhe besimin, por
veprat e tyre të këqija do t’i mbipeshojnë ato të mirat. Ata do
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të hynë në zjarr dhe do të qëndrojnë aty sipas lartësisë së
mëkateve të tyre. Ndër ta do të ketë të tillë, të cilëve zjarri do
t’u arrijë deri te zogu i këmbës, disave do t’u arrijë deri të
gjysma e nëngjurit, disave deri te gjuri, disave do t’u mbeten
vetëm ato pjesë, të cilat All-llahu  ua ka bërë zjarrit haram - të
ndaluar, e këto janë gjurmët e pjesëve të trupit me të cilat
është bërë sexhde.

Kjo kategori njerëzish janë ata, për të cilët All-llahu  do t’ia
lejojë angazhimin (ndërmjetësimin) të Dërguarin tanë,
Muhammedin , dhe të tjerët pas tij, siç janë Pejgamberët e
tjerë, evliatë - njerëzit e mirë, engjëjt dhe ata që dëshiron
All-llahu  t’i nderon. Këtyre do t’u caktohet një kufi dhe do të
nxirren nga zjarri, me ç’rast sërish do t’u caktohet një kufi dhe
sërish do të nxirren nga zjarri, dhe kështu me radhë. Pastaj do
të nxirren të gjitha ata, në zemrat e të cilave ka pasur të mirë
sa një dinari, pastaj në zemrat e të cilëve ka pasur të mirë sa
një gjysmë dinari e pastaf ata, në zemrat e të cilëve ka pasur të
mirë sa një kokërr gruri, përderisa nuk nxirret nga zjarri edha ai,
në zemrën e të cilit ka pasur të mirë madje edhe sa një atom e
gjer në thërrmijëzën më të vogël, e cila është më e ulët dhe më
e vogël se atomi; përderisa ndërmjetësit nuk thonë: “O Zoti
ynë, tek ai nuk ka mbetur aspak e mirë, e as që do të ketë
përgjithmonë në të asnjëri prej atyre të cilët kanë vdekur në
teuhid (kanë pranuar Njëshmërinë e All-llahut ), madje edhe
nëse punon çfarëdo vepre qoftë.”

Por, secili prej tyre që do të ketë besim më të madh dhe
mëkate më të lehta, do t’i jetë dënimi në zjarr më i vogël dhe
më i butë, më së paku do të qëndrojë në të dhe më së pari do
të dalë prej tij.

Ndërsa gjithsecili që do të ketë mëkatet ndër ma të mëdha-
të dhe besim më të dobët, do të jetë në të kundërtën e atyre
(që u përmendën më lartë). Përkitazi me këtë kaptinë ekzistojnë
shumë hadithe. Këtë e vënë në pah fjalët e Resulull-llahut :
“Atij që thotë nuk ka zot tjetër përveç All-llah-llahut, kjo do t’i
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bëjë dobi në një kohë, kur t’i ndodhë ajo që i ndodh.”
Këto janë gjërat rreth të cilave kuptimet kanë rënë në

lajthitje, njerëzit kanë rrëshqitur dhe janë përçarë.

“...Dhe atëherë All-llahu, me vullnetin e Vet, i udhëzonte
besimtarët që ta kuptojnë të vërtetën lidhur me atë që nuk
pajtoheshin ata. - Se, All-llahu e shpie në udhë të drejtë atë që
do Vetë.” (El-Bekare: 213)

Pyetja e njëqindenëntëdhjetekatërt:

A JANË NDËSHKIMET SHPENGIM PËR
KRYESIT E TYRE (D.M.TH. PËR MËKATARËT)?

Derisa rreth tij ishin tubuar as’habët, Resulull-llahu  ka
thënë:

“Betohuni se nuk do t’i përshkruani All-llahut shok, se nuk
do të vidhni, se nuk do të bëni zina, se nuk do t’i mbytni
fëmijët tuaj, se nuk do të trilloni shpifje dhe se nuk do të jeni të
padëgjueshëm në gjërat e lejuara. Secili prej jush që i përmbush
këto, do të ketë shpërblim nga All-llahu  Kush prej jush bën
diç nga këto, e pastaj All-llahu  ia mbulon (mëkatin), atëherë
kjo i përket All-llahut, nëse do - do të falë, e nëse do - do të
ndëshkojë.”

Ubade r. a. ka thënë: “E tërë ajo që nuk është shirk, e
pastaj ia kemi dhënë betimin për këtë.”
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Pyetja e njëqindenëntëdhjetepestë:

SI TË HARMONIZOHEN FJALËT E RESULULL-LLAHUT NË KËTË
HADITH “KJO I PËRKET ALL-LLAHUT, NËSE DO - DO TË FALË, E NËSE DO

- DO TË NDËSHKOJË” ME ATË QË ËSHTË PËRMENDUR MË PARË SE,
KUJT I MBIPESHOJNË VEPRAT E KËQIJA DO TË HYJË NË ZJARR?

Nuk ka mospajtim ndërmjet këtyre fjalëve. Atij që do
All-llahu  t’ia falë, do t’ia mundësojë të japë lehtë llogarinë, të
cilin Resulull-llahu  e ka komentuar si paraqitjen e veprave.

Për sa u përket atyre që do të hynë në zjarr për shkak të
mëkateve, ata i takojnë atyre me të cilët do të diskutohet gjatë
dhënies së llogarisë.

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Kushdo që do të jetë i pyetur për dhënien e llogarisë, do të

jetë i ndëshkuar.”

Pyetja e njëqindenëntëdhjetegjashtë:

CILA ËSHTË RRUGA E DREJTË E PASIMIT
TË UDHËZIMIT TË LARTMADHËRISHMIT?

Kjo është Feja islame, me të cilën All-llahu  i ka dërguar
Pejgamberët, e ka zbritur Librin dhe nuk pranon prej askujt
tjetër diç të ngjashëm; dhe nuk do të shpëtojë askush tjetër
përpos atij që do të ecën në të; ata që pason ndonjë rrugë
tjetër, ata do ta humbasin këtë dhe do të bredhin.

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Dhe, vërtetë, kjo është rruga Ime e drejtë, prandaj mbahu ni
asaj, dhe mos ndjekni rrugë të tjera, e t’ju ndajnë nga rruga e
Tij...” (El-En’am: 153)
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I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Kjo është rruga e drejtë e All-llahut”, dhe e ka tërhequr një

vijë të drejtë, ndërsa nga ana e majtë dhe e djathtë e saj i ka
tërhequr disa vija, duke thënë: “Nuk ka asnjë prej këtyre rrugë-
ve e që shejtani të mos jetë në të, i cili e thërret njeriun tek ai.”
Pastaj ka cituar: “Dhe, vërtetë, kjo është rruga Ime e drejtë,
prandaj mbahuni asaj, dhe mos ndjekni rrugë të tjera, e t’ju
ndajnë nga rruga e Tij”

Pyetja e njëqindenëntëdhjeteshtatë:

ME ÇKA ARRIHET PASIMI I SAJ DHE DEVIJIMI NGA AJO?

Kjo arrihet vetëm duke iu përmbajtur Librit të All-llahut dhe
të Sunnetit dhe duke u ndalur te kufijtë e tyre. Në këtë mënyrë
arrihet shprehja e pastër e teuhidit vetëm ndaj All-llahut  dhe
e pasimit të Resulull-llahut .

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Kush i bindet All-llahut dhe Pejgamberit, ai do të jetë me
ata të cilëve, All-llahu u ka dhënë shumë dhunti: me Pejgam-
berët, me të drejtët, me shehidët dhe me njerëzit (e tjerë) të
mirë. E sa shokë të mrekullueshëm janë këta!” (En-Nisa’: 69)

Këta, që janë stërmbushur me dhuntitë e dhuruara, janë ata
të udhëzuarit në rrugë të drejtë e që përmenden në suren
El-Fatiha me fjalët e Lartmadhërishmit:

*”Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë
kërkojmë! *Udhëzona në rrugën e drejtë! *Në rrugën e atyre që
u ke dhuruar mirësi!E jo të atyre në të cilët është derdhur pez mi
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Yt, as të atyre që janë të humbur!” (El-Fatiha: 5-7)
Nuk ekziston shpërblim më i madh për robin, sesa të jetë i

udhëzuar në rrugë të drejtë njëkohësisht duke qenë i mbrojtur
nga rruga e gabuar. Resulull-llahu  e ka lënë ummetin e vetë
në këtë rrugë (të drejtë).

Pyetja e njëqindenëntëdhjetetetë:

ÇKA ËSHTË NË KUNDËRSHTIM ME SUNNETIN?

Në kundërshtim me Sunnetin është bid’ati - risia në fe, e ky
është kodi të cilin nuk e ka lejuar All-llahu , për të cilin Resu-
lull-llahu  ka thënë:

“Kush futë diç në këtë çështjen tonë (në fe), që nuk i takon
asaj, ajo refuzohet.”

“Mbahuni Sunnetit tim, dhe sunnetit të njerëzve të drejtë,
kalifëve të udhëzuar pas meje, mbahuni kësaj me tërë fuqinë e
juaj, ruajuni nga risitë në fe, ngase çdo risi është devijim.”

Resulull-llahu  ka tërhequr vërejtjen në praninë e risive në
fe me fjalët:

“Ummeti im do të ndahet në shtatëdhjetë e tre grupe, të
gjithë do të hynë në zjarr, përveç njërës.” të cilin e ka për-
caktuar me fjalët: “Këta janë ata që do të jenë në atë që jam
unë dhe as’habët e mi.”

All-llahu  e ka rezervuar atë nga bid’atxhinjtë me fjalët:

“Me të vërtetë, ti s’ke asgjë me ata që e kanë përndarë fenë
e tyre dhe që janë ndarë në palë (fraksione). All-llahu do të
kujdeset tanimë për ta. Ai do t’i informojë ata për atë që kanë
punuar.” (El-En’am: 159)

Pyetja e njëqindenëntëdhjetenëntë:
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NË SA PJESË NDAHEN RISITË, DUKE PASUR
PARASYSH PRISHJEN E TYRE TË FESË?

Ndahen në dy lloje: risitë që paraqesin kufër dhe që nuk janë
kufër.

Pyetja e dyqindtë:

CILAT RISI JANË KUFËR?

Risi të këtilla ka shumë llojesh, ndërsa përkufizimi i saktë i
tyre është ky: Mohimi i ndonjë qëndrimi, me të cilin është
pajtuar ulemaja, në të cilin nuk ka kurrfarë dyshimi se është nga
Sheriati dhe i cili është pranuar domosdo si pjesë e fesë. Me që
kjo do të ishte përgënjeshtrim i Librit (Kur’anit) dhe i asaj me
çka i ka dërguar All-llahu Pejgamberët. Risi që paraqet kufër
janë edhe xhehminjtë, të cilët i mohojnë cilësitë (atributet) e
All-llahut  dhe thonë se Kur’ani është i krijuar; apo se është
krijuar cilado cilësi qoftë nga cilësitë e All-llahut , pastaj
mohojnë se All-llahu  e ka marrë Ibrahimin  mik të Vetin, se
ka folur me Musanë  etj. Risi është edhe të kuptuarit e
kaderinjve, të cilët e mohojnë diturinë e All-llahut , veprat e
Tij, gjykimet e Tij dhe përcaktimet e Tij. Si dhe risia e muxhes-
simëve, të cilët i japin ngjashmëri All-llahut  me krijesat e Tij
etj.

Pyetja e dyqindenjëtë:

CILA RISI NUK PARAQET KUFËR?

Kjo është ajo e cila nuk i ngjason asaj që është kufër; prej
së cilës nuk rezulton përgënjeshtrimi i Kur’anit dhe i asaj me
çka i ka dërguar All-llahu  Pejgamberët. Siç është bid’ati i
mirvanëve, të cilëve ua kanë zënë për të madhe as’habët dhe
nuk ua kanë lejuar këtë, por edhe nuk i kanë konsideruar si
jobesimtarë, e as që i kanë tërhequr duart për këtë shkak nga
zotimi i tyre. Siç është moskryerja e disa namazeve deri në
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fund të kohës së tyre, mbajtja e hutbesë para namazit të
Bajramit, ulja gjatë hutbesë së xhumasë, qortimi i disa as’habë-
ve të mëdhenj në mimbere, dhe gjëra të tjera që nuk i kanë bërë
nga bindja sheriatike, por për shkak të komentimeve dhe
pasioneve shpirtërore në favor të jetës së kësaj bote.

Pyetja e dyqindedytë:

NË SA PJESË NDAHEN RISITË, DUKE PASUR
PARASYSH ATË NË ÇKA NDODH AJO?

Ndahen në risitë në ibadete dhe në risitë në marrëdhëniet
ndërnjerëzore.

Pyetja e dyqindetretë:

NË SA PJESË NDAHEN RISITË NË IBADETE?

Ndahen në dy grupe.
Grupi i parë: të shprehurit e ibadetit All-llahut  me atë që

Ai nuk ka lejuar assesi të bëhet, siç është ibadeti i disa injoran-
tëve që e shoqërojnë me instrumentet muzikore, valle, të godi-
tura, muzikë etj.

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Lutja e tyre në tempull qëndron vetëm në fishkëllimë dhe
duartrokitje...” (El-Enfal: 35)

Grupi i dytë: Ibadeti me të që në esencë është e lejuar, por
është vërë në vend që nuk i ka hije, siç është për shembull
zbulimi i kokës (te meshkujt), që është e lejuar në ihram. E,
nëse e bën këtë dikush tjetër, përveç atij që është në ihram,
gjatë kohës së Ramazanit, të namazit apo në ndonjë rast tjetër,
me qëllim të ibadetit, kjo do të ishte risi e ndaluar. Kjo ka të
bëjë edhe me punë të tjera ne formën që nuk janë caktuar; siç
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është kryerja e namazeve nafile - vullnetare gjatë kohëve të
ndaluara, apo agjërimi ditëve të dyshuara, agjërimi gjatë dy
Bajrameve e të ngjashme.

Pyetja e dyqindekatërt:

SA GJENDJE I KA RISIA NË IBADETE?

I ka dy gjendje.
Gjendja e para: i shkatërron të gjitha, siç bën ai që namazit

të sabahut ia shton qëllimisht një rekat, e bëhet me tre rekate,
apo të akshami - të katërtin, ose namazeve katër-rekatëshe - të
pestin, apo nëse mungon diçka prej tyre.

Gjendja e dytë: shkatërrohet vetëm risia, siç është ajo e
pavërteta, e ndërkohë puna e cila bëhet e në të cilën është
gjendur ajo (risia) është e drejtë, siç është shembulli i atij që, në
abdest e rrit numrin e larjes mbi tre, meqë Resulull-llahu  nuk
ka thënë se në këtë rast abdesti është prishur, por ka thënë:

“Kush e rrit numrin, ka vepruar keq, e ka tepruar dhe ka
bërë padrejtësi.”

Pyetja e dyqindepestë:

CILA ËSHTË RISIA NË MARRËDHËNIET NDËRNJERËZORE?

Kjo është kushtëzimi i tërë asaj që nuk gjendet në Librin e
All-llahut  dhe në Sunnet të të Dërguarit të Tij , siç është
kushtëzimi i kujdestarisë atij që nuk e ka liruar robin, që ka
ndodhur në rastin e Berires, kur familja e tij ia pat kushtëzuar
kujdestarinë, e Resulull-llahu  ishte ngritur, e kishte madhë-
ruar All-llahun  dhe kishte thënë:

“Çfarë mendoni për njerëzit, të cilët vënë kushte që nuk
gjenden në Librin e All-llahut; e, cilido kusht që nuk gjendet në
Librin e All-llahut është i pavërtetë; madje edhe nëse janë
njëqind kushte, ngase përcaktimi i All-llahut është më i denjë
ndërsa kushti i All-llahut më i vërtetueshëm. Çka mendoni për
njerëzit nga mesi juaj, kur ndonjëri prej tyre thotë: “Liroje robin
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tënd, e mua më takon kujdestaria ndaj tij.” E, në të vërtetë,
kujdestaria i takon atij që e liron atë.”

Po ashtu, këtu bën edhe çdo kusht që lejon haramin - atë që
është e ndaluar, apo ndalon atë që është e lejuar.

Pyetja e dyqindegjashtë:

ÇKA ËSHTË E DETYRUESHME TË PASOHET
NGA AS’HABËT E RESULULL-LLAHUT
DHE NGA FAMILJA E TIJ (EHLU BEJT)?

Detyrimi ynë ndaj tyre është pastërtia e zemrave tona dhe
të gjuhëve tona në pikëpamje të tyre, përhapja e ndershmërisë
së tyre; abstenimi nga veprat e këqija dhe nga ajo që ka ngjarë
ndërmjet tyre. Për ata duhet të flitet ashtu siç thotë Kur’ani,
Teurati, Inxhili dhe hadithet autentike.

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Muhammedi është i Dërguari i All-llahut. E, ata që janë me
të (shokët e tij), janë të ashpër ndaj jobesimtarëve, por të
mëshirshëm në mes tyre; i sheh si përkulen dhe bien me fytyrë
përtokë (bëjnë sexhde), duke dëshiruar mirësinë e All-llahut dhe
kënaqësinë e Tij. Në fytyrë kanë shenjat, gjurmët nga të rënat
me fytyrë përtokë (sexhdeja). Ky është përshkrimi i tyre në
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Teurat. E, përshkrimi i tyre në Inxhil është: ata janë si bima që
lëshon filizat (e vogla) të cilat e forcojnë, e bëhet e trashë, dhe
pastaj drejtohet (vertikalisht) në trungun e vet; (kështu që) e
entuziazmon atë që e ka mbjellë, - në mënyrë që Ai me
besimtarët t’i zemërojë jobesimtarët. E, (të gjithë) atyre që
besojnë dhe punojnë vepra të mira, All-llahu u premton falje (të
mëkateve) dhe shpërblim të madh.” (El-Fet’h: 29).

“Ata që besojnë dhe migrojnë, e luftojnë në rrugën e
All-llahut, dhe ata që i japin strehim e u ndihmojnë (këtyre), -
ata, pa dyshim, janë besimtarë të vërtetë, - për ta ka falje dhe
mbarështi fisnike.” (El-Enfal: 74)

“All-llahu është i kënaqur me myslimanët e parë, muha-
xhirët dhe ensarët (ndihmëtarët e Pejgamberit) dhe të gjithë ata
që i pasuan në të mirë, por edhe ata janë të kënaqur me Të;
All-llahu për ta ka përgatitur kopshte, nëpër të cilat rrjedhin
lumenj, ku ata do të jetojnë vazhdimisht dhe përgjithmonë. Ky
është sukses i madh!” (Et-Teube: 100)

“All-llahu, me të vërtetë, ua ka falur Pejgamberit, muhaxhi-
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rëve dhe ensarëve, të cilët e pasuan atë në çastin e vështirë, në
kohën kur zemrat e disave prej tyre, për një fije qenë afër
shmangies, Pastaj Ai ua fali edhe atyre, se Ai, me të vërtetë,
është i Butë dhe i Mëshirshëm ndaj tyre!” (Et-Teube: 117)

“(Ajo pasuri u takon) edhe emigrantëve të varfër, të cilët
janë përzënë nga vendlindja e tyre dhe janë privuar nga pasuria
e tyre, të cilët dëshirojnë mirësinë dhe kënaqësinë e All-llahut,
dhe të ndihmojnë All-llahun dhe Pejgamberin e Tij, ata, me të
vërtetë, janë besimtarë të sinqertë, - *dhe (u takon pasuria)
atyre që e kanë bërë Medinën shtëpi (vendstrehim) të besimit
qysh më parë (para emigrimit), e i duan ata që emigrojnë dhe
në zemrat e tyre nuk ndiejnë kurrfarë rëndimi, për atë që u jepet
atyre (ardhacakëve), por më tepër duan t’u bëjnë mirë atyre
sesa vetes, edhe pse madje vetë janë nevojtarë. E, ata që ruhen
nga lakmia e madhe, me siguri, do të jenë fitues.” (El-Hashër:
8-9)

E dimë dhe jemi të bindur se All-llahu i Madhërishëm ka
thënë për pjesëmarrësit e Betejës së Bedrit:

“Punoni çka të doni, Unë ua kam falur.”
Ata ishin më shumë se treqind e dhjetë vetë: askush prej

atyre që e kanë dhënë zotimin nën lis nuk do të hyjë në zjarr,
meqë All-llahu është i kënaqur me ta, e edhe ata me All-llahun.

Ata ishin një mijë e katërqind, e thuhet edhe një mijë e
pesëqind.
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All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“All-llahu është i kënaqur me ata besimtarë të cilët t’u betu-
an ty nën hijen e drurit. Ai (All-llahu ), e ka ditur se ç’ka në
zemrat e tyre, e u ka dhënë atyre qetësi (siguri), dhe do t’i
shpërblejë ata me fitoren e afërt.” (El-Fet’h: 18)

Dëshmojmë se ata janë brezi më i mirë i këtij ummeti, i cili
është ummeti më i mirë.

Madje edhe ai, i cili do të ndante (jepte) sa kodra e Uhudit,
nuk do ta arrinte vlerën e ndonjërit prej tyre, e as gjysmën e
vlerës si tij.

Me bindje se ata nuk kanë qenë të pagabuar, meqë edhe
atyre u është lejuar të gabojnë, por ata janë muxhtehidë; ai i cili
prej tyre ia qëllon, i ka dy shpërblime, e ai i cili gabon, e ka një
shpërblim, për shkak të ixhtihadit të tij, ndërsa gabimi i tij është
i falur. Ata, nga vlerat, nga veprat e mira dhe nga puna e parë
që kanë, është ajo që i shlyen veprat e tyre të këqija, nëse i
kanë. E, a e ndot një çikë papastërti detin?! All-llahu  qoftë i
kënaqur me të gjithë ata.

Kështu qëndron puna edhe nga pikëpamja e bashkëshorteve
të Resulull-llahut , të familjes së tij, prej të cilëve All-llahu 
ka larguar pavlerësinë dhe tërësisht i ka pastruar.

Rezervohemi prej çdonjërit në zemrën apo gjuhën e të cilit
ekziston sado pak të keqe nga pikëpamja e as’habëve të Resu-
lull-llahut  dhe të familjes së tij, apo ndaj cilit do qoftë prej
tyre. All-llahun e kemi dëshmitar se ne i duam ata, i respek-
tojmë dhe i mbrojmë aq sa kemi mundësi, duke ruajtur porosinë
të Dërguarit të All-llahut , që na thotë:

“Mos flisni keq për as’habët e mi, keni frikë nga All-llahu në
pikëpamje të as’habëve të mi.”

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
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“Unë po ua lë dy amanete (porosi), i pari është Libri i
All-llahut, andaj merrni Librin e All-llahut dhe mbahuni mirë atij.
Për All-llahun po ua përkujtojë njerëzit e mi të shtëpisë.”

Pyetja e dyqindeshtatë:

CILËT JANË, PËRGJITHËSISHT, AS’HABËT MË TË MIRË?

Më të mirët prej tyre janë ata, të cilët kanë besuar më të
parët, nga muhaxhirët, pastaj nga ensarët, e pastaj pjesëma-
rrësit e Bedrit, pjesëmarrësit e Uhudit; ata që e kanë dhënë
zotimin të quajtur Ridvan, pastaj të tjerët:

“...Nuk janë të barabartë ata që kanë dhënë kontribute para
fitores dhe kanë luftuar personalisht - këta janë në një shkallë
më të lartë nga ata, të cilët pastaj kanë dhënë kontribute dhe
kanë luftuar personalisht, mirëpo, All-llahu të gjithëve u prem-
ton shpërblimin më të bukur...” (El-Hadid: 10)

Pyetja e dyqindetetë:

CILI ËSHTË AS’HABI MË I MIRA,
NGA PIKËPAMJA INDIVIDUALE?

Abdull-llah b. Umeri  ka thënë: “Në kohën e Resulull-llahut
 askë nuk e kemi konsideruar të barabartë me Ebu Bekrin, e
pastaj i kemi lënë as’habët e tjerë dhe në mes tyre nuk kemi
bërë kurrfarë dallimi.”

Resulull-llahu  i ka thënë Ebu Bekrit në shpellë:
“Çfarë mendon për dy vetë, me të cilët i treti është
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All-llahu.”
I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Sikur të merrja mik nga ummeti im, do ta merrja Ebu Bek-

rin për mik, por ai është vëllai im dhe shoku (as’habi) im.”
“Me të vërtetë, All-llahu më dërgoi te ju, e ju thatë: “Po

gënjen!”, ndërsa Ebu Bekri tha “Po e flet të vërtetën!” Më
ngushëllonte me vetveten dhe me pasurinë e tij; e, a do t’ma
lini as’habin tim?” Këtë e ka thënë dy herë.”

“O i biri i Hattabit, pasha Atë, në dorën e të Cilit është
shpirti im, kurrë nuk e takonte shejtanin rrugës, e që ai (shej-
tani) të mos nisej (kthehej) rrugës tjetër.”

“Edhe para jush ka pasur fenomene, e, nëse do të ketë në
ummetin tim, atëherë ky është Umeri.”

Rreth bisedimit të ujkut dhe lopës, Resulull-llahu  ka
thënë:

“Unë e besoj këtë, (e beson) edhe Ebu Bekri dhe Umeri.”
Kur Uthmani pat vajtur në Mekë në kohën e dhënies së

zotimit në Ridvan, i Dërguari i All-llahut  ka thënë duke tre-
guar në dorën e tij të djathtë:

“Kjo është dora e Uthmanit”, dhe i ra dorës së vet duke
thënë: “Kjo është për Uthmanin.”

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Kush e hap një pus në Revme, i takon Xhenneti.” Këtë e

ka bërë Uthmani .
“Kush e përgatit një ushtri të varfër, i takon Xhenneti.” Këtë

e ka bërë Uthmani .
“A mos vallë, të mos turpërohem nga ai, prej të cilit

turpërohen edhe engjëjt?”
“Ti je nga unë, e unë jam nga ti.”
Për të na ka informuar Resulull-llahu  se ai e do All-llahun

dhe të Dërguarin e Tij, dhe se atë e do All-llahu dhe i Dërguari i
Tij. Ka thënë:

“Kujt i jam unë mik, edhe All-llahu është miku i tij.”
I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
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“A nuk je i kënaqur të jesh tek unë në shkallën e Harunit
kundrejt Musait, përpos që pas meje nuk ka më Pejgam berë.”

Dhjetë vetë janë në Xhennet: Pejgamberi është në Xhennet;
Ebu Bekri është në Xhennet; Umeri është në Xhennet; Uthmani
është në Xhennet; Aliu është në Xhennet; Talhai është në
Xhennet; Zubejr b. Avami është në Xhennet; Se’id b. Maliku
është në Xhennet; Abdurrahman b. Avfi është në Xhennet.”
Se’id b. Zejdi ka thënë: “Nëse dëshiron, do ta emërtoj edhe të
dhjetin, d.m.th. vetveten, All-llahu  qoftë i kënaqur me të
gjithë.”

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Më i mëshirshmi nga ummeti im për ummetin tim është

Ebu Bekri, më i vrullshmi është Umeri; me turp më të sinqertë
është Uthmani; më i dituri në hallall dhe haram është Mu’adh b.
Xheveli; që mëson më së shumti Kur’an është Ubejj b. Ke’avi;
ummeti më i njohur e ka të besueshmin e vet, ndërsa i besue-
shmi i këtij ummeti është Ebu Ubejde b. Xherrahu.”

Për Hasanin dhe Huseinin Resulull-llahu  ka thënë se ata
janë të rinjtë më të zgjedhur në Xhennet dhe se ata janë aroma
e tij.

Resulull-llahu  ka thënë:
“O All-llahu im, unë po i dua ata, andaj duaji edhe Ti!”
Për Hasanin ka thënë:
“Në të vërtetë, ky djali im është prijatar, me të All-llahu do

t’i pajtojë dy grupe të mëdha myslimanësh.” Dhe ka ndodhur
pikërisht ashtu siç ka thënë Resulull-llahu 

Për nënën e tij, Resulull-llahu  ka thënë:
“Ajo është prijatare e grave ndër banorët e Xhennetit.”
Për shumë as’habë është vërtetuar virtytshmëria e tyre,

përgjithësisht dhe individualisht, aq shumë, sa që nuk mund të
njehsohen dot; e as që është nevoja për këtë; në mënyrë që të
vërtetohet virtytshmëria e ndonjërit prej tyre në diçka, që do të
ishte më i mirë se tjetri, nga të gjitha aspektet; përveç për katër
kalifët. Për sa i përket tre të parëve, për shkak të hadithit që e
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cituam nga Ibni Umeri; kurse, për sa i përket Aliut, e tërë
ulemaja është pajtuar se ai pas tyre është më i miri në
sipërfaqen e Tokës.

Pyetja e dyqindenëntë:

SA KA ZGJATUR KALIFATI PAS VDEKJES
SË RESULULL-LLAHUT?

Ebu Davudi dhe të tjerët, transmetojnë nga Xhehmani, nga
Sufejne, se ka thënë: “I Dërguari i All-llahut  ka thënë: “Kali-
fati i pejgamberisë është tridhjetë vjet, paskëtaj All-llahu do t’ia
japë mbretërinë kujt të dojë Vetë.”

Kështu edhe ka ndodhur, gjatë kalifatit të Ebu Bekrit,
Umerit, Uthmanit dhe Aliut 

Ebu Bekri ka qenë kalif dy vjet e tre muaj, Umeri dhjetë vjet
e gjashtë muaj, Uthmani dymbëdhjetë vjet, Aliu katër vjet e
nëntë muaj, ndërsa tridhjetë vjet janë plotësuar me zotimin ndaj
Hasan b. Aliut në kohëzgjatje prej gjashtë muajsh.

Mbreti i parë islam ka qenë Muaviu , dhe ky ka qenë më i
mirë dhe më i matur ndër ta; pas tij ka pasuar sundimi i
përdhunshëm gjer në ardhjen e Umer b. Abdul-Azizit , të cilin
ehli-Sunneti e numëron si kalif të pestë, për shkak se ka
ndjekur rrugën e sundimtarëve të drejtë.

Pyetja e dyqindedhjetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR KALIFATIN
E TË KATËRVE, PËRGJITHËSISHT?

Për këtë ka shumë argumente, të cilat mund të njehsohen.
Njëri prej tyre është përfshirja e kohëzgjatjes së tij (kalifatit) prej
tridhjetë vjetësh, sa ka qenë zgjatja e sundimit të tyre.

Prej argumenteve është edhe ajo që kemi përmendur për
përparësinë e tyre ndaj njerëzve të tjerë dhe përparësia e tyre e
ndërsjellë përkitazi me kalifatin.

Prej argumenteve është edhe ajo që transmeton Ebu Davudi
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dhe të tjerët, nga Semert b. Xhundubi, se një njeri ka thënë: “O
i Dërguari i All-llahut, unë kam parë se si një kovë, e mbushur
me ujë, është lëshuar nga qielli. Me ç’rast ka ardhur Ebu Bekri,
e ka kapur atë për skajin e saj dhe ka pirë ujë shumë pakë;
pastaj ka ardhur Umeri, e ka kapur atë për skajin e saj dhe ka
pirë ujë derisa është ngopur; mandej ka ardhur Uthmani, e ka
kapur atë për skajin e saj dhe ka pirë ujë derisa është ngopur;
pastaj ka Ardhur Aliu, e ka kapur atë për skajin e saj dhe ajo
është thyer duke e stërpikur pakë.”

Prej këtyre argumenteve, e njëherësh edhe më i fuqishmi,
është se koncensusi përkitazi me këta të katërt dhe në kalifatin
e tyre nuk dyshon askush pos bid’atxhiu i lajthitur.

Pyetja e dyqindenjëmbëdhjetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR KALIFATIN E
TRE TË PARËVE, PËRGJITHËSISHT?

Për këtë ka shumë argumente. Njëri prej tyre është edhe ajo
që kemi përmendur më parë, pastaj, hadithi i Ebu Bekrit se një
ditë Resulull-llahu  ka thënë: “Kush prej jush ka parë ëndërr?”
Një njeri ka thënë: “Unë kam parë ëndërr se një peshore ka
zbritur nga qielli, në të cilën jeni matur ti dhe Ebu Bekri, me
ç’rast ti e ke mbipeshuar Ebu Bekrin, Pastaj janë matur Umeri
dhe Ebu Bekri, e ka mbipeshuar Ebu Bekri, Mandej janë matur
Umeri dhe Uthmani, e Uthmani ka mbipeshuar; pastaj peshorja
është ngritur.”

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Sonte ka parë një njeri i mirë se Ebu Bekri është larguar

nga Resulull-llahu , Umeri është larguar nga Ebu Bekri, e
Uthmani është larguar nga Umeri.”

Pyetja e dyqindedymbëdhjetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR KALIFATIN
E EBU BEKRIT DHE UMERIT ?
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Për këtë ka shumë argumente. Disa gjenden në Sahihët”
I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Duke fjetur, e kam parë veten afër një pusi, në të cilin

gjendej një kovë dhe jam shërbyer prej tij, aq sa ka dashur
All-llahu  Pastaj atë e ka marrë Ibën Ebi Kuhafete dhe është
shërbyer prej tij me një kovë të madhe, apo me dy kova të
mëdha, e All-llahu ia ka falur dobësinë e tij. Pastaj ajo u shndë-
rrua në një kovë të madhe prej lëkure dhe e mori Ibën
El-Hattabi, e unë nuk kam parë njeri më të fuqishëm se ai duke
u shërbyer me atë që është shërbyer Umeri, gjithnjë derisa
njerëzit nuk kanë prishur atë (pusin).”

Pyetja e dyqindetrembëdhjetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR KALIFATIN E
EBU BEKRIT DHE PËRPARËSINË E TIJ NDAJ TYRE?

Për këtë ka shumë argumente; prej tyre është ajo që kemi
përmendur më parë.

Prej tyre është edhe ajo që gjendet te Buhariu dhe Muslimi,
se një grua kishte ardhur te Resulull-llahu , e ky e kishte
urdhëruar që të kthehej e të vinte përsëri. Ajo ka thënë: “Çka
mendon, nëse vij e nuk të gjej?” Dukej sikur ajo mendonte në
vdekje. Resulull-llahu  ka thënë: “Nëse nuk më gjen mua,
shko te Ebu Bekri.”

Në Sahihun e Muslimit transmetohet nga Aishja  se ka
thënë: “Resulull-llahu  më ka thënë: “Ma thirr babanë tënd
dhe vëllanë tënd, që ta shkruaj Librin (testamentin), ngase kam
frikë se dikush do të ketë dëshirë (përkitazi me sundimin) e të
thotë: “Unë jam më meritori (të sundojë)”, ndërsa All-llahu dhe
besimtarët e pranojnë vetëm Ebu Bekrin.”

Kështu ka thënë Resulull-llahu  për caktimin e tij si
udhëheqës në namaz, derisa Resulull-llahu  ishte i sëmurë,
me çka janë pajtuar dhe janë zotuar të gjithë as’habët e të
Dërgu arit të All-llahut , muhaxhirët dhe ensarët, dhe ata që
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kanë ardhur pas tyre.

Pyetja e dyqindekatërmbëdhjetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI I PËRPARËSISË
SË UMERIT NË KALIFAT, PAS EBU BEKRIT?

Për këtë ka shumë argumente, prej të cilave disa i kemi
përmendur tanimë, e ndër to janë edhe fjalët e Resulull-llahut
: “Unë nuk e di se sa më është caktuar qëndrimi në mesin
tuaj, pasoni ata të cilët vijnë pas meje.” Dhe ka treguar në Ebu
Bekrin dhe Umerin .

Prej argumenteve është edhe hadithi mbi fitmet (intrigat), të
cilat janë porsi valët e detit. Hudhejfe  i ka thënë Umerit:
“Ndërmjet teje dhe asaj (fitmes) dyert janë të mbyllura. Vallë, a
do të hapen apo do të thyhen?” “Jo, por do të thyhen.” Është
përgjigjur Umeri. D.m.th. nuk do të mbyllen. Dyert kanë qenë
Umeri, ndërsa thyerja e tyre ka qenë vrasja e tij, dhe pas tij nuk
do të ngrihet shpata ndër ummetin.

Ulemaja është pajtuar me dhënien e përparësisë në kalifatin
e Umerit  pas Ebu Bekrit .

Pyetja e dyqindepesëmbëdhjetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI I PËRPARËSISË SË
UTHMANI NË KALIFAT, PAS KËTYRE DYVE?

Për këtë ka shumë argumente. Njëri prej tyre është edhe ajo
që kemi përmendur më parë, ndërsa prej tyre është edhe hadithi
i Ke’ab b. Axhres, se ka thënë: “I Dërguari i All-llahut  e ka
përmendur fitmen që do t’i godasë ata, me ç’rast atypari kaloi
një njeri me kokë të mbështjellur, e Resulull-llahu  tha: “Atë
ditë ky njeri do të jetë i udhëzuar.” Unë kërceva dhe e kapa
njeriun pas parallëre, e pastaj e takova të Dërguarin e All-llahut
, i cili tha “Ky.”

Përmendet se Aishja  ka thënë: “I Dërguari i All-llahut 
ka thënë: “O Uthman, nëse një ditë All-llahu ta beson këtë gjë,
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e munafikët do të dëshirojnë ta zhveshin këmishën, të cilën ta
ka veshur All-llahu, ti mos e zhvish dot!”

Ata që i kanë plotësuar kushtet për pjesëmarrje në Shu’ra
janë pajtuar për dhënien e zotimit, ndërsa i pari që i është
zotuar atij ka qenë Aliu , pastaj Abdurrahman b. Avfi, e pastaj
njerëzit e tjerë.

Pyetja e dyqindegjashtëmbëdhjetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI I KALIFATIT
TË ALIUT , MË MERITORIT PAS TYRE?

Për këtë ekzistojnë shumë argumente. Disa janë përmendur
më parë, e një prej tyre janë edhe fjalët e Resulull-llahut :

“Mjer për Ammarin, do ta mbytin një grup tiranësh, të cilët
do t’i thërrasë në Xhennet, e ata do ta thërrasin atë në zjarr.” E
ky ka qenë me Aliun , kur e patën mbytur banorët e Shamit,
derisa i thërriste në Sunnet e në bashkësi dhe në dëgjueshmëri
ndaj sundimtarit Ali b. Ebi Talib. Ky Hadith gjendet në mesin e
haditheve autentike.

Përkitazi me këtë, Resulull-llahu , ka thënë:
“Renegatët do të dalin nga feja (porsi shigjeta) gjatë kohës

së përçarjes ndër njerëzit. Kundër tyre do të luftojë një grup, i
cili është në të vërtetën.”

Harixhinjtë kanë reneguar, kurse Aliu ka luftuar kundër tyre
te Nehrevani, dhe ai është në të drejtë sipas koncensusit të të
gjithë pjesëtarëve të ehli-Sunnetit.

Pyetja e dyqindeshtatëmbëdhjetë:

ÇFARË ËSHTË OBLIGIMI NDAJ UDHËHEQËSVE?

Obligimi ndaj tyre është këshilla, dëgjesa ndaj së vërtetës,
dhe në këtë t’u nënshtrohemi, t’ua urdhërojmë këtë atyre, t’ua
tërheqim vërejtjen në mënyrë të butë, të falim namazin pas
tyre, të luftojmë së bashku me ta, t’ua japim zekatin atyre, të
jemi të durueshëm ndaj tyre, madje edhe nëse nuk kanë të
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drejtë, të mos ngrihemi kundër tyre me shpatë, përderisa nuk
shprehin haptazi mosbesimin e tyre, dhe të lutem për
përmirësimin dhe udhëzimin e tyre.

Pyetja e dyqindetetëmbëdhjetë:

CILI ËSHTË ARGUMENTI PËR KËTË?

Për këtë ekzistojnë shumë argumente. Një prej tyre janë
fjalët e Lartmadhërishmit:

“O besimtarë! - përuljuni All-llahut. Dhe përuljuni
Pejgamberit dhe përfaqësuesve tuaj.” (En-Nisa’: 59)

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Dëgjoni dhe nënshtrohuni, madje nëse ju urdhëron edhe një

rob.”
“Kush prej jush vëren diç tek prijësi i tij, që e ka mëri, le të

durohet, ngase, kushdo që për një pëllëmbë e lëshon Xhenne-
tin, e pastaj vdes, ka vdekur me vdekjen e xhahilijjetit.”

Me’ad Samiti transmeton se me një rast i kishte thirrur
Resulull-llahu  dhe iu kishin besatuar për dëgjesë dhe nën-
shtrim, edhe kurrë e kanë ënda atë edhe kurrë jo, edhe kurrë e
kanë vështirë edhe kurrë jo, dhe që të mos e heqin nga detyra
atë, i cili është i ekspert për punën përkatëse. Pastaj
Resulull-llahu  ka thënë:

“Përveç në rast se shihni kufër (mosbesim) të hapët, për të
cilin keni argument nga All-llahu.”

Në një hadith tjetër, qëndron:
“Nëse një rob i ushqyer mirë u është caktuar për prijës, e ju

udhëheqë sipas Librit të All-llahut, ju dëgjoni atë dhe
nënshtrohuni atij!”
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Pastaj, Resulull-llahu  ka thënë:
“Myslimani duhet të jetë i dëgjueshëm dhe i përulur atij që e

do dhe që nuk e do, përpos nëse i urdhërohet mosdëgjesa ndaj
All-llahut, e, nëse urdhërohet të bëjë mëkat, atëherë nuk ka
dëgjesë dhe përulësi!”

“Dëgjueshmëria është vetëm në vepra të mira.”
“E, nëse të goditë (udhëheqësi) në shpinë dhe ta merr

pasurin, ti dëgjo dhe nënshtrohu.”
“Kush e braktis dëgjesën ndaj sundimtarit, në Ditën e

gjykimit nuk do të ketë kurrfarë dëshmie. E, kush vdes për pa ia
dhënë zotimin udhëheqësit, ka vdekur me vdekjen e
xhahilijjetit.”

“Kush dëshiron të braktisë diç, rreth çkaje është në pajtim
ky ummet, godisni me shpatë kushdo qoftë ai!”

“Do të jenë në pushtet emirët, urdhërdhënësit, e ju do të
dini (se çka punojnë ata) dhe atë do ta mohoni. Kush e urren
atë që punojnë ata, do të jetë i pastër, e kush i mohon, do të
jetë i mbrojtur (nga zjarri), për atij që është i kënaqur me ta dhe
i pason ata.” As’habët thanë: “A nuk do të luftojmë kundër
tyre?” Ai tha: “Jo, përderisa falet.”

Përkitazi me këtë ekzistojnë edhe shumë hadithe të tjera,
ndërsa të gjitha këto që i përmendëm gjenden ndër hadithet
autentike.

Pyetja e dyqindenëntëmbëdhjetë:

KUSH E KA PËR DETYRË TË UDHËZOJË
NË TË MIRË DHE TË NDALOJË NGA E KEQJA?

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“Dhe le të ketë nga ju të atillë që do të thërrasin në të mirë
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dhe kërkojnë të bëhen vepra të mira, e të pengojnë nga veprat
e këqija. E, ata do të arrijnë çka të dëshirojnë.” (Ali Imran: 104)

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Kush nga ju sheh një të keqe le ta ndryshojë me dorën e

tij, e nëse nuk mundet ta bëjë, atëherë me gjuhën e tij, e nëse
nuk mundet ta bëjë këtë - atëherë me zemrën e tij, porse ky
është imani më i dobët.”

Përkitazi me këtë ekzistojnë shumë ajete dhe hadithe, dhe
që të gjithë udhëzojnë që të urdhërohen vepra të mira e të
ndalohen ato të këqijat, e këtë e kanë për detyrë ata që shohin
diç të këtillë, dhe nga kjo detyrë nuk lirohet njeriu, pos nëse
dikush tjetër e kryen këtë para tij. Sa ma i ditur dhe më i aftë të
jetë njeriu në pengimin e së keqes, ai njëkohësisht është edhe
më i detyruar të veprojë kështu, dhe, nga ndëshkimi, i cili e
godet mëkatarin, do të shpëtojnë vetëm ata, të cilët urdhë rojnë
në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja.

Pyetja e dyqindenjëzetë:

ÇFARË ËSHTË TRAJTIMI I KERAMETEVE TEK EVLIATË?

Kerametet e evliave janë të vërteta dhe këto janë, në rea-
litet, dukuri të jashtëzakonshme që i bëjnë ata, porse vetë
veprën nuk e krijojnë ata e as që ato përmbajnë në vete ndonjë
provokim (sikurse Kur’ani). Ngase, kerametet janë vepra të
All-llahut , të cilat kryhet përmes evliave përkatës, madje
edhe nëse ata nuk dinë fare për këtë. Shembulli i kerameteve
janë ngjarjet lidhur me “as’habul-kehf” (të rinjtë që përmenden
në suren El-Kehf) dhe të rinjtë, të cilëve u është mbyllur hyrja e
shpellës (të përmendur në hadith), Xhurejxh Er-Rahibi etj. Të
gjitha këto keramete janë mu’xhize që u kanë ndodhur
Pejgamberëve të tyre, andaj këto keramete janë më të shumta
në këtë ummet për shkak të madhësisë së mu’xhizes dhe
kerametit të Pejgamberit tonë, Muhammedit 

Në shembullin e këtyre kerameteve bën pjesë edhe ajo që i
ka ndodhur Ebu Bekrit gjatë kohës (ridde) se renegimit, thirrja e
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Saniut nga ana Umerit nga mimberi, derisa ky ishte në Sham,
dhe e ka dëgjuar zërin e tij, kalimi i Ala’bin El-Hadremiut nëpër
det në luftë me bizantinët, namazi i Ebu Muslim El-Havbaniut në
zjarr, në të cilin është hedhur El-Esved El-Anesijji etj. që u kanë
ndodhur shumë njerëzve gjatë kohës së Resulull-llahut , por
edhe pas tij, gjatë kohës së as’habëve dhe tabi’inëve dhe ajo që
ndodh edhe sot e do të ndodhë edhe në të ardhmen gjer në
Ditën e gjykimit. Të gjitha këto, në realitet, janë mu’xhizet e
Pejgamberit  tonë, ngase evliatë e kanë arritur atë shkallë të
pasimit të Resulull-llahut . E, nëse diç nga këto vepra i bën
dikush që nuk e pason Resulull-llahun , atëherë kjo është
fitme dhe magji e të ngjashme, e assesi keramet, dhe ai njeri,
të cilit i ka ngjarë kjo, nuk është evlia i Gjithmëshirshmit, por
evlia i shejtanit - na ruajt All-llahu  nga ai!

Pyetja e dyqindenjëzetenjëtë:

CILËT JANË EVLIATË E ALL-LLAHUT 

Evlia janë të gjithë ata që e besojnë All-llahun , i frikëso-
hen Atij dhe e pasojnë të Dërguarin e Tij .

All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:

“A! Me të vërtetë, për dashamirët e All-llahut nuk ka frikë
as pikëllim.” (Junus: 62)

Pastaj, sqaron se cilët janë këta, e thotë:

“Ata që besojnë dhe i frikësohen All-llahut.” (Junus: 63)
All-llahu i Lartmadhërishëm thotë:
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“All-llahu është mik dhe mbrojtës i atyre që besojnë dhe Ai i
nxjerr ata nga errësira në dritë, ndërsa ata që nuk besojnë - për
mik kanë djallin, i cili i nxjerr ata nga drita e i shpie në errë sirë.”
(El-Bekare: 257)

“Mbrojtësit tuaj janë vetëm All-llahu, i Dërguari i Tij dhe
besimtarët, të cilët falin namazin me përkushtim dhe japin
zekatin. *E, kush merr për mbrojtës All-llahun, të Dërguarin e
Tij dhe besimtarët (ai është në anën e All-llahut) - e ana e
All-llahut do të ngadhënjejë gjithsesi.” (El-Ma’ide: 55-56)

I Dërguari i All-llahut  ka thënë:
“Përse familja e filan filanit nuk janë evliatë (miqtë) e Mi?.

Miqtë e mi i frikësohen All-llahut.”
Hasan El-Basriu ka thënë: “Një popull pohonte se e do

All-llahun , andaj All-llahu e sprovoi atë me këtë ajet:

“Nëse ju e doni All-llahun, pasomëni mua, edhe All-llahu do
t’ju dojë juve” (Ali Imran: 31)

Ndërsa, Shafi’’u ka thënë: “Nëse e shihni ndonjë njeri duke
ecur mbi ujë, apo duke fluturuar, mos i besoni ati as mos t’ju
mashtrojë kjo, përderisa nuk bindeni se është duke e pasuar të
Dërguarin e All-llahut .

Pyetja e dyqindenjëzetedytë:
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CILIT GRUP I PËRKASIN FJALËT E RESULULL-LLAHUT: “NJË GRUP
NGA UMMETI IM VIJIMISHT DO TË JETË NË RRUGËN E DREJTË, ATYRE

NUK DO T’U SJELLIN DËM ATA QË I KUNDËRVIHEN, PËRDERISA NUK
VJEN URDHRI (PËRCAKTIMI) I ALL-LLAHUT?

Ky është grupi i shpëtuar nga shtatëdhjetë e tre grupeve,
prej të cilëve i ka veçuar Resulull-llahu  me fjalët:

“Të gjithë do të hyjnë në zjarr, përveç njërit, e kjo është
bashkësia.”

Në një transmetim tjetër qëndron:
“Këta janë atë të cilët do të jenë në atë që jam unë dhe

as’habët e mi sot.”
E lusim All-llahun  që të na bëjë nga ky grup dhe të mos i

vë në lajthitje zemrat tona pasi që na ka udhëzuar, dhe të na
dhurojë mëshirën e Tij. Ngase Ai është që shpërblen shumë!



250

FRAGMENT NGA JETËSHKRIMI I
SHKRIMTARIT

Emri i këtij shejhu është Hafidh b. Ahmed b. Ali b. Ahmed
b. Ali El-Hakemi. Prejardhjen e ka nga familja El-Hakem b. Sa’,
njëra nga degët e fisit Mizhexh. Është lindur në vitin 1346 sipas
Hixhretit, në fshatin El-Medaja, në jug të qytetit Xhazan. Pastaj
së bashku me babanë e vet është shpërngulur në fshatin
El-Xhadi’, në lindje të qytetit të njohur Es-Samit.

Shejh Hafidhi është rritur në gjirin e babait dhe nënës së tij,
duke ruajtur dele dhe kafshë të tjera të imëta, që ishte karakte-
ristikë e shoqërisë së asokohshme.

Mirëpo, Hafidhi shquhej nga djelmoshat e shoqërisë së atë-
hershme, meqë ishte mrekulli e vërtetë për nga mendjeprehtë-
sia dhe shpejtësia e mbamendjes.

E ka mësuar Kur’anin duke i ruajtur delet, që në moshën
dymbëdhjetëvjeçare.

Shejh Abdull-llah El-Kar’aviu, e mëshiroftë All-llahu, vinte në
fshat dhe u jepte mësim atij dhe vëllait të tij nga dituri të llojlloj-
shme, meqë babai i tyre nuk ishte në pëlqim që këta të dy të
ndjekin shkollën e rregullt.

Hafidhi ishte tejet i prirur dhe me lehtësi i kuptonte
leksionet. Një gjendje e këtillë ka zgjatur përderisa nuk i vdiq
babai në vitin 1360 sipas Hixhretit, pastaj ky tërësisht i jepet
mësimit dhe zënies së diturisë, dhe tërësisht i kushtohet shoqë-
rimit me Shejh El-Kar’aviun. Për nga mësimi Hafidhi shquhej
shumë, gjë që ka dhënë frute tejet të mira.

E ka përvetësuar tërësisht poezinë dhe prozën, ndërsa për
të mësuesi i tij, (shejhu) thoshte: “Askush nuk është i bara bartë
me të në zënien e diturisë, në shkrim, në arsimim dhe në
organizim, në mbarë krahinën!” Pastaj shejhu i tij e marton atë
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me vajzën e vet, e cila ia lind shumë fëmijë fisnik dhe të
ndershëm, të prirur gjithashtu për shkencë.

Në vitin 1362 sipas Hixhretit, shejh El-Kar’aviu kërkon nga
nxënësi i tij që të shkruante një vepër nga teuhidi, e cila do të
bazohej në bindshmërinë (akidenë) e brezave të parë (selef),
dhe atë në vargje, gjë që ishte provim i Hafidhit.

Atëbotë ai shkruan veprën: “Uxhuzetu sul-lemi el-mevsuli ila
ilmi el-usuli”. Gjithashtu ka shkruar vepra nga fikhu, usuli-fikhu,
teuhidi, sireja, mustalehu, feraidi dhe nga fusha të tjera, diç në
vargje e diç në prozë. Veprat e tij, si ato të botuara ashtu edhe
ato të pabotuara, e mbikalojnë numrin pesëmbë dhjetë, ndërsa
këtë libër e shkroi derisa ishte mbikëqyrës i disa shkollave dhe
profesor.

Funksioni i fundit i tij ka qenë drejtor i Institutit Shkencor në
qytetin Es-Samit.

Pas kryerjes së haxhxhit në vitin 1377, më 17
dhu-l-hixhxhe, vdes në Mekë shumë i ri, ku edhe varroset. E
mëshiro ftë All-llahu dhe e vendostë në Xhennetin e gjerë.

Vdekja e tij i shastisi shumë si miqtë dhe nxënësit e tij,
ashtu edhe të gjithë ata që e donin atë, meqë e humbën njeriun
për të cilin sakrifikoheshin njerëzit dhe një personalitet të madh,
çfarë gjer atëherë nuk kishte pasur ajo krahinë. Në xhenazen
madhështore dhe përcjelljen në botën tjetër morën pjesë një
numër i madh i nxënësve dhe miqve të tij, All-llahu e mëshiroftë
dhe i dhashtë dobi të tjerëve nga dituria që ka lënë pas veti.

Kjo është pasqyra e shkurtër e jetës së këtij dijetari, marrë
nga vepra “Jetëshkrimi i alimëve dhe i kadijëve”, të cilën e ka
shkruar shejh Ibrahim b. Muhammed  bin Sejfi.

Duke pasur parasysh dobitë që janë të nevojshme për
secilin, e që gjenden në këtë libër, dhe nga dëshira që çdokush
të shfrytëzohet me to dhe të vijë tek to, njëri nga mirëbërësit e
ka botuar këtë libër.

All-llahu është Ai që jep Udhëzimin dhe salavati e selami
qofshin për Pejgamberin tonë Muhammed , familjen e tij dhe
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as’habët e tij!
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