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AAkkiiddeejjaa  TTaahhaauuiijjeehh 
Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirëshmit, Mëshirëplotit. 

Të gjitha lavdet i takojnë Allahut, Zotit të Gjithësisë. 

Tha dijetari i madh, argumenti i Islamit, Ebu Xha’fer el-Uerrak 
et-Tahauij – në Egjipt – Allahu e mëshiroftë: 

 Ky është sqarim i Besimit të Ehli-Sunetit dhe Xhematit 
sipas medh`hebit të Fukahave të Umetit: Ebij Hanifeh en-
Nu’man Ibën Thabit el-Kufij, Ebij Jusuf Ja’kub Ibën Ibrahim 
el-Ensarij dhe Ebij ‘Abdullah Muhamed Ibnul-Hasen esh-
Shejbani – Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ata – dhe çfarë 
besojnë ata rreth bazave të Fesë, besim me të cilin ata 
adhurojnë Zotin e Gjithësisë. 
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Ne themi për Teuhidin e Allahut1 duke besuar me sukses 
(teufijk) nga Allahu: 

1 Komentoi Shejkh ‘Abdul-‘Azijz Ibën Baz (rahimehullah) duke thënë:
“Thënia e tij “ne themi për Teuhidin e Allahut...” e gjer në fund të fjalës së 
tij: dije se Teuhidi me të cilin Allahu dërgoi të Dërguarit dhe zbriti Librat 
ndahet në tri kategori, sipas përfundimit të nxjerrë nga studimi i teksteve të 
Kur'anit dhe Sunetit dhe realitetit të atyre që janë të ngarkuar me detyrat 
Sheriatike. Kategoria e parë është Teuhidi Rububijeh, që është: njësimi i 
Allahut në veprat e Tij, i Përsosur është Ai nga çdo e metë. Dhe ai është që të 
besosh se Allahu është Krijuesi, Furnizuesi, Sistemuesi i çështjeve të krijesave, 
Drejtuesi i punëve të tyre në këtë botë dhe në Botën Tjetër, i pa ortakë në 
këtë, sikurse ka thënë i Lartësuari: “Allahu ka krijuar gjithçka.” [ez-Zumer, 
62] Dhe ka thënë i Lartësuari: “Zoti juaj është Allahu, Ai i Cili krijoi qiejt
dhe tokën në gjashtë ditë e pastaj u ngrit mbi Arsh, duke drejtuar gjithçka.”
[Junus, 3] Dhe këtë kategori të Teuhidit e pohuan Mushrikët, adhuruesit e
idhujve, ndonëse shumica e tyre mohuan ringjalljen dhe tubimin (Ditën e
Kijametit), dhe ky pohim i Teuhidit Rububijeh nuk i futi ata në Islam për
shkak se ata i bëni Shirk Allahut në adhurim dhe adhuronin idhujt, njerëzit,
xhinët dhe melaiket krahas Allahut të Përsosur nga çdo e metë dhe se ata nuk
e besuan të Dërguarin, Muhamedin (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem). Kategoria e
dytë është Teuhidi i Ibadetit, i cili quhet ndryshe Teuhidi Uluhijeh, që është
adhurimi. Dhe kjo është ajo kategori e Teuhidit të cilën e refuzuan Mushrikët,
për të cilët Allahu i Përsosur nga çdo e metë ka thënë për ta me Fjalën e Tij:
“Ata u çuditën për ardhjen e një paralajmëruesi nga gjiri i tyre dhe
mosbesimtarët thanë: “Ky është magjistar dhe gënjeshtar. A mos kërkon ai,
që të gjithë të adhuruarit t’i bëjë një të Adhuruar të Vetëm? Me të vërtetë
që kjo është një gjë shumë e çuditshme!”” [Sa’d, 4-5] Dhe shembuj të tillë ka
shumë. Dhe kjo kategori e Teuhidit përfshin dedikimin e adhurimit me
sinqeritet për Allahun të vetëm dhe të besuarit se vetëm Ai e meriton atë dhe
se adhurimi për dikë tjetër pos Tij është i kotë (batil). Dhe ky është kuptimi i
fjalës “La ilahe il-lAllah”, ngase kuptimi i saj është: s’ka të adhuruar tjetër me
të drejtë përveç Allahut, sikurse ka thënë Allahu Krenar  e Madhështor: “Kjo
sepse Allahu është i Adhuruari me të drejtë, kurse ajo që ata adhurojnë në
vend të Tij është e kotë.” [el-Haxh, 62] Kategoria e tretë është Teuhidi el-
Esma` ues-Sifat, që është: të besosh çdo Emër e çdo Cilësi të Allahut që ka
ardhur në Librin Madhështor të Allahut dhe në Sunetin e Saktë nga i
Dërguari i Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem), t’i pohosh ato për Allahun e
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  ھُُھلََلَََك َك یْْیرِِرٌد ال َشٌد ال َشاِحاِحوََوإنَّ اَهللا إنَّ اَهللا 
 
 Me të vërtetë Allahu është Një e s’ka ortak. 
 

  ُلُھُلُھثْْثَْْء ِمَء ِمىْْىال َشال َشوََو
 
 S’ka gjë të ngjashme me Të. 
 
                                                                                                                                            
Përsosur nga çdo e metë ashtu siç i ka hije Allahut, pa i deformuar, pa i 
mohuar, pa hetuar detajet e tyre dhe pa i shembëlluar/ngjasuar, sikurse ka 
thënë Allahu i Përsosur nga çdo e metë: “Thuaj: “Thuaj: Ai është Allahu, Një 
dhe i Vetëm! Allahu është Ai të Cilit i përgjërohet gjithçka në amshim. Ai 
as nuk lind, as nuk është i lindur. Dhe askush nuk është i barabartë (a i 
krahasueshëm) me Atë!” [el-Ikhlas, 1-4] Dhe ka thënë i Përsosuri nga çdo e 
metë: “Asgjë nuk është si Ai dhe Ai është Gjithëdëgjuesi dhe 
Gjithëshikuesi.” [esh-Shuura, 11] Dhe ka thënë Krenari e i Madhërishmi: “E 
të Allahut janë Emrat e Bukur prandaj lutjuni Atij me ato.” [el-E’araf, 180] 
Dhe ka thënë i Përsosuri nga çdo e metë në suren en-Nahl: “Allahut i përket 
shembulli më i lartë (cilësitë më të larta); Ai është i Plotfuqishmi, më i 
Urti.” [en-Nahl, 60] Ajetet me këtë kuptim janë të shumta. Dhe “shembulli 
më i lartë” është cilësimi i lartë i cili s’ka asnjë të metë e magësi, dhe kjo është 
fjala e Ehli-Sunetit dhe Xhematit, e Sahabëve të të Dërguarit (sal-lAllahu ‘alejhi 
ue sel-lem) dhe e atyre që i pasuan me mirësi. Ata i lënë ajetet dhe hadithet që 
flasin për Cilësitë e Allahut ashtu siç kanë ardhur dhe i pohojnë kuptimet e 
tyre për Allahun e Përsosur nga çdo e metë, i pohojnë pa i përngjasuar dhe e 
pastrojnë Allahun nga shembëllimi me krijesat e Tij, e pastrojnë Atë nga 
shembëllimi pa i mohuar Cilësitë e Tij. Dhe për këtë që thonë dëshmojnë 
kategorikisht të gjitha argumentet e Kur'anit dhe Sunetit dhe ngrihet 
argumenti kundër atyre që i kundërshtojnë. Dhe pikërisht ata janë të cilët i ka 
përmendur i Përsosuri nga çdo e metë në Fjalën e Tij: “Sa u përket 
besimtarëve të parë, Muhaxhirëve dhe Ensarëve dhe atyre që i pasuan ata 
me mirësi, Allahu është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me Atë. 
Allahu ka përgatitur për ata kopshte nëpër të cilat rrjedhin lumenj dhe ku 
do të jetojnë përgjithmonë. Kjo është fitorja madhështore!” [et-Teubeh, 100] 
Na bëftë Allahu me mirësinë dhe bujarinë e tij prej tyre! Dhe Allahut i 
kërkojmë ndihmë. 
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  ُزُهُزُهجِِجعْْعَء ُیَء ُیىْْىال َشال َشوََو
 

 Asgjë nuk është e pamundur për Të; 
 

  ُرُهُرُهیْْیَھ َغَھ َغلََلال ِإال ِإوََو
 
 S’ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Tij. 
 

  اٍءاٍءھََھتِِتال اْنال اْنٌم ِبٌم ِباِئاِئاٍء، َداٍء، َددََدتِِتَال اْبَال اْبٌم ٍبٌم ٍبیْْیدِِدقََقََ
 
 I Vjetër2 pa fillim; i Përjetshëm pa mbarim. 
 

  دُُدیْْیال َیِبال َیِبى َوى َونََنال َیْفال َیْف
 

 Nuk zhduket dhe nuk shuhet. 

                                                
2 Komentoi Shejkh ‘Abdul-‘Azijz Ibën Baz (rahimehullah) duke thënë: 
Ky emër nuk është përmendur mes Emrave të Bukur të Allahut, sikurse ka 
bërë të ditur shpjeguesi (Ibën Ebil-‘Izz el-Hanefij), Allahu pastë mëshirë për të, 
si dhe të tjerë veç tij. Në të vërtetë ky emër është përmendur nga dijetarët e 
filozofisë për të vëretuar me të egzistencën e Tij para çdo gjëje tjetër. Porse 
Emrat e Allahut janë teukifije (të kufizuara vetëm në Kur’an dhe në Hadithet e 
sakta). Nuk lejohet të pohosh ndonjë prej tyre pa patur tekst të qartë nga 
Kur'ani Fisnik apo nga Suneti Autentik dhe as nuk lejohet të pohosh ndonjë 
prej tyre duke u bazuar në mendime, sikurse kanë thënë Imamët e Selefëve të 
Mirë. Dhe fjala “kadijm – i vjetër” nuk tregon kuptimin që kanë dashur 
dijetarët e filozofisë, ngase kjo fjalë në gjuhën Arabe nënkupton atë që ka 
paraprirë të tjerët, edhe nëqoftëse ai është paraprirë nga mos-egzistenca, siç ka 
ardhur në Fjalën e të Përsosurit nga çdo e metë: “...derisa të kthehet si një 
kërcell i vjetër hurme.” [Ja-Siin, 39]    Por kjo fjalë tregon kuptimin e vërtetë 
me shtesën që ka përmendur autori, që është thënia e tij “I Vjetër pa fillim”, 
porse kjo nuk duhet të llogaritet si një nga Emrat e Bukur të Allahut për 
shkak të mos-vërtetimit të tij në transmetimet që kanë ardhur; mjafton emri i 
të Përsosurit nga çdo e metë “el-Euelu – i Pari”, sikurse ka thënë i Lavdishmi e 
i Lartmadhërishmi: “Ai është i Pari (el-Euelu) dhe i Fundit (el-Akhiru).” [el-
Hadijd, 3]    Dhe Allahu është Dhënësi i Suksesit. 
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  یُدیُدرِِرا ُیا ُیال َمال َموُن ِإوُن ِإكُُكَال َیَال َیوََو
 
 Asgjë nuk ndodh e nuk vjen në egzistencë, përveçse çfarë 
do Ai. 
 

  اُماُمھََھوْْو اَأل اَألُغُھُغُھلُُلبْْبال َتال َت
 
 Fantazitë dhe imagjinata s’mund ta perceptojnë Atë. 
 

  اُماُمھََھفْْف اَأل اَألُكُھُكُھرِِردْْدال ُتال ُتوََو
 
 As botëkuptimet s’mund ta arrijnë Atë. 

 
  اَماَمنََنُھ اَألُھ اَألبِِبشْْشال ُیال ُیوََو

 
 Asnjë nga krijesat nuk është si Ai. 
 

  وُتوُتمُُميٌّ ال َیيٌّ ال َیحََح
 
 I Gjallë që s’vdes kurrë. 
 

  وٌموٌمیُُیقََق
 
 I Panevojshëm për askënd, ndërsa gjithçka ka nevojë për 
Të. 
 

  اُماُمنََنال َیال َی
 
 Ai nuk fle kurrë. 
 

  ةٍٍةاَجاَجال َحال َحٌق ِبٌق ِباِلاِلخََخ
 
 Krijon pa patur nevojë për krijesat e Tij. 
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  َنٍةَنٍةؤُُؤَال َمَال َماِزٌق ِباِزٌق ِبرََر
 
 Furnizon pa kurrëfarë mundimi. 
 

  ةٍٍةاَفاَفخََخَال َمَال َمٌت ِبٌت ِبیْْیُمِمُمِم
 
 Jep vdekjen pa kurrëfarë druajtjeje. 
 

  ةٍٍةقَّقَّشََشَال َمَال َمٌث ِبٌث ِباِعاِعبََب
 
 Ringjall pa kurrëfarë vështirësie. 
  

  ِقِھِقِھلْْلَل َخَل َخبْْبًما َقًما َقیْْیدِِد َق َقاِتِھاِتِھفََفصِِصاَل ِباَل ِبا َزا َزمََم
 
 Ai ka qenë gjithmonë me Cilësitë e Tij para krijimit të 
krijesave të Tij. 
 

  ِتِھِتِھفََفْن ِصْن ِص ِم ِمَلُھْمَلُھْمبْْب َق َقنْْنكُُك َی َیمْْمًئا َلًئا َلیْْی َش َشمْْمِنِھِنِھوْْوكََكَدْد ِبَدْد ِبزْْز َی َیمْْملََل
 
 Me krijimin e krijesave Atij nuk iu shtua asnjë Cilësi, që të 
mos e ketë patur më parë. 
 

  یایادِِدبََبا َأا َأھََھیْْیلََلاُل َعاُل َعزََز ال َی ال َیكََكلِِلذََذیا، َكیا، َكلِِلزََز َأ َأاِتِھاِتِھفََفصِِص ِب ِباَناَنَكَما َكَكَما َكوََو
 
 Dhe siç ka qenë gjithmonë me Cilësitë e Tij, ashtu vazhdon 
të jetë me ato Cilësi në përjetësi. 
 

  ""قِِقاِلاِلخََخاْلاْل""َم َم اَد اْساَد اْسفََفتََتْلِق اْسْلِق اْسخََخْلِق اْلْلِق اْل َخ َخدََدعْْع َب َبسََسیْْیلََل
 
 Nuk është se Ai e fitoi emrin “el-Khaalik –Krijuesi” pasiqë 
krijoi krijesat.  
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  ""يياِراِربََباْلاْل""َم َم اَد اْساَد اْسفََفتََت اْس اْسةَِةَِیَّیََّبِرَبِر اْل اْلاِثِھاِثِھدََدحْْحإِِإَال ِبَال ِبوََو
 

 Dhe as nuk e fitoi emrin “el-Baarij – Shpikësi” pasi që 
shpiku gjallesat. 
 

  وَبوَببُُبرْْرال َمال َمِة َوِة َویَّیَّوِبوِببُُبى الرُّى الرُّنََنعْْع َم َمھُُھلََل
 
 Ai ka qenë Sunduesi (er-Rrabb) edhe kur nuk ka patur 
qenie ekzistuese nën Sundimin e Tij. 
  

  وَقوَقلُُلخْْخَال َمَال َم َو َوقِِقِِاِلاِلخََخى اْلى اْلنََنعْْعمََموََو
 
 Dhe Ai ka qenë Krijuesi edhe kur nuk ka patur krijesa në 
egzistencë. 
 

  مْْماِئِھاِئِھیََیحْْحَل ِإَل ِإبْْبَم َقَم َقا االْسا االْسذََذقَّ َھقَّ َھحََحتََتا، اْسا، اْسیََیحْْحا َأا َأمََمدََدعْْعى َبى َبتََتوْْومََمي اْلي اْلیِِی ُمْح ُمْحھُُھنَّنَّا َأا َأمََمكََكوََو
 
 Sikurse Ai është Ngjallësi i të vdekurve pasiqë u dha jetë 
atyre, po ashtu Ai e meriton këtë emër qysh para se t’i sillte 
në jetë ata. 
 

  مْْماِئِھاِئِھشََشنْْنَل ِإَل ِإبْْب َق َققِِقِِاِلاِلخََخَم اْلَم اْلقَّ اْسقَّ اْسحََحتََتَك اْسَك اْسلِِلذََذكََك
 
 Gjithashtu, Ai e meriton emrin Krijues qysh përpara se t’i 
krijonte krijesat. 
 

  یٌریٌردِِدٍء َقٍء َقىْْى َش َشلِّلِّى ُكى ُكلََلُھ َعُھ َعنَّنَّأََأ ِب ِبكََكلِِلذََذ
 
 Sepse Ai është i Plotëfuqishëm për gjithçka. 
 

  رٌٌریْْیقِِق َف َفھِِھیْْیلََلٍء ِإٍء ِإىْْىلُّ َشلُّ َشكُُكوََو
 
 Dhe çdo gjë ka nevojë për Atë. 
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  رٌٌریْْیسِِس َی َیھِِھیْْیلََل َع َعرٍٍرمْْملُّ َألُّ َأكُُكوََو
 

 Dhe gjithçka për Atë është e lehtë. 
 

  }}رُُریْْیصِِصبََب اْل اْلعُُعیْْیمِِم السَّ السَّوََوھُُھٌء َوٌء َوىْْى َش َشھِِھلِِلثْْثمِِم َك َكسََسیْْیلََل{{ٍء، ٍء، ىْْىى َشى َشلََلاُج ِإاُج ِإتََتحْْحال َیال َی
 

 Ai s’ka nevojë për asgjë, “Asgjë nuk është e ngjashme me 
Të dhe Ai është Gjithëdëgjuesi dhe Gjithëshikuesi.” [ Esh-
Shuura, 11] 
 

  ِمِھِمِھِعْلِعْلَق ِبَق ِبلْْلخََخ اْل اْلقََقلََلََخََخ
 

 Ai i krijoi krijesat me Dijen e Tij. 
 

  اًرااًرادََدقْْق َأ َأمْْمھُُھ َل َلرََردَّدَّقََقوََو
 

 Dhe Ai caktoi fatet e tyre. 
 

  اًالاًالاَجاَج َء َءُھْمُھْم َل َلَرَبَرَبضََضوََو
 

 Dhe gjithkujt Ai i dha exhelin (fundin) e tij. 
 

  مْْمھُُھقََقلُُلخْْخ َی َینْْن َأ َألََلبْْبٌء َقٌء َقىْْىِھ َشِھ َشیْْیلََلْخَف َعْخَف َع َی َیمْْملََلوََو
 

 Asgjë nuk ka qenë e panjohur për Të në lidhje me krijesat 
e tij para se t’i krijonte ato. 
 

  مْْمھُُھقََقََلُُلخْْخ َی َینْْنَل َأَل َأبْْبوَن َقوَن َقلُُلاِماِم َع َعا ُھْما ُھْم َم َمِلَمِلَمعََعوََو
 

 Dhe Ai e dinte çfarë do të punonin përpara se t’i krijonte 
ato. 
 

  ِتِھِتِھیََیصِِصعْْع َم َمنْْن َع َعاُھْماُھْمھََھنََن َو َوھِِھتِِتاَعاَعطََط ِب ِبمْْمَرُھَرُھمََمأََأوََو
  
 Ai i ka urdhëruar ata që t’i binden Atij dhe i ka ndaluar 
nga mosbindja ndaj Tij. 
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  ، ومشیئِتھ، ومشیئِتھوكلُّ شىٍء یجري بتقدیِرهوكلُّ شىٍء یجري بتقدیِره
 
 Çdo gjë ndodh me Caktimin e Tij dhe me Dëshirën e Tij. 
 
  ومشیئُتھ تنُفُذ ال مشیئَة للعباِد إالَّ ما شاَء لھم، فَما شاَء لھم كاَن، وما لم یشأ لم یُكنومشیئُتھ تنُفُذ ال مشیئَة للعباِد إالَّ ما شاَء لھم، فَما شاَء لھم كاَن، وما لم یشأ لم یُكن
 
 Ndodh vetëm ajo që dëshiron Ai dhe jo ajo që dëshirojnë 
robërit, përveç asaj që do Ai për ta; dhe ajo që do Ai për ta 
ndodh, kurse ajo që nuk e do nuk ndodh. 
 
  یھدي من یشاُء، ویعِصُم ویعافي فضًال، وُیِضلُّ من یشاُء، ویخُذُل ویبتلي عدًالیھدي من یشاُء، ویعِصُم ویعافي فضًال، وُیِضلُّ من یشاُء، ویخُذُل ویبتلي عدًال

 
 Ai udhëzon kë të dojë dhe mbron e shëron me mirësinë e 
Tij; humb kë të dojë dhe braktis e jep fatkeqësi me drejtësinë 
e Tij. 
  

  وُكلُّھم یتقلَّبوَن في مشیئِتھ بین فضِلھ وعدِلھوُكلُّھم یتقلَّبوَن في مشیئِتھ بین فضِلھ وعدِلھ
 

 Të gjithë i nënshtrohen Dëshirës së Tij, midis mirësisë dhe 
drejtësisë së Tij. 
 

  وھو ُمتعاٍل عن األضداِد واألنداِدوھو ُمتعاٍل عن األضداِد واألنداِد
 

 I Lartësuar është Ai nga të paturit rivalë apo të barabartë. 
 

   لقضاِئھ، وال معقَِّب لحكِمھ، وال غالَب ألمرِه لقضاِئھ، وال معقَِّب لحكِمھ، وال غالَب ألمرِهال رادَّال رادَّ
 
 Askush nuk mund të refuzojë Caktimin e Tij, apo të vonojë 
përmbushjen e Gjykimit të Tij apo të anulojë Urdhërin e Tij. 
 

  ءامنَّا بذلَك كلِّھ، وأیقنَّا أنَّ ُكال من عنِدهءامنَّا بذلَك كلِّھ، وأیقنَّا أنَّ ُكال من عنِده
 

 Ne i besojmë të gjitha këto dhe jemi të bindur që çdo gjë 
vjen prej Tij. 
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  وأنَّ محمًدا صلى اُهللا علیِھ وسلم عبُده المصطفى، ونبیُّھ المجتبى، ورسوُلھ المرتضىوأنَّ محمًدا صلى اُهللا علیِھ وسلم عبُده المصطفى، ونبیُّھ المجتبى، ورسوُلھ المرتضى

 
 Dhe Muhamedi është rob i Tij i Zgjedhur, Profeti i Tij i 
dalluar mbi të gjithë të tjerët, i Dërguari i Tij me të cilin Ai 
është i Kënaqur. 
 

  وإنَُّھ خاتُم األنبیاِء، وإماُم األتقیاء، وسیُد المرسلیَن، وحبیُب رّب العالمیَنوإنَُّھ خاتُم األنبیاِء، وإماُم األتقیاء، وسیُد المرسلیَن، وحبیُب رّب العالمیَن
 
 Ai është Vula e Profetëve, imami i të devotshmëve, zotëria 
i të Dërguarve dhe i dashuri i Zotit të Gjithësisë. 
 

  وكلُّ دعوة نبوٍة بعَد نبوِتھ فغيٌّ وھوىوكلُّ دعوة نبوٍة بعَد نبوِتھ فغيٌّ وھوى
 
 Dhe çdo pretendim për pejgamberi mbas pejgamberllëkut 
të tij është lajthitje dhe hava. 
 

  وھَو المبعوُث إلى عامِة الجن وكافِة الورى بالحّق والھدى وبالنوِر والضیاءوھَو المبعوُث إلى عامِة الجن وكافِة الورى بالحّق والھدى وبالنوِر والضیاء
 
 Ai është i dërguar për të gjithë Xhinët dhe për të gjithë 
njerëzimin me të Vërtetën dhe Udhëzimin, me Dritë dhe 
Ndriçim. 
 

وإنَّ القرءاَن كالُم اهللا، منھ بَدا ِبال كیفیٍة قوًال، وأنزَلھ على رسوِلھ وحًیا، وإنَّ القرءاَن كالُم اهللا، منھ بَدا ِبال كیفیٍة قوًال، وأنزَلھ على رسوِلھ وحًیا، 
  وصدَّقھ المؤمنوَن على ذلك حقا، وأیقنوا أنُھ كالُم اِهللا تعالى بالحقیقِةوصدَّقھ المؤمنوَن على ذلك حقا، وأیقنوا أنُھ كالُم اِهللا تعالى بالحقیقِة

 
 Kur'ani është Fjala e Allahut, ka ardhur nga e folura e Tij 
dhe mënyra e saj nuk dihet; Ai ia zbriti të Dërguarit të Tij si 
shpallje dhe besimtarët e pranojnë atë të vërtetë dhe janë të 
bindur që ai është Fjala e vërtetë e Allahut të Lartësuar. 
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  لیس بمخلوٍق ككالم الَبِریَّة، فمْن سِمَعھ فزعم أنھ كالُم البشر فقد كفر، وقد ذمَّھ اُهللالیس بمخلوٍق ككالم الَبِریَّة، فمْن سِمَعھ فزعم أنھ كالُم البشر فقد كفر، وقد ذمَّھ اُهللا
: : ، فلما أوعًد اُهللا بسقر لمن قال، فلما أوعًد اُهللا بسقر لمن قال}}سُأصلیھ سقرسُأصلیھ سقر{{::وعاَبُھ وأوعَده بسَقر حیُث قاَل تعالى وعاَبُھ وأوعَده بسَقر حیُث قاَل تعالى 

  ، عِلمنا وأیقنا أنُھ قوُل خالِق البشر، وال ُیشبھ قوَل البشر، عِلمنا وأیقنا أنُھ قوُل خالِق البشر، وال ُیشبھ قوَل البشر}}إْن ھذا إال قوُل البشرإْن ھذا إال قوُل البشر{{
  
 Ai (Kur'ani) nuk është i krijuar sikurse fjalët e krijesave, 
andaj kush e dëgjon atë dhe pastaj pretendon se ai është fjalë 
e njeriut, ka bërë kufër (ka mohuar); atë e ka qortuar dhe 
dënuar ashpër Allahu dhe i ka premtuar atij Zjarrin. Ka 
thënë i Lartësuari: “Atë do ta djeg në Zjarr.” [El-Mudeth-thir, 
26] Dhe përderisa Allahu i ka premtuar Zjarrin atij që thotë: 
“S’ka dyshim se ky s’është gjë tjetër përveç se fjalë e njeriut.” 
[El-Mudeth-thir, 25] – atëherë, nga kjo mësojmë dhe bindemi se 
me të vërtetë Kur'ani është Fjala e Krijuesit të njeriut dhe se 
Fjala e Tij nuk është e ngjashme me fjalën e njeriut. 
  

  ومْن وصف اَهللا بمعنى من معاني البشر فقد كفرومْن وصف اَهللا بمعنى من معاني البشر فقد كفر
 

 Dhe kush e cilëson Allahun me ndonjë aspekt nga aspektet 
njerëzore ka bërë kufër. 
 
  فمن أبصَر ھذا اعتبر، وعن ِمثل قوِل الكفار انزجَر، وعِلم أنھ بصفاِتھ لیس كالبشرفمن أبصَر ھذا اعتبر، وعن ِمثل قوِل الكفار انزجَر، وعِلم أنھ بصفاِتھ لیس كالبشر

 

 Kush e kupton këtë merr mësim dhe qëndron larg këtyre 
fjalëve të qafirave, si dhe do të mësojë se Ai me Cilësitë e Tij 
nuk është si njeriu. 
 

: : والرؤیُة حق ألھِل الجنة، بغیِر إحاطٍة وال كیفیٍَّة، كما نطَق بھ كتاُب رّبناوالرؤیُة حق ألھِل الجنة، بغیِر إحاطٍة وال كیفیٍَّة، كما نطَق بھ كتاُب رّبنا
 تعالى  تعالى ، وتفسیره على ما أراده اُهللا، وتفسیره على ما أراده اُهللا}}إلى رّبھا ناظرةإلى رّبھا ناظرة* * وجوٌه یومئذ ناضرة وجوٌه یومئذ ناضرة {{

وَعِلَمھ، وكلُّ ما جاء في ذلك مَن الحدیث الصحیِح عن الرسول صلى اُهللا علیِھ وَعِلَمھ، وكلُّ ما جاء في ذلك مَن الحدیث الصحیِح عن الرسول صلى اُهللا علیِھ 
  وسلم فھو كَما قال ومعناُه على ما أراَدوسلم فھو كَما قال ومعناُه على ما أراَد

 

 Shikimi i Allahut nga banorët e Xhenetit është i vërtetë. 
Shikimi i tyre nuk do të jetë gjithëpërfshirës dhe është e 
paditur se si mund të jetë Ai, sikurse ka thënë Libri i Zotit 
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tonë: “Atë ditë, disa fytyra do të shkëlqejnë; dhe Zotin e tyre 
do të shohin.” [el-Kijameh, 22-23]   Dhe shpjegimi i kësaj 
është ashtu siç do dhe e di Allahu i Lartësuar. Dhe çdo gjë që 
ka ardhur për këtë në hadith të saktë (sahih) nga i Dërguari 
(sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) është ashtu siç ka thënë ai dhe 
me atë kuptim që ka dashur ai. 

 

  ال ندخُل في ذلك متأّولیَن بآراِئنا وال متوّھمین بأھواِئناال ندخُل في ذلك متأّولیَن بآراِئنا وال متوّھمین بأھواِئنا
 
 Ne nuk hyjmë në hetimin e mënyrës së shikimit duke e 
interpretuar atë me mendimet tona e as duke fantazuar me 
epshet tona. 
 

 علیِھ وسلم وردَّ  علیِھ وسلم وردَّ فإنَّھ ما سِلم في دینھ إالَّ من سلَّم ِهللا عزَّ وجلَّ ولرسوِلھ صلى اُهللافإنَّھ ما سِلم في دینھ إالَّ من سلَّم ِهللا عزَّ وجلَّ ولرسوِلھ صلى اُهللا
  ِعلَم ما اشَتَبھ علیھ إلى عاِلمھِعلَم ما اشَتَبھ علیھ إلى عاِلمھ

 
 Se me të vërtetë, nuk shpëton në fenë e tij, përveç se ai që 
iu nënshtrua Allahut ‘Azze ue Xhel-le dhe të Dërguarit të Tij 
(sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) dhe e kthen dijen e asaj që e ka 
të paqartë tek ai që e di atë. 
 

  وال تثبُت قَدٌم في اإلسالم إال على َظھر التسلیِم واالستسالِموال تثبُت قَدٌم في اإلسالم إال على َظھر التسلیِم واالستسالِم
 
 Dhe nuk vërtetohet Islami përveç se me nënshtrim dhe 
dorëzim. 
 

فمْن راَم علَم ما ُحِظر عنھ علُمھ، ولم یقنع بالتسلیم فھُمھ، حجَبھ مراُمھ عن فمْن راَم علَم ما ُحِظر عنھ علُمھ، ولم یقنع بالتسلیم فھُمھ، حجَبھ مراُمھ عن 
حیح اإلیمان، فیتذبذُب بین الكفِر حیح اإلیمان، فیتذبذُب بین الكفِر خالِص التوحید، وصافي المعرفِة، وصخالِص التوحید، وصافي المعرفِة، وص

واإلیماِن والتصدیِق والتكذیب، واإلقراِر واإلنكاِر، موسَوًسا تاِئًھا شاكا، ال واإلیماِن والتصدیِق والتكذیب، واإلقراِر واإلنكاِر، موسَوًسا تاِئًھا شاكا، ال 
  مؤمًنا مصّدًقا، وال جاحًدا مكذًبامؤمًنا مصّدًقا، وال جاحًدا مكذًبا

 
 Dhe kush dëshiron të dijë diturinë nga e cila ai është 
ndaluar dhe nuk kënaqet me nënshtrimin e botëkuptimit të tij, 



Akideja  Tahauijeh  me  komentet  e  Shejkh  Ibën  Bazit  (rahimehullah) 
 

© Selefi . org 15 

atëherë dëshira e tij do ta pengojë atë nga Teuhidi i Pastër 
dhe Dija e Kulluar dhe Imani i Saktë, si dhe do të lëkundet 
ndërmjet Kufrit dhe Imanit, ndërmjet Vërtetimit dhe 
Përgënjeshtrimit, ndërmjet Pohimit dhe Mohimit, i kapluar 
nga vesveset, i çoroditur e plot dyshime, as besimtar që pohon 
e as mohues që përgënjeshtron. 
 
وال یصحُّ اإلیماُن بالرؤیِة ألھل داِر السالِم لمن اعتبَرھا منھم بوْھم أو تأوَّلھا وال یصحُّ اإلیماُن بالرؤیِة ألھل داِر السالِم لمن اعتبَرھا منھم بوْھم أو تأوَّلھا 
بفھٍم إذ كاَن تأویُل الرؤیة وتأویُل كّل معنى یضاُف إلى الربوبیِة بترِك التأویِل بفھٍم إذ كاَن تأویُل الرؤیة وتأویُل كّل معنى یضاُف إلى الربوبیِة بترِك التأویِل 

  ولُزوِم التسلیم، وعلیِھ دیُن المسلمیَنولُزوِم التسلیم، وعلیِھ دیُن المسلمیَن
 
 Dhe nuk është i saktë besimi në Shikimin e Allahut nga 
Banorët e Tokës së Paqes (Xhenetit) për ata që mundohen ta 
fantazojnë apo ta shpjegojnë atë me botëkuptimin e tyre, pasi 
shpjegimi i Shikimit në Allahun dhe shpjegimi i çdo kuptimi të 
Rububijes është që të lihet interpretimi dhe t’i përmbahesh 
nënshtrimit. Dhe mbi këtë ngrihet Feja e Muslimanëve. 
 

  ومن لم یتوَق النفَي والتشبیَھ زلَّ ولم یصِب التنزیَھومن لم یتوَق النفَي والتشبیَھ زلَّ ولم یصِب التنزیَھ
 
 Dhe kush nuk i shmanget mohimit dhe përngjasimit (të 
Cilësive të Allahut) ka rrëshqitur dhe nuk ka arritur që të 
dëshmojë për pastërtinë (e Allahut nga çdo e metë). 
 

 الَوحدانیة، منعوٌت بُنُعوِت الَفْردانیة، لیس  الَوحدانیة، منعوٌت بُنُعوِت الَفْردانیة، لیس فإنَّ رّبنا جلَّ وعال موصوٌف بصفاتفإنَّ رّبنا جلَّ وعال موصوٌف بصفات
  في معناُه أحٌد من الَبِریَّةفي معناُه أحٌد من الَبِریَّة

 
 Se me të vërtetë Zoti ynë Madhështor e i Lartësuar është 
Unik me Qenien e Tij dhe Cilësitë e Tij nuk i ka askush tjetër 
pos Tij dhe asnjë nga krijesat nuk është si Ai. 
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 الحدوِد والغایاِت واألركاِن واألعضاِء واألدوات، ال تحویِھ الجھاُت  الحدوِد والغایاِت واألركاِن واألعضاِء واألدوات، ال تحویِھ الجھاُت وتعالى عنوتعالى عن
  الستُّ كسائِر المبتدعاتالستُّ كسائِر المبتدعات

 

 Dhe Shumë i Lartë është Ai nga të paturit kufij, qëllime, 
pjesë, gjymtyrë dhe organe. Ai nuk përfshihet në gjashtë 
drejtimet ashtu si krijesat.3 

                                                
3 Komentoi Shejkh ‘Abdul-‘Azijz Ibën Baz (rahimehullah) duke thënë: 
Fjala e tij: “Dhe i Lartësuar është Ai nga të paturit kufij, qëllime, pjesë, gjymtyrë dhe 
organe. Ai nuk përfshihet në gjashtë drejtimet ashtu si krijesat.” – Kjo fjalë përmban 
përgjithësim të cilin mund ta shfrytëzojnë njerëzit e deformimit dhe mohimit 
të Emrave të Allahut dhe Cilësive të Tij, edhe pse aty nuk ka kurrëfarë 
argumenti për ata, ngase qëllimi i tij – Allahu e mëshiroftë – është që ta 
pastrojë Krijuesin e Përsosur nga çdo përngjasimi me krijesat. Porse ai erdhi 
me fjalë të përgjithshme që kanë nevojë për shtjellim në mënyrë që të largohet 
pështjellimi. Dhe qëllimi i tij me: “kufij” – domethënë ato kufij që njeh 
njerëzimi, ngase kufijtë e të Përsosurit nga çdo e metë nuk i njeh askush tjetër 
pos të Përsosurit nga çdo e metë, sepse krijesat nuk mund ta përfshijnë Atë 
me dijen e tyre, sikurse ka thënë Krenari e Madhështori në suren Ta-Ha: “Ai e 
di ç’ka para tyre dhe ç’ka pas tyre, kurse ata nuk mund ta ngërthejnë 
dijeninë e Allahut.” [Ta-Ha, 110] E nëse dikush prej Selefëve e ka pohuar 
“kufirin” në Istiuanë [ngritjen e Allahut mbi Arshin e Tij] apo në ndonjë 
aspekt tjetër, ai ka patur për qëllim kufirin të cilin e di vetëm Allahu 
Subhanehu ue Te’ala dhe nuk e dinë robërit. Kurse qëllimi i tij – Allahu e 
mëshiroftë – me fjalët “qëllime, pjesë, gjymtyrë dhe organe” është që pohojë se 
Allahu është i pastër nga ngjasimi me krijesat në Urtësinë e Tij, në Cilësitë e 
Qenies së Tij, siç është Fytyra, Dora, Këmba etj., se Ai, i Përsosuri nga çdo e 
metë, i ka ato Cilësi, por ama Cilësitë e Tij nuk janë sikur cilësitë e krijesave 
dhe as nuk e di kush se si janë ato përveç se Allahu i Përsosur nga çdo e metë. 
Kurse njerëzit e bidatit i përdorin termat si këto me qëllim që nëpërmjet tyre 
të mohojnë Cilësitë të cilat i ka përmendur Allahu dhe i ka vërtetuar për 
Veten e Tij, në mënyrë që ata të mos demaskohen dhe të mos poshtërohen 
nga pasuesit e të vërtetës. Dhe autori – et-Tahauij rahimehullah - nuk ka këtë 
për qëllim sepse ai është prej Ehli-Sunetit, prej atyre që i pohojnë Cilësitë e 
Allahut, dhe fjalët e tij tek kjo akijde sqarojnë njëra-tjetrën dhe vërtetojnë 
njëra-tjetrën dhe qartësojnë të paqartat me fjalët e tij të qarta. E njëjta gjë 
është edhe me fjalën e tij, “Ai nuk përfshihet në gjashtë drejtimet ashtu si krijesat.” 
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لم وُعِرَج بشخصِھ في الَیقظِة لم وُعِرَج بشخصِھ في الَیقظِة ..قد ُأسري بالنبّي صلى اهللا علیھ وسقد ُأسري بالنبّي صلى اهللا علیھ وسوالمعراُج حقٌّ، ووالمعراُج حقٌّ، و
إلى السماِء ثمَّ إلى حیُث شاَء اُهللا من الُعلى، وأكرَمھ اُهللا بما شاء، وأوحى إلیِھ ما إلى السماِء ثمَّ إلى حیُث شاَء اُهللا من الُعلى، وأكرَمھ اُهللا بما شاء، وأوحى إلیِھ ما 

  ، فصلى اُهللا علیھ وسلَم في اآلخرِة واألولى، فصلى اُهللا علیھ وسلَم في اآلخرِة واألولى}}ما كَذب الفؤاُد ما رأىما كَذب الفؤاُد ما رأى{{أوحى، أوحى، 
  
 Dhe se Mi’raxhi është i vërtetë. Pejgamberi (sal-lAllahu 
‘alejhi ue sel-lem) u mor natën dhe u ngjit në qiell me trupin e 
tij, duke qenë i zgjuar (e jo në gjumë), dhe pastaj u ngjit në atë 
lartësi që deshi Allahu. Allahu e nderoi atë me çka deshi Ai 
dhe i shpalli atij atë çka i shpalli: “Zemra (e Muhamedit) nuk 
gënjen për atë që ka parë.” [en-Nexhm, 11]   E, mbi të qoftë 
lavdërimi dhe bekimi i Allahut në dynja e në Ahiret. 
 

  والحوُض الذي أكرَمھ اهللا تعالى بِھ غیاًثا ألّمتھ حقٌّوالحوُض الذي أكرَمھ اهللا تعالى بِھ غیاًثا ألّمتھ حقٌّ
 
 Haudi me të cilin Allahu i Lartësuar nderoi Pejgamberin 
dhe me të do të largojë etjen e Umetit të tij është i vërtetë. 
 

  ، كما ُروي في األخباِر، كما ُروي في األخباِروالشفاعُة التي ادَّخرھا لھم حقٌّوالشفاعُة التي ادَّخرھا لھم حقٌّ
 
 Ndërmjetësimi (esh-Shefa’ah) që Ai e ka rezervuar për ta 
është i vërtetë, sikurse ka ardhur në transmetime. 
 
                                                                                                                                            
Ai ka për qëllim gjashtë drejtimet e krijuara, e nuk ka për qëllim mohimin e 
Lartësimit dhe Ngritjes së Allahut mbi Arshin e Tij, ngase kjo nuk futet tek 
gjashtë drejtimet, porse Ai është përmbi Gjithësinë dhe Mbikqyrës mbi të. 
Dhe me të vërtetë Allahu i ka krijuar robërit e Tij me fitrën (natyrshmërinë, 
instiktin) e besimit në Lartësimin e Allahut të Përsosur nga çdo e metë dhe se 
Ai është në kahun lartë. Dhe për këtë kanë rënë në ixhma (unanimitet) Ehli-
Suneti dhe Xhemati, që nga Sahabët e Pejgamberit (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) 
e deri tek ata që e pasuan rrugën e tyre me mirësi. Dhe argumentet nga 
Kur'ani dhe Suneti i Saktë janë të shumta fare, që të gjitha tregojnë se i 
Përsosuri nga çdo e metë është Lartë. Kështu që, ki mendjen tek kjo çështje 
madhështore o ti lexues i nderuar, dhe dije se kjo është e vërteta dhe çdo gjë 
tjetër pos saj është batil (e pavërtetë). Dhe suksesi vjen vetëm prej Allahut. 
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  والمیثاُق الذي أخَذه اُهللا تعالى من ءادَم وذریِتھ حقٌّوالمیثاُق الذي أخَذه اُهللا تعالى من ءادَم وذریِتھ حقٌّ
 

 Besa (el-Mijthak) të cilën Allahu e ka marrë nga bijtë e 
Ademit dhe pasardhësit e tij është e vërtetë. 
 

ِلَم اُهللا تعالى فیما لم یزْل عدَد مْن یدخُل الجنَة وعدَد من یدخل الناَر جملًة ِلَم اُهللا تعالى فیما لم یزْل عدَد مْن یدخُل الجنَة وعدَد من یدخل الناَر جملًة وقْد عوقْد ع
  واحدة، فال ُیزاُد في ذلَك العدِد وال ُینقص منُھواحدة، فال ُیزاُد في ذلَك العدِد وال ُینقص منُھ

 

 Allahu i Lartësuar e ka ditur gjithmonë numrin e njerëzve 
që do të hyjnë në Xhenet dhe numrin e atyre që do të hyjnë 
në Zjarr, të gjithë papërjashtim; dhe as nuk shtohet ai numër 
e as nuk pakësohet. 

  وكذلَك أفعاُلھم فیما عِلم منُھم أن یفعُلوهوكذلَك أفعاُلھم فیما عِلم منُھم أن یفعُلوه
  

 E njëjta gjë edhe me  veprat e tyre; Ai e ka ditur gjithmonë 
çfarë do të bënin ata. 
 

  وكلٌّ میسٌَّر ِلَما ُخلق لھوكلٌّ میسٌَّر ِلَما ُخلق لھ
 

 Dhe çdo njeriu i lehtësohet ajo për të cilën u krijua. 
 

  واألعماُل بالخواتیمواألعماُل بالخواتیم
 

 Dhe veprat janë sipas përfundimeve të tyre. 
 

  والسعیُد من سِعد بقضاِء اهللا تعالى، والشقيُّ من شِقي بقضاِء اهللاوالسعیُد من سِعد بقضاِء اهللا تعالى، والشقيُّ من شِقي بقضاِء اهللا
 

 I lumtur është ai që u lumturua me Caktimin e Allahut dhe i 
mjeruar është ai që u mjerua me Caktimin e Allahut. 
 
  وأصُل القَدِر سرُّ اِهللا تعالى في خلِقھ، لم یطَّلْع على ذلَك مَلٌك مقرٌَّب وال نبيٌّ مرسٌلوأصُل القَدِر سرُّ اِهللا تعالى في خلِقھ، لم یطَّلْع على ذلَك مَلٌك مقرٌَّب وال نبيٌّ مرسٌل

 

 Kaderi është sekreti i Allahut të Lartësuar në krijimin e 
Tij, nuk arrin njohjen e tij as ndonjë melek i afërt tek Allahu 
dhe as ndonjë pejgamber i dërguar. 
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  والتعمُق والنظُر في ذلك ذریعُة الِخذالِن وُسلَُّم الِحرمان ودرجُة الطغیاِنوالتعمُق والنظُر في ذلك ذریعُة الِخذالِن وُسلَُّم الِحرمان ودرجُة الطغیاِن
 
 Thellimi dhe hulumtimi në çështjen e Kaderit është rrugë 
që të shpie drejt dështimit, privimit dhe kalimit të kufirit. 
 

وفكًرا ووسوسًة، فإنَّ اَهللا تعالى طوى علَم القدِر وفكًرا ووسوسًة، فإنَّ اَهللا تعالى طوى علَم القدِر فالحذَر كلَّ الحذِر من ذلَك نظًرا فالحذَر كلَّ الحذِر من ذلَك نظًرا 
  : : عن أناِمھ ونھاُھم عن مراِمھ كما قاَل تعالى في كتابھعن أناِمھ ونھاُھم عن مراِمھ كما قاَل تعالى في كتابھ

  }}ال یسئل عما یفعل وھم یسئلونال یسئل عما یفعل وھم یسئلون{{
 
 Prandaj ki kujdes, ruhu nga shikimi, meditimi dhe cytjet në 
çështjen e Kaderit, ngase Allahu i Lartësuar e ka mbajtur të 
fshehur nga krijesat diturinë e Kaderit dhe i ndaloi ata që ta 
hulumtojnë atë. Sikurse ka thënë i Lartësuari: “Ai nuk mund të 
pyetet për atë që bën, kurse ata do të pyeten.” [el-Enbija, 23] 
 

   كان من الكافریَن كان من الكافریَنلم فعَل؟ فقد ردَّ ُحكَم الكتاِب، ومْن ردَّ حكَم الكتاِبلم فعَل؟ فقد ردَّ ُحكَم الكتاِب، ومْن ردَّ حكَم الكتاِب: : فمن سألفمن سأل
 
 Dhe ai që pyet: “Përse e bëri?”, ka refuzuar gjykimin e 
Kur'anit. Dhe kush refuzon gjykimin e Kur'anit bëhet 
mosbesimtar. 
 
فھذِه جملُة ما یحتاُج إلیھ من ھو منوٌَّر قلُبھ من أولیاِء اِهللا تعالى، وھي درجُة فھذِه جملُة ما یحتاُج إلیھ من ھو منوٌَّر قلُبھ من أولیاِء اِهللا تعالى، وھي درجُة 

  الراسخیَن في العلِمالراسخیَن في العلِم
 
 Kjo është përmbledhje e çështjeve (rreth Kaderit) që i 
nevojiten atij e ka zemrën të ndriçuar dhe është prej eulijave 
të Allahut të Lartësuar. Dhe kjo është grada e atyre që janë 
të rrënjosur në dije. 
 

 العلِم  العلِم قود، فإنكاُرقود، فإنكاُرعلٌم في الخلِق موجوٌد، وعلٌم في الخلِق مفعلٌم في الخلِق موجوٌد، وعلٌم في الخلِق مف: : ألنَّ العلَم علماِنألنَّ العلَم علماِن
  الموجوِد كفٌر، وادعاُء العلِم المفقوِد كفرالموجوِد كفٌر، وادعاُء العلِم المفقوِد كفر
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 Sepse dituria është dy llojëshe: dija që është e pranishme 
tek krijesat, dhe dija që është e fshehur nga krijesat.4 Kështu 
që, refuzimi i dijes së pranishme është kufër, dhe pretendimi i 
posedimit të dijes së fshehur është kufër. 
 

  وال یثبُت اإلیماٌن إال بَقبوِل العلِم الموجوِد، وترِك طلِب العلِم المفقوِدوال یثبُت اإلیماٌن إال بَقبوِل العلِم الموجوِد، وترِك طلِب العلِم المفقوِد
  
 Dhe nuk vërtetohet Imani përveç se me pranimin e dijes së 
pranishme dhe lënien e kërkimit të dijes së fshehtë. 
 

  یِع ما فیھ قد ُرِقَمیِع ما فیھ قد ُرِقَمونؤمُن باللوح والقلم وبجمونؤمُن باللوح والقلم وبجم
 
                                                
4 Komentoi Shejkh ‘Abdul-‘Azijz Ibën Baz (rahimehullah) duke thënë: 
Qëllimi i tij – Allahu pastë mëshirë për të – me “dijen e fshehur” është dija e 
Gajbit, e cila është e veçantë për Allahun (‘Azze ue Xhel-le) dhe ai njeri që 
pretendon se e posedon atë dije ka bërë kufër (ka mohuar), për shkak se 
Allahu i Përsosur nga çdo e metë ka thënë: “Tek Ai janë Çelësat e të Fshehtës 
dhe vetëm Ai i di ato.” [el-En’am, 59]   Dhe thotë Allahu (‘Azze ue Xhel-le): 
“Thuaj: askush nuk e di të fshehtat në qiej e në tokë, përveç Allahut.” [en-
Neml, 65]  Dhe nga fjala e Pejgamberit (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem): “Çelësat e 
Gajbit janë pesë dhe askush nuk i di ato, përveç Allahut.” Pastaj ai recitoi Fjalën e 
Allahut të Përsosur nga çdo e metë: “Pa dyshim, vetëm Allahu e di Orën e 
caktuar dhe Ai e zbret shiun...” [Lukman, 34]   Dhe hadithet e sakta e të 
shumta të cilat kanë ardhur për këtë temë tregojnë se Pejgamberi (sal-lAllahu 
‘alejhi ue sel-lem) nuk e di Gajbin, ndonëse ai është krijesa më e mirë dhe 
zotëria i të Dërguarve, e sa e mundur është njohja e Gajbit nga ata që janë 
poshtë tij? Ai (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) nuk di gjë nga Gajbi, me përjashtim 
të asaj që ia mësoi Allahu i Përsosur nga çdo e metë. Dhe kur njerëzit e 
shpifjes folën kundër A’ishes (radij-Allahu ‘anha), ai nuk e dinte pafajësinë e saj 
përveçse kur zbriti shpallja. Dhe kur asaj i humbi varësja kur në disa prej 
udhëtimeve të tij (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem), ai dërgoi disa njerëz që ta 
kërkonin varësen dhe ai nuk e dinte vendin ku ndodhej varësja, derisa kur e 
çuan devenë dhe e gjetën poshtë saj. Argumentet nga Kur'ani dhe Suneti që 
tregojnë se Pejgamberi (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) nuk e dinte Gajbin janë të 
shumta, lavdi Allahut. 
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 Ne besojmë në Pllakën e Ruajtur (el-Leuhul-Mahfuudh) 
dhe Penën dhe çka është shkruajtur në të. 
 
فلو اجتمع الخلُق كلُّھم على شىٍء كتَبھ اُهللا تعالى فیھ أنُھ كائن لیجعلوُه غیَر كائن فلو اجتمع الخلُق كلُّھم على شىٍء كتَبھ اُهللا تعالى فیھ أنُھ كائن لیجعلوُه غیَر كائن 

  لم یقدروا علیھلم یقدروا علیھ
 
 E nëse mblidhen të gjitha krijesat për të ndaluar diçka që 
Allahu e ka shkruajtur për të ndodhur, ata nuk do të arrijnë ta 
ndalojnë dot. 
 
  ولو اجتمعوا كلُّھم على شىء لم یكُتْبھ اهللا تعالى فیِھ لیجعلوُه كائًنا لم یقدروا علیِھولو اجتمعوا كلُّھم على شىء لم یكُتْبھ اهللا تعالى فیِھ لیجعلوُه كائًنا لم یقدروا علیِھ

 
 E nëse mblidhen të gjitha krijesat për të bërë diçka që të 
ndodhë, të cilën Allahu nuk e ka shkruajtur për të ndodhur, 
ata nuk do të arrijnë ta bëjnë që të ndodhë. 
 

 
  جفَّ القلُم بما ھو كائٌن إلى یوم القیامةجفَّ القلُم بما ھو كائٌن إلى یوم القیامة

  
 Është tharë boja e Penës pasi që u shkruajt ajo që do të 
ndodhë gjer në Ditën e Kijametit. 
 

  لم یكْن لُیصیَبھ، وما أصاَبھ لم یكن لُیخطَئھلم یكْن لُیصیَبھ، وما أصاَبھ لم یكن لُیخطَئھوما أخطَأ العبَد وما أخطَأ العبَد 
 
 Çdo gjë që nuk i ka rënë robit, ajo kurrë s’do të kishte 
mundur t’i binte atij; dhe çdo gjë që i ka rënë robit, ajo kurrë 
nuk mund t’i shmangej atij. 
 

خلقھ، فقدََّر ذلك خلقھ، فقدََّر ذلك وعلى العبِد أن یعلم أن اَهللا قد سبق علُمھ في كل كائٍن من وعلى العبِد أن یعلم أن اَهللا قد سبق علُمھ في كل كائٍن من 
تقدیًرا محكًما مبرًما لیس فیھ ناقٌض وال معّقٌب وال مزیٌل وال مغّیٌر وال محّوٌل تقدیًرا محكًما مبرًما لیس فیھ ناقٌض وال معّقٌب وال مزیٌل وال مغّیٌر وال محّوٌل 

  وال ناقٌص وال زائٌد من خلِقھ في سماواِتھ وأرِضھوال ناقٌص وال زائٌد من خلِقھ في سماواِتھ وأرِضھ
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 Robi e ka detyrë që ta dijë se Allahu ka paraprirë me 
Dijen e Tij çdo gjë që do të ndodhë në krijesat e Tij dhe e 
paracaktoi atë me paracaktim preçiz e të pakthyeshëm, të 
cilin askush nga krijesat e Tij në qiejt apo në tokën e Tij nuk 
mund ta anulojë apo të bashkangjisë diçka tjetër në të apo ta 
fshijë apo ta ndryshojë apo ta mangësojë apo të shtojë mbi të. 
 

ك من َعْقِد اإلیماِن وأصوِل المعرفِة واالعتراِف بتوحیِد اِهللا تعالى ك من َعْقِد اإلیماِن وأصوِل المعرفِة واالعتراِف بتوحیِد اِهللا تعالى وذلوذل
  ، ، }}وخلق كلَّ شىء فقدره تقدیًراوخلق كلَّ شىء فقدره تقدیًرا{{: : وربوبّیِتھ، كما قاَل تعالى في كتابھوربوبّیِتھ، كما قاَل تعالى في كتابھ

  }}وكان أمُر اهللا قَدًرا مقدوًراوكان أمُر اهللا قَدًرا مقدوًرا{{::وقال تعالى وقال تعالى 
  
 Dhe kjo është prej lidhjeve më të forta të Imanit dhe prej 
parimeve themelore të njohjes dhe pranimit të Teuhidit dhe 
Rububijes së Allahut të Lartësuar, sikurse ka thënë i 
Lartësuari në Librin e Tij: “Dhe Ai krijoi çdo gjë dhe i dha 
përcaktim të detajuar.” [el-Furkan, 2]   Dhe ka thënë i 
Lartësuari: “Dhe urdhëri i Allahut është përherë vendim i 
pakthyeshëm.” [el-Ahzab, 38] 
 
فویل لمن صاَر ِهللا تعالى في القَدر خصیًما، وأحضر للنظِر فیھ قلًبا سقیًما، لقد فویل لمن صاَر ِهللا تعالى في القَدر خصیًما، وأحضر للنظِر فیھ قلًبا سقیًما، لقد 

  ِص الغیِب سرا كتیًما، وعاد بما قاَل فیھ أفاًكا أثیًماِص الغیِب سرا كتیًما، وعاد بما قاَل فیھ أفاًكا أثیًماحْْح في َف في َفِمِھِمِھھََھوََوالتَمس ِبالتَمس ِب
  
 Andaj, mjerë për atë që i kundërvihet Allahut për Kaderin, 
dhe futet në çështjen e tij me një zemër të sëmurë, pasi ai 
përpiqet me mendjen e tij që të hulumtojë Gajbin që është i 
fshehtë dhe i vulosur, dhe duke folur për Kaderin ai 
shndërrohet në shpifës gjynahqar. 
 

  والعرُش والكرسيُّ حقٌّوالعرُش والكرسيُّ حقٌّ
 
 Arshi dhe Kursij-a janë të vërteta. 
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   وما دوَنھ وما دوَنھوھو مستغٍن عن العرِشوھو مستغٍن عن العرِش
 

 Dhe Ai është i Panevojshëm për Arshin e për gjithçka 
tjetër poshtë tij. 
 

  محیٌط بكّل شىء وفوَقھمحیٌط بكّل شىء وفوَقھ
 

 Ai ka nën kontroll gjithçka me Dijen dhe Fuqinë e Tij dhe 
Ai qëndron mbi krijesat e Tij. 
 

  وقد أعجَز عن اإلحاطِة خلقھوقد أعجَز عن اإلحاطِة خلقھ
 

 Dhe Ai i ka bërë të paafta krijesat e Tij që ta përfshijnë 
Atë me dijen e tyre. 
 

  إنَّ اَهللا اتخذ إبراھیَم خلیًال، وكلََّم اُهللا موسى تكلیًما إیماًنا وتصدیًقا وتسلیًماإنَّ اَهللا اتخذ إبراھیَم خلیًال، وكلََّم اُهللا موسى تكلیًما إیماًنا وتصدیًقا وتسلیًما: : ونقوُلونقوُل
 

 Dhe ne themi duke besuar, duke pohuar dhe duke pranuar 
me nënshtrim se Allahu e bëri Ibrahimin mik të dashur dhe 
Allahu i foli Musait drejtpërdrejtë. 
 
ونؤمُن بالمالئكِة والنبییَن، والكتِب المنزَّلة على المرسلیَن، ونشھُد أنھم كانوا ونؤمُن بالمالئكِة والنبییَن، والكتِب المنزَّلة على المرسلیَن، ونشھُد أنھم كانوا 

  على الحّق المبیِنعلى الحّق المبیِن
 

 Dhe besojmë Melaiket, Pejgamberët dhe Librat që iu 
zbritën të Dërguarve dhe dëshmojmë se ata ishin në të 
vërtetën e qartë. 
 
ونسمي أھَل ِقبلِتنا مسلمین مؤمنیَن، ما داموا بما جاَء بھ النبيُّ صلى اُهللا علیھ ونسمي أھَل ِقبلِتنا مسلمین مؤمنیَن، ما داموا بما جاَء بھ النبيُّ صلى اُهللا علیھ 

  وسلم معترفیَن، ولُھ بكّل ما قاَلھ وأخبَر مصّدقیَن غیَر منِكرینوسلم معترفیَن، ولُھ بكّل ما قاَلھ وأخبَر مصّدقیَن غیَر منِكرین
 

 Ne i quajmë ata që falen drejt Kiblës sonë Muslimanë dhe 
Besimtarë, për sa kohë që e pranojnë Mesazhin me të cilin 
erdhi Pejgamberi (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) dhe pohojnë 
çdo gjë që tha dhe njoftoi ai. 
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وال نجادُل في القرءاِن، ونشھُد أنھ كالُم وال نجادُل في القرءاِن، ونشھُد أنھ كالُم . . وال نخوُض في اهللا وال نماري في دیِن اهللاوال نخوُض في اهللا وال نماري في دیِن اهللا
  لین محمًدا صلى اهللا علیِھ وسلملین محمًدا صلى اهللا علیِھ وسلمرّب العالمیَن، نزَل بھ الروُح األمیُن، فعلَّمھ سیَد المرسرّب العالمیَن، نزَل بھ الروُح األمیُن، فعلَّمھ سیَد المرس

 
 Dhe ne nuk flasim për Allahun (pa dije) dhe as nuk 
polemizojmë për Kur'anin, porse dëshmojmë që ai është Fjala 
e Zotit të Gjithësisë, me të cilin zbriti Shpirti Besnik (Xhibrili 
‘alejhis-selam) dhe ia mësoi Zotërisë së të Dërguarve, 
Muhamedit (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem). 
 

  وھو كالُم اِهللا تعالى، ال یساویھ شىٌء من كالِم المخلوقیَنوھو كالُم اِهللا تعالى، ال یساویھ شىٌء من كالِم المخلوقیَن
 
 Ai (Kur'ani) është Fjala e Allahut të Lartësuar dhe asnjë 
fjalë e krijesave nuk është e njëjtë me të. 
 

   المسلمیَن المسلمیَنوال نقوُل بخْلِقھ، وال نخالُف جماعَةوال نقوُل بخْلِقھ، وال نخالُف جماعَة
 
 Ne nuk themi që ai është i krijuar dhe nuk e kundështojmë 
Xhematin e Muslimanëve. 
 

  وال نكّفُر أحًدا من أھِل القبلة بذنٍب ما لم یستحلَّھوال نكّفُر أحًدا من أھِل القبلة بذنٍب ما لم یستحلَّھ
 
 Dhe ne nuk bëjmë qafir askënd prej njerëzve të Kiblës për 
shkak të gjynahut, për sa kohë që ai nuk e bën të lejuar atë 
gjynah.5 

                                                
5 Komentoi Shejkh ‘Abdul-‘Azijz Ibën Baz (rahimehullah) duke thënë: 
Me fjalën e tij: “Dhe ne nuk bëjmë qafir askënd prej njerëzve të Kiblës për 
shkak të gjynahut, për sa kohë që ai nuk e bën të lejuar atë gjynah”, ai ka për 
qëllim – Allahu pastë mëshirë për të – se Ehli-Suneti dhe Xhemati nuk bëjnë 
qafir Muslimanin që është me Teuhid dhe beson në Allahun dhe në Ditën e 
Gjykimit për shkak të një gjynahu që bën ai, si për shembull zinaja, 
konsumimi i pijeve dehëse, kamata, mosbindja ndaj prindërve dhe gjynahe të 
tjera, përderisa ai nuk i bën të lejuara ato, sepse nëse i bën të lejuara ka bërë 
kufër, për shkak se ai përgënjeshtron Allahut dhe të Dërguarin e Tij dhe ka 
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  وال نقوُل ال یضرُّ مع اإلیماِن ذنٌب لمن عِمَلھوال نقوُل ال یضرُّ مع اإلیماِن ذنٌب لمن عِمَلھ
  
 Dhe ne nuk themi që Imani i robit nuk dëmtohet nga 
gjynahu që ai bën. 
 
نرجو للمحسنیَن مَن المؤمنین أن یعفَو عنھم ویدِخَلھم الجنَة برحمِتھ وال نأمُن نرجو للمحسنیَن مَن المؤمنین أن یعفَو عنھم ویدِخَلھم الجنَة برحمِتھ وال نأمُن 

  علیِھم، وال َنشھُد لھم بالجنِةعلیِھم، وال َنشھُد لھم بالجنِة
  
 Ne shpresojmë për vepërmirët nga mesi i Besimtarëve se 
Allahu do t’i falë dhe do t’i fusë në Xhennet me mëshirën e 
Tij, porse nuk jemi garant për ata dhe as nuk dëshmojmë për 
ata se janë në Xhennet.6 
                                                                                                                                            
dalë nga feja e tij. Ama, nëse ai nuk i bën të lejuara ato, ai nuk ka bërë kufër 
sipas Ehli-Sunetit dhe Xhematit, porse është me iman të dobët dhe merr 
gjykimin sipas gjynahut që ka bërë, duke u emërtuar gjynahqar e duke zbatuar 
mbi të masat ndëshkimore e masa të tjera që kanë ardhur në Sheriatin e 
pastër.  Dhe kjo është fjala e Ehli-Sunetit dhe Xhematit, ndryshe nga 
Khauarixhët, nga Muëtezilet dhe nga ata që ndoqën rrugën e tyre të pabazë, 
sepse Khauarixhët të bëjnë qafir për shkak të gjynaheve, kurse Muëtezilet e 
vendosin atë në një gradë ndërmjet dy gradave, domethënë në dynja e 
vendosin ndërmjet Islamit dhe kufrit, kurse për në Botën Tjetër ata pajtohen 
me Khauarixhët se ai do të jetë përgjithmonë në Zjarr. Dhe fjala e të dyja 
këtyre grupeve është e pavërtetë sipas Kur'anit, sipas Sunetit dhe sipas 
Ixhmasë (unanimitetit) të Selefëve të Umetit. Kjo çështje iu është pështjelluar 
disa njerëzve për shkak të dijes së tyre të paktë, mirëpo gjithësesi ajo është e 
qartë tek pasuesit e Hakut, sikurse edhe e sqaruam. Dhe suksesi është nga 
Allahu. 
 
6 Komentoi Shejkh ‘Abdul-‘Azijz Ibën Baz (rahimehullah) duke thënë: 
Ai (rahimehullah) ka për qëllim çdonjeri, me përjashtim të atyre për të cilët ka 
dëshmuar i Dërguari (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) se janë në Xhenet, siç janë 
Dhjetë të Përgëzuarit dhe të tjerë si ata. Kjo do të përmendet më mbas në 
fund të fjalës së tij, dhe duhet patur parasysh që besimi i Ehli-Sunetit dhe 
Xhematit është se ata dëshmojnë se besimtarët dhe të devotshmit në 
përgjithësi janë prej banorëve të Xhenetit, dhe se mosbesimtarët, idhujtarët 
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  ونستغفُر لمسِیئھم ونخاُف علیھم وال ُنَقنُِّطُھمونستغفُر لمسِیئھم ونخاُف علیھم وال ُنَقنُِّطُھم
 
 Ne kërkojmë falje për ata që kanë bërë gjynahe dhe kemi 
frikë për ta, porse nuk i bëjmë ata që ta humbasin shpresën 
(nga Mëshira e Allahut). 
 

  واألمُن واإلیاُس ینقالِن عن ملِة اإلسالِم، وسبیُل الحق بینھما ألھِل القبلةواألمُن واإلیاُس ینقالِن عن ملِة اإلسالِم، وسبیُل الحق بینھما ألھِل القبلة
 
 Të ndjehesh i siguruar (nga Dënimi i Allahut) dhe të 
humbasësh shpresën (nga Mëshira e Allahut), të dyja këto të 
nxjerrin nga feja Islame, ndërsa rruga e vërtetë për 
Muslimanët qëndron midis atyre të dyjave. 
  

  وال یخرُج العبُد من اإلیمان إال بُجحوِد ما أدخَلھ فیھوال یخرُج العبُد من اإلیمان إال بُجحوِد ما أدخَلھ فیھ
  
 Nuk del njeriu nga Imani përveç se me mohimin e asaj që e 
futi atë në Iman.7 

                                                                                                                                            
dhe munafikët janë prej banorëve të Zjarrit, sikurse e tregojnë këtë ajetet 
fisnike dhe Suneti autentik i të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-
lem). Prej atyre është Fjala e të Përsosurit nga çdo e metë: “Vërtet, të 
devotshmit do të jenë në Xhenete e në lumturi.” [et-Tuur, 17] Dhe Fjala e 
Allahu ‘Azze ue Xhel-le: “Allahu u ka premtuar besimtarëve dhe besimtareve 
kopshte, nëpër të cilat rrjedhin lumenj dhe ku do të banojnë 
përgjithmonë.” [et-Teubeh, 72]   Ka ajete të shumta që tregojnë këtë kuptim. 
Dhe për mosbesimtarët është Fjala e të Përsosurit nga çdo e metë: “Për 
jobesimtarët është përgatitur Zjarri i Xhehenemit, ku ata nuk do të vdesin 
dhe as që do t’u lehtësohet dënimi. Ja, kështu Ne do t’i dënojmë 
mosmirënjohësit.” [Fatir, 36]   Dhe Fjala e të Përsosurit nga çdo e metë: “Pa 
dyshim që hipokritët do të jenë në thellësinë më të madhe të Xhehenemit 
dhe ti kurrsesi nuk do t’u gjesh atyre ndihmës.” [en-Nisa`, 145]   Ka edhe 
ajete të tjera që tregojnë këtë kuptim. Dhe suksesi është nga Allahu. 
 
7 Komentoi Shejkh ‘Abdul-‘Azijz Ibën Baz (rahimehullah) duke thënë: 
Ka vërejtje për këtë kufizim, ngase mosbesimtari hyn në Islam me dy 
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  واإلیماُن ھو اإلقراُر باللسان والتصدیُق بالَجَناِنواإلیماُن ھو اإلقراُر باللسان والتصدیُق بالَجَناِن
 
 Dhe Imani është: pohimi me gjuhë dhe besimi me zemër.8 

                                                                                                                                            
dëshmitë, nëse nuk i ka thënë ato. E nëse i thotë ato hyn në Islam duke bërë 
pendimin që obligon kufri i tij. E në të vërtetë ai mund të dalë nga Islami 
edhe pa bërë mohim (xhuhuud), mund të dalë për shkaqe të shumta, të cilat i 
kanë sqaruar njerëzit e dijes në kapitullin e murrtedit (felëshuesit), prej të 
cilave është: sharja e Islamit apo e Pejgamberit (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem), ose 
tallja me Allahun, me të Dërguarin e Tij, me Librin e Tij ose me diçka prej 
Sheriatit të Allahut të Përsosur nga çdo e metë, për arsye se i Përsosuri nga 
çdo e metë ka thënë: “Thuaj: A mos vallë me Allahun, shpalljet dhe të 
Dërguarin e Tij po talleni?” Mos u shfajësoni! Ju mohuat, pasi patët 
besuar.” [et-Teubeh, 65-66]    E prej atyre është adhurimi i idhujve dhe 
krijesave (të gjalla apo të vdekura), ose lutja drejtuar të vdekurve dhe kërkimi i 
ndihmës në vështirësi apo në rehati nga ata etj., sepse kjo e anulon fjalën La 
ilahe il-lAllah, pasi kjo fjalë tregon që adhurimi është e drejtë që i takon 
vetëm Allahut, e prej adhurimit është lutja, kërkimi i ndihmës në vështirësi, 
rukuja, sexhdeja, prerja e kurbanit, zotimi etj. Dhe kush i dedikon diçka prej 
adhurimit dikujt tjetër në vend të Allahut, qoftë nëse ia dedikon ndonjë 
idhulli apo ndonjë krijese si melaiket, xhindët, të vdekurve në varre apo 
krijesave të tjera, ai padyshim që i ka bërë shirk Allahut dhe nuk e ka realizuar 
fjalën La ilahe il-lAllah. Dhe të gjitha këto çështje të nxjerrin nga Islami me 
ixhmanë (unanimitetin) e njerëzve të dijes, dhe ato nuk janë prej çështjeve të 
mohimit [el-xhuhuud]. Dhe argumentet për to janë të njohura, nga Kur'anit 
dhe Suneti. Ka edhe çështje të tjera, të shumta, me të cilat Muslimani bën 
kufër, dhe ato çështje nuk quhen “xhuhuud” [mohim]. Ato i kanë përmendur 
dijetarët në kapitullin e murrtedit, andaj kthehu tek fjalët e tyre nëse 
dëshiron. Dhe suksesi është nga Allahu. 
 
8 Komentoi Shejkh ‘Abdul-‘Azijz Ibën Baz (rahimehullah) duke thënë: 
Ka vërejtje për këtë përkufizim dhe në të ka mangësi. Përkufizimi i saktë është 
ai i Ehli-Sunetit dhe Xhematit, se Imani është fjalë, vepër dhe besim, shtohet 
me bindje (ndaj Allahut) dhe pakësohet nga gjynahet. Dhe argumentet për 
këtë nga Kur'anit dhe Suneti janë të shumta që t’i numërojmë. Dhe ka 
përmendur shpjeguesi (i Tahauijes), Ibën Ebil-‘Izz një pjesë të atyre 
argumenteve, prandaj referoju atyre nëse dëshiron. Përjashtimi i veprës nga 
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  وجمیُع ما صحَّ عن رسوِل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم من الشرِع والبیاِن كلُّھ حقٌّوجمیُع ما صحَّ عن رسوِل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم من الشرِع والبیاِن كلُّھ حقٌّ
 

 Dhe çdo sqarim apo ligj që ka ardhur me transmetim të 
saktë nga i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) 
është i gjithi i vërtetë. 
 

والتفاضُل بینھم بالَخشیة والتُّقى والتفاضُل بینھم بالَخشیة والتُّقى   ،،واإلیماُن واحٌد، وأھُلھ في أصلِھ سواٌءواإلیماُن واحٌد، وأھُلھ في أصلِھ سواٌء
  ومخالفِة الھوى ومالزمِة اَألْولىومخالفِة الھوى ومالزمِة اَألْولى

 

 Imani është një9 dhe njerëzit e Imanit në themelin e tij janë 
të gjithë njësoj dhe ata ia kalojnë njëri-tjetrit me frikë, me 
devotshmëri, me kundërshtimin e epshit dhe me kapjen mbas 
asaj që është më e mira. 
 

 وأْتبعھم للقرءاِنوأْتبعھم للقرءاِنوالمؤمنوَن كلُّھم أولیاُء الرحمن، وأكَرُمھم عند اِهللا أطوُعھم والمؤمنوَن كلُّھم أولیاُء الرحمن، وأكَرُمھم عند اِهللا أطوُعھم 
 

 Të gjithë Besimtarët janë eulija (të dashur) të Allahut dhe 
më i nderuari prej tyre tek Allahu është ai që bindet dhe 
pason Kur'anin më së shumti. 

                                                                                                                                            
Imani ëshrë fjalë e Murrxhiave, dhe mospajtimi midis tyre dhe Ehli-Sunetit 
nuk është mospajtim shprehimor, porse është mospajtim shprehimor dhe 
kuptimor, dhe mbi të zbatohen dispozitat e shumta të cilat i njeh ai që ka 
studjuar me kujdes fjalën e Ehli-Sunetit dhe Xhematit, si dhe fjalën e 
Murrxhiave. Allahu na qoftë në ndihmë. 
 
9 Komentoi Shejkh ‘Abdul-‘Azijz Ibën Baz (rahimehullah) duke thënë: 
Tek fjala e tij “Imani është një dhe njerëzit e Imanit në themelin e tij 
janë të gjithë njësoj” ka vërejtje, madje ajo është batil (e pavërtetë). Sepse 
njerëzit e Imanit nuk janë të gjithë njësoj me iman, porse midis tyre ka 
diferenca të mëdha, sepse nuk është imani i të Dërguarve sikurse imani i 
njerëzve të tjerë, ashtu siç nuk është imani i Prijësave të Drejtë dhe pjesës 
tjetër të Sahabëve (radij-Allahu ‘anhum) sikurse imani i njerëzve të tjerë. E po 
kështu, nuk është imani i besimtarëve i njëjtë me imanin e gjynahqarëve, dhe 
kjo diferencë është në varësi të dijes që ka zemra rreth Allahut, Emrave dhe 
Cilësive të Tij dhe ligjeve që ka vendosur Ai për robërit e Tij. Dhe kjo është 
fjala e Ehli-Sunetit dhe Xhematit, ndryshe nga Murrxhiat dhe ata që kanë 
thënë të njëjtën fjalë sikur ata. Dhe Allahu na qoftë në ndihmë. 
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واإلیماُن ھو اإلیماُن باهللا، ومالئكِتھ، وكتبھ، ورسلھ، والیوم اآلخر، والَقَدر واإلیماُن ھو اإلیماُن باهللا، ومالئكِتھ، وكتبھ، ورسلھ، والیوم اآلخر، والَقَدر 
  وُحلِوه وُمّره مَن اهللا تعالى، ونحُن مؤمنوَن بذلك كّلھ وُحلِوه وُمّره مَن اهللا تعالى، ونحُن مؤمنوَن بذلك كّلھخیِره وشرهخیِره وشره

 
 Imani është: të besosh Allahun, melaiket e Tij, Librat e Tij, 
të Dërguarit e Tij, Ditën e Kijametit, Kaderin me të mirën 
dhe të keqen e tij, të ëmblën dhe të hidhurën e tij, që vijnë nga 
Allahu i Lartësuar; dhe ne i besojmë të gjitha këto. 
 

 ال نفرُق بین أحد من رسِلھ ونصّدُقھم كلُّھم على ما جاءوا بِھال نفرُق بین أحد من رسِلھ ونصّدُقھم كلُّھم على ما جاءوا بِھ
 
 Ne s’bëjmë dallim tek ndonjë prej të Dërguarve, por 
besojmë tek të gjithë ata dhe tek mesazhi me të cilin u 
dërguan. 
 

ى اهللا علیھ وسلم في الناِر ال یخلدوَن إذا ماتوا ى اهللا علیھ وسلم في الناِر ال یخلدوَن إذا ماتوا وأھُل الكبائِر من أمِة محمٍد صلوأھُل الكبائِر من أمِة محمٍد صل
وھم موحِّدوَن وإن لم یكونوا تائبیَن بعد أن لقوا اَهللا عارفیَن مؤمنین، وھم في وھم موحِّدوَن وإن لم یكونوا تائبیَن بعد أن لقوا اَهللا عارفیَن مؤمنین، وھم في 
مشیئِتھ وُحكِمھ إن شاَء غفَر لھم وعفا عنھم بفضِلھ، كما ذكر عز وجلَّ في مشیئِتھ وُحكِمھ إن شاَء غفَر لھم وعفا عنھم بفضِلھ، كما ذكر عز وجلَّ في 

ار بعْدِلھ ثم ار بعْدِلھ ثم ، وإن شاَء عذَّبھم في الن، وإن شاَء عذَّبھم في الن}}ویغفر ما دون ذلك لمن یشاءویغفر ما دون ذلك لمن یشاء{{: : كتاِبھكتاِبھ
یخرُجھم منھا برحمِتھ وشفاعِة الشافعیَن من أھل طاعِتھ ثم یبعُثھم إلى جّنِتھ، یخرُجھم منھا برحمِتھ وشفاعِة الشافعیَن من أھل طاعِتھ ثم یبعُثھم إلى جّنِتھ، 
وذلك بأنَّ اَهللا تعالى تولى أھَل معرفِتھ ولم یجعْلھم في الدارْین كأھِل ُنْكَرتھ وذلك بأنَّ اَهللا تعالى تولى أھَل معرفِتھ ولم یجعْلھم في الدارْین كأھِل ُنْكَرتھ 

 الذین خابوا من ھدایِتھ ولم ینالوا من والیِتھالذین خابوا من ھدایِتھ ولم ینالوا من والیِتھ
  
 Ata që kanë bërë gjynahe të mëdha (nga Umeti i 
Muhamedit sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) nuk do të jenë 
përgjithmonë në Zjarr, nëse ata vdesin në Teuhid, edhe 
nëqoftëse nuk janë penduar. Përderisa ata e takojnë Allahun 
duke e njohur Atë (duke besuar në Të), ata janë nën 
Dëshirën dhe Gjykimin e Tij. Nëse Ai do i fal dhe ua shlyen 
gjynahet me Mirësinë e Tij, siç e përmend Allahu Krenar e 
Madhështor në Librin e Tij: “...por gjynahet e tjera (përveç 
Shirkut) ia fal kujt të dojë Ai.” [en-Nisaa`,48]   E nëse do, Ai i 
dënon ata në Zjarr me Drejtësinë e Tij. Pastaj Ai i nxjerr 
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ata nga Zjarri me Mëshirën e Tij dhe me ndërmjetësimin e 
ndërmjetësuesve që janë të bindur ndaj Tij dhe pastaj i çon 
në Xhenetin e Tij. Kjo për arsye se Allahu i Lartësuar është 
Mbrojtësi i atyre që e njohën Atë dhe nuk do t’i trajtojë ata 
në dy vendbanimet (sh.p. në dynja dhe në Ahiret) sikurse ata 
që e mohuan Atë, ata të cilët dështuan në Udhëzimin e Tij 
dhe nuk e arritën dot Mbrojtjen e Tij. 
 

 اللھم یا وليَّ اإلسالِم وأھِلھ ثبتنا على اإلسالِم حتى نلقاَك بھاللھم یا وليَّ اإلسالِم وأھِلھ ثبتنا على اإلسالِم حتى نلقاَك بھ
 

 O Allah, o Mbrojtësi i Islamit dhe i Muslimanëve, na bëj të 
palëkundur në Islam derisa të takohemi me Ty duke qenë në 
Islam. 
 

  منھممنھمونرى الصالَة خلَف كل َبّر وفاجٍر من أھِل القبلة، وعلى َمن ماَت ونرى الصالَة خلَف كل َبّر وفاجٍر من أھِل القبلة، وعلى َمن ماَت 
 

 Ne besojmë se namazi duhet të falet mbas çdo Muslimani 
që është punëmirë apo gjynahqar, si dhe t’i falim xhenazen 
secilit prej tyre që vdes. 
 
وال ننّزُل أحًدا منھم جنًة وال ناًرا، وال نشھُد علیھم بكفٍر وال بشرٍك وال بنفاٍق وال ننّزُل أحًدا منھم جنًة وال ناًرا، وال نشھُد علیھم بكفٍر وال بشرٍك وال بنفاٍق 

 لك، وَنَذر سرائَرھم إلى اِهللا تعالىلك، وَنَذر سرائَرھم إلى اِهللا تعالىما لم یظھر منھم شىٌء من ذما لم یظھر منھم شىٌء من ذ
 

 Ne nuk vendosim asnjërin prej tyre në Xhenet apo në 
Zjarr dhe as nuk i akuzojmë ata për kufër, shirk apo nifak 
përderisa nuk shfaqin haptazi ndonjë prej tyre, kurse të 
fshehtat e tyre ia lëm Allahut të Lartësuar. 
 

 نرى السیَف على أحٍد من أمِة محمٍد صلى اهللا علیھ وسلم إال من وَجَب  نرى السیَف على أحٍد من أمِة محمٍد صلى اهللا علیھ وسلم إال من وَجَب والوال
 علیِھ السیُفعلیِھ السیُف

 

 Ne besojmë se nuk lejohet ngritja e shpatës kundër dikujt 
nga Umeti i Muhamedit (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem), me 
përjashtim të atyre, kundër të cilëve është obligim përdorimi i 
shpatës. 



Akideja  Tahauijeh  me  komentet  e  Shejkh  Ibën  Bazit  (rahimehullah) 
 

© Selefi . org 31 

وال نرى الخروَج على أئّمتنا وُوالِة أموِرنا وإن جاُروا، وال ندعو علیِھم، وال وال نرى الخروَج على أئّمتنا وُوالِة أموِرنا وإن جاُروا، وال ندعو علیِھم، وال 
ننزُع یًدا من طاعِتھم، ونرى طاعَتھم من طاعِة اهللا عز وجل فریضًة ما لم ننزُع یًدا من طاعِتھم، ونرى طاعَتھم من طاعِة اهللا عز وجل فریضًة ما لم 

 وندعو لھم بالصالِح والمعافاِةوندعو لھم بالصالِح والمعافاِة. . یأمروا بمعصیةیأمروا بمعصیة
 
 Ne besojmë se nuk lejohet kryengritja ndaj udhëheqësve 
dhe drejtuesve të punëve tona, edhe nëqoftëse ata bëjnë 
padrejtësi, dhe as nuk bëjmë dua kundër tyre, as nuk e heqim 
dorë së binduri ndaj tyre, porse besojmë se bindja ndaj tyre 
është bindje ndaj Allahut (‘Azze ue Xhel-le), e detyrueshme, 
për sa kohë që ata nuk urdhërojnë për mosbindje ndaj 
Allahut; si dhe bëjmë dua për përmirësimin dhe mirëqënien e 
tyre. 
 

 ونّتبُع السنََّة والجماعَة، ونجتنُب الشذوَذ والِخالف والُفرقةونّتبُع السنََّة والجماعَة، ونجتنُب الشذوَذ والِخالف والُفرقة
  
 Ne pasojmë Sunetin dhe Xhematin dhe qëndrojmë larg 
devijimeve, mospajtimit dhe përçarjes. 
 

 ونحُب أھَل العدِل واألمانِة ونبغُض أھل الَجْور والخیانِةونحُب أھَل العدِل واألمانِة ونبغُض أھل الَجْور والخیانِة
 
 Ne i duam njerëzit e drejtësisë dhe besës, dhe i urrejmë 
njerëzit e padrejtësisë dhe tradhëtisë. 
 

 ونقوُل اُهللا أعلم فیَم اشَتَبَھ علینا علُمھونقوُل اُهللا أعلم فیَم اشَتَبَھ علینا علُمھ
 
 Ne themi “Allahu e di më së miri” kur kemi diçka të 
paqartë. 
 

 ونرى المسَح على الخفیِن في السفِر والَحَضِر كما جاء في األثرونرى المسَح على الخفیِن في السفِر والَحَضِر كما جاء في األثر
 
 Ne besojmë në ligjshmërinë e fshirjes mbi meste kur 
udhëton apo kur nuk udhëton, sikurse ka ardhur në hadithe. 
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والحجُّ والجھاُد ماضیاِن مع أولي األمر من المسلمیَن َبّرھم وفاجِرھم إلى قیام والحجُّ والجھاُد ماضیاِن مع أولي األمر من المسلمیَن َبّرھم وفاجِرھم إلى قیام 
 الساعة ال یبطلھما شىٌء وال ینقضھماالساعة ال یبطلھما شىٌء وال ینقضھما

 

 Haxhi dhe Xhihadi do të vazhdojnë deri në Orën e Fundit, 
nën drejtimin e udhëheqësit të Muslimanëve, qoftë punëmirë 
apo i prishur, dhe asgjë nuk mund t’i zhvlerësojë apo t’i 
anulojë ato të dyja. 
 

 ونؤمُن بالكراِم الكاتبین، فإنَّ اهللا قد جعلھم علینا حافظیَنونؤمُن بالكراِم الكاتبین، فإنَّ اهللا قد جعلھم علینا حافظیَن
 

 Ne besojmë në Shkruesit e Nderuar (sh.p. Melaiket), ngase 
Allahu i ka vendosur ata që të na mbikqyrin. 
 

 ونؤمن بملِك الموت الموكِل بقبض أرواِح العالمینونؤمن بملِك الموت الموكِل بقبض أرواِح العالمین
  

 Dhe besojmë  në Melekun e Vdekjes, i cili është i ngarkuar 
me detyrën e marrjes së shpirtrave të krijesave (sh.p. 
xhindëve dhe njerëzve). 
 

لمن كان لُھ أھًال، وسؤاِل منكٍر ونكیر في قبِره عن ربھ ودیِنھ لمن كان لُھ أھًال، وسؤاِل منكٍر ونكیر في قبِره عن ربھ ودیِنھ وبعذاِب القبر وبعذاِب القبر 
ونبیھ على ما جاءْت بھ األخباُر عن رسوِل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم وعِن ونبیھ على ما جاءْت بھ األخباُر عن رسوِل اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم وعِن 

 الصحابة رضواُن اِهللا علیھمالصحابة رضواُن اِهللا علیھم
 
 Besojmë në Dënimin e Varrit për ata që do ta meritojnë, si 
dhe pyetjet e Nekirit dhe Munkerit që ia bëjnë të vdekurit në 
varr për Zotin e tij, për Fenë e tij dhe për Pejgamberin e tij, 
sikurse ka ardhur në hadithet e të Dërguarit të Allahut (sal-
lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) dhe nga Sahabët, Allahu qoftë i 
kënaqur me ta. 
 

 و حفرٌة من حفِر النیرانو حفرٌة من حفِر النیرانوالقبر روضٌة من ریاض الجنِة أوالقبر روضٌة من ریاض الجنِة أ
 
 Varri është kopësht prej kopështeve të Xhenetit ose gropë 
prej gropave të Zjarrit. 
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ونؤمُن بالبعِث وجزاِء األعماِل یوَم القیامة والعْرِض والحساِب وقراءِة الكتاب ونؤمُن بالبعِث وجزاِء األعماِل یوَم القیامة والعْرِض والحساِب وقراءِة الكتاب 
 والثواِب والعقاِب والصراِط والمیزاِنوالثواِب والعقاِب والصراِط والمیزاِن

 
 Ne besojmë në Ringjalljen, në shpërblimin e veprave Ditën 
e Gjykimit, në paraqitjen e veprave dhe marrjen në llogari, në 
leximin e librit të veprave, në shpërblimin dhe dënimin, në 
Siratin dhe Peshoren. 
 

َة َة والجنُة والناُر مخلوقتان ال تفنیاِن أبًدا وال َتبیدان، وأن اَهللا تعالى خلَق الجنوالجنُة والناُر مخلوقتان ال تفنیاِن أبًدا وال َتبیدان، وأن اَهللا تعالى خلَق الجن
والناَر قبل الخلق وخلَق لھما أھًال، فمن شاَء منھم إلى الجنة فضًال منھ، ومن والناَر قبل الخلق وخلَق لھما أھًال، فمن شاَء منھم إلى الجنة فضًال منھ، ومن 

 شاء منھم إلى الناِر عدًال منھشاء منھم إلى الناِر عدًال منھ
 
 Xheneti dhe Zjarri janë të krijuara tashmë dhe nuk do të 
shuhen kurrë dhe nuk do të mbarojnë, dhe se Allahu e krijoi 
Xhenetin dhe Zjarrin përpara krijesave, dhe krijoi banorët 
për secilën prej atyre të dyjave; kë të dëshirojë Ai e bën prej 
banorëve të Xhenetit me Mirësinë e Tij, dhe kë të dëshirojë 
Ai e bën prej banorëve të Zjarrit me Drejtësinë e Tij. 
 

  ُخِلق لھ ُخِلق لھوكلٌّ یعمل لَما قد َفِرَغ لھ وصاِئٌر الى ماوكلٌّ یعمل لَما قد َفِرَغ لھ وصاِئٌر الى ما
 
 Çdokush do të bëjë ato vepra të cilat i janë paracaktuar 
dhe do të shkojë drejt asaj për të cilën është krijuar. 
 

 والخیُر والشرُّ مقدراِن على العبادوالخیُر والشرُّ مقدراِن على العباد
 
 E mira dhe e keqja janë të paracaktuara për robërit. 
  

و التوفیِق الذي ال یجوُز أن یوصَف و التوفیِق الذي ال یجوُز أن یوصَف واالستطاعُة التي یجُب بھا الفعُل من نحواالستطاعُة التي یجُب بھا الفعُل من نح
المخلوق بُھ فھي مَع الفعل، وأما االستطاعُة من جھِة الصحِة والِوسِع والتمكُِّن المخلوق بُھ فھي مَع الفعل، وأما االستطاعُة من جھِة الصحِة والِوسِع والتمكُِّن 

  : : وسالمِة اآلالِت فھي قبل الفعل، وبھا یتعلُق الخطاُب، وھي كما قاَل تعالىوسالمِة اآلالِت فھي قبل الفعل، وبھا یتعلُق الخطاُب، وھي كما قاَل تعالى
  }}ال یكلف اهللا نفًسا إال ُوْسعھاال یكلف اهللا نفًسا إال ُوْسعھا{{
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 Takati për të bërë punën është sukses nga Allahu dhe nuk 
lejohet të cilësohet krijesa me të sepse takati shkon bashkë 
me punën. Ndërsa takati në aspektin e shëndetit, aftësisë, 
mundësisë dhe mirëqënies së organeve është përpara punës 
dhe me të lidhet kërkesa. Dhe kërkesa është ashtu siç ka 
thënë i Lartësuari: “Allahu nuk e ngarkon askënd përtej 
fuqisë që ka.” [el-Bekarah, 286] 
 

 وأفعاُل العباِد خلُق اهللا وكسٌب من العباِدوأفعاُل العباِد خلُق اهللا وكسٌب من العباِد
 
 Veprat e robërve janë të krijuara nga Allahu dhe të fituara 
nga robërit. 
 

ال حول ال حول ""ولم یكّلْفُھُم اُهللا تعالى إال ما یطیقون، وال یطیقوَن إال ما كلَّفھم، وھو تفسیر ولم یكّلْفُھُم اُهللا تعالى إال ما یطیقون، وال یطیقوَن إال ما كلَّفھم، وھو تفسیر 
 ألحٍد وال تحوَُّل ألحد عن معصیِة  ألحٍد وال تحوَُّل ألحد عن معصیِة ال حیلَة ألحٍد وال حركَةال حیلَة ألحٍد وال حركَة: :  نقول نقول""وال قوة إال باهللاوال قوة إال باهللا

 اهللا إال بمعونِة اهللا، وال قوَة ألحٍد على إقامِة طاعِة اهللا والثباِت علیھا إال بتوفیِق اِهللاهللا إال بمعونِة اهللا، وال قوَة ألحٍد على إقامِة طاعِة اهللا والثباِت علیھا إال بتوفیِق اِهللا
 
 Dhe Allahu i Lartësuar nuk i ngarkon ata përtej takatit të 
tyre dhe ata janë të aftë që të bëjnë veçse atë që u është 
ngarkuar10, dhe ky është shpjegimi i fjalës “La haule ue la 
kuwete il-la bIl-lah – S’ka ndryshim dhe fuqi përveç se nga 
Allahu”. Ne themi: s’ka largim për askënd, s’ka lëvizje për 
askënd, s’ka ndryshim për askënd nga mosbindja ndaj 
Allahut, përveç se me ndihmën e Allahut; dhe s’ka fuqi për 
askënd për të kryen bindjen ndaj Allahut dhe për të qenë i 
patundur në të, përveç se me suksesin e Allahut. 
 
                                                
10 Komentoi Shejkh ‘Abdul-‘Azijz Ibën Baz (rahimehullah) duke thënë: 
Kjo është e pasaktë, përkundrazi, ata që janë të ngarkuar kanë takat të bëjnë 
më shumë nga ato që ua ngarkoi i Përsosuri nga çdo e metë. Mirëpo Allahu 
(‘Azze ue Xhel-le) u tregua i Butë me robërit e Tij dhe i lehtësoi dhe nuk u vuri 
ndonjë vështirësi në fenë e tyre, nga Mirësia dhe Bamirësia e Tij. Dhe Allahu 
është Dhënësi i suksesit. 
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 وكلُّ شىء یجري بمشیئِة اِهللا تعالى وعلِمھ وقضاِئھ وقَدِرهوكلُّ شىء یجري بمشیئِة اِهللا تعالى وعلِمھ وقضاِئھ وقَدِره
 
 Dhe çdo gjë ndodh me Dëshirën e Allahut të Lartësuar, 
me Dijen e Tij, me Caktimin e Tij dhe me Fuqinë e Tij. 
 

 غلبت مشیئُتھ المشیئاِت كلَّھاغلبت مشیئُتھ المشیئاِت كلَّھا
 
 Dëshira e Tij mposht të gjitha dëshirat. 
 

 غلب قضاُؤه الحیَل كلَّھاغلب قضاُؤه الحیَل كلَّھاوو
 
 Dhe Caktimi i Tij mposht të gjitha përpjekjet. 
 
یفعُل ما یشاُء وھو غیُر ظالم أبًدا، تقدََّس عن كّل ُسوٍء وَحیٍن، وتنزَّه عن كّل یفعُل ما یشاُء وھو غیُر ظالم أبًدا، تقدََّس عن كّل ُسوٍء وَحیٍن، وتنزَّه عن كّل 

 ..}}ال یسئل عما یفعل وھم یسئلونال یسئل عما یفعل وھم یسئلون{{عیٍب وَشیٍن عیٍب وَشیٍن 
 
 Ai bën çfarë të dojë dhe nuk është i padrejtë asnjëherë. 
[Ai është i pastër nga çdo e keqe dhe nga çdo mbarim, dhe 
larg çdo gabimi dhe të mete.] “Ai nuk pyetet për atë që punon, 
kurse ata do të pyeten.” [el-Enbija`, 23] 
 

 وفي دعاِء األحیاء وصدقاِتھم منفعٌة لألمواتوفي دعاِء األحیاء وصدقاِتھم منفعٌة لألموات
 
 Në lutjen dhe lëmoshën e të gjallëve ka dobi për të vdekurit. 
 

 واُهللا تعالى یستجیُب الدعواِت ویقضي الحاجاِتواُهللا تعالى یستجیُب الدعواِت ویقضي الحاجاِت
 
 Allahu i Lartësuar i përgjigjet lutjeve dhe i plotëson 
nevojat. 
 

 ویمِلُك كلَّ شىء وال یملُكھ شىءویمِلُك كلَّ شىء وال یملُكھ شىء
 
 Ai zotëron gjithçka dhe askush nuk e zotëron Atë. 
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 وال ِغنى عن اِهللا تعالى طرفَة عینوال ِغنى عن اِهللا تعالى طرفَة عین
 
 Askush nuk mund të bëjë pa Allahun e Lartësuar, qoftë 
edhe sa një lëvizje të qepallës së syrit. 
 

 ومن استغنى عن اِهللا طرفَة عین فقد كَفر وصاَر من أھِل الَحْینومن استغنى عن اِهللا طرفَة عین فقد كَفر وصاَر من أھِل الَحْین
 
 Dhe kushdo që mendon se mund të bëjë pa Allahun e 
Lartësuar, qoftë edhe sa një lëvizje të qepallës së syrit, ai ka 
bërë kufër dhe është prej njerëzve të rrënimit. 
 

 واُهللا یغضُب ویرضى ال كأحٍد من الورىواُهللا یغضُب ویرضى ال كأحٍد من الورى
 
 Allahu zemërohet dhe kënaqet, por jo ashtu si krijesat. 
 
ونحُب أصحاَب رسول اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وال ُنْفِرُط في حّب أحٍد منھم، ونحُب أصحاَب رسول اِهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وال ُنْفِرُط في حّب أحٍد منھم، 

 حٍد منھمحٍد منھموال نتبرُأ من أوال نتبرُأ من أ
 
 Ne i duam Shokët e të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu 
‘alejhi ue sel-lem) dhe nuk i kalojmë kufijtë në dashurinë që 
kemi për ndonjërin prej tyre dhe as nuk distancohemi nga 
ndonjëri prej tyre. 
 

 ونبغض من یبغضھم وبغیر الخیر یذُكُرھمونبغض من یبغضھم وبغیر الخیر یذُكُرھم
 
 Ne e urrejmë atë që i urren ata dhe që nuk i përmend për 
mirë. 
  
 وال نذكُرھم إال بخیر وحبُّھم دین وإیماٌن وإحسان وبغُضھم كفر ونفاٌق وطغیانوال نذكُرھم إال بخیر وحبُّھم دین وإیماٌن وإحسان وبغُضھم كفر ونفاٌق وطغیان
 
 Ne nuk i përmendim Sahabët përveçse për mirë dhe 
dashuria për ta është prej Fesë, prej Imanit dhe Ihsanit, 
ndërsa urrejtja ndaj tyre është kufër, nifak dhe kalim i kufijve. 
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ونثبُت الخالفَة بعد رسوِل اهللا صلى اُهللا علیھ وسلم أوًال ألبي بكر الصدیِق ونثبُت الخالفَة بعد رسوِل اهللا صلى اُهللا علیھ وسلم أوًال ألبي بكر الصدیِق 
ثم لعمَر بن الخطاِب ثم لعمَر بن الخطاِب . . رضي اهللا عنھ، تفضیًال لھ وتقدیًما على جمیع األمةرضي اهللا عنھ، تفضیًال لھ وتقدیًما على جمیع األمة

بي طالٍب بي طالٍب رضي اهللا عنھ، ثم لعثماَن بن عفان رضي اهللا عنھ، ثم لعلّي بن أرضي اهللا عنھ، ثم لعثماَن بن عفان رضي اهللا عنھ، ثم لعلّي بن أ
 رضي اهللا عنُھ وھُم الخلفاء الراشدون واألئمُة المھتدونرضي اهللا عنُھ وھُم الخلفاء الراشدون واألئمُة المھتدون

 

 Ne pohojmë udhëheqjen mbas të Dërguarit të Allahut (sal-
lAllahu ‘alejhi ue sel-lem), së pari për Ebu Bekr es-Siddijk 
(radij-Allahu ‘anhu) pasi ai është më i miri dhe i prin të gjithë 
Umetin; pastaj për ‘Umer Ibnul-Khattab (radij-Allahu ‘anhu), 
pastaj për ‘Uthman Ibën ‘Affan (radij-Allahu ‘anhu) dhe pastaj 
për ‘Alij Ibën Ebij Talib (radij-Allahu ‘anhu). Dhe ata janë 
Prijësat e Drejtë dhe Imamët e Udhëzuar. 
 

لى اهللا علیھ وسلم وبشرَّھم بالجنة، نشھد لھم لى اهللا علیھ وسلم وبشرَّھم بالجنة، نشھد لھم وإن العشرَة الذین سماھم رسوُل اهللا صوإن العشرَة الذین سماھم رسوُل اهللا ص
أبو أبو : : بالجنة على ما شِھد لھم رسوُل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وقوُلھ الحقُّ، وھمبالجنة على ما شِھد لھم رسوُل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وقوُلھ الحقُّ، وھم

بكر، وعمر، وعثمان، وعلّي، وطلحة، والزبیُر، وسعٌد، وسعیٌد، وعبُد الرحمن بُن بكر، وعمر، وعثمان، وعلّي، وطلحة، والزبیُر، وسعٌد، وسعیٌد، وعبُد الرحمن بُن 
  عنھم أجمعین عنھم أجمعینعوٍف، وأبو عبیدَة بن الجرَّاح، وھو أمیُن ھذِه األمة رضي اُهللاعوٍف، وأبو عبیدَة بن الجرَّاح، وھو أمیُن ھذِه األمة رضي اُهللا

 

 Për dhjetë Sahabët të cilëve ua përmendi emrat i Dërguari 
i Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) dhe dëshmoi për ta se 
janë prej banorëve të Xhenetit, ne dëshmojmë se ata janë në 
Xhenet përderisa dëshmoi për ta i Dërguari i Allahut (sal-
lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) dhe fjala e tij është e vërtetë. Dhe 
ata janë: Ebu Bekri, ‘Umeri, ‘Uthmani, ‘Aliu, Talha, Zubejri, 
Seadi, Se’idi, ‘Abdur-Rrahman Ibën ‘Aufi, Ebu ‘Ubejdeh Ibnul-
Xherrah - i cili është Besniku i këtij Umeti – Allahu qoftë i 
kënaqur me të gjithë ata. 
 

ومن أحسَن القوَل في أصحاب رسوِل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأزواِجھ ومن أحسَن القوَل في أصحاب رسوِل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وأزواِجھ 
 الطاھراِت من كل دَنٍس وذریاِتھ المقدسیَن من كّل رجٍس فقد برَئ مَن النفاِقالطاھراِت من كل دَنٍس وذریاِتھ المقدسیَن من كّل رجٍس فقد برَئ مَن النفاِق

 

 Dhe kush flet mirë për Shokët e të Dërguarit të Allahut 
(sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem), për Gratë e tij të pastra nga çdo 
njollë (sh.p. në nderin e tyre) dhe për pasardhësit e tij të 
pastër nga çdo poshtërsi, është i pastër nga nifaku. 
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وعلماُء السلف من السابقیَن ومَن بعَدھم من التابعیَن أھُل الخیر واألثَر، وأھُل وعلماُء السلف من السابقیَن ومَن بعَدھم من التابعیَن أھُل الخیر واألثَر، وأھُل 
 ال بالجمیِل ومن ذكرُھم بسوٍء فھو على غیِر السبیلال بالجمیِل ومن ذكرُھم بسوٍء فھو على غیِر السبیلالفقِھ والنظِر، ال ُیذكروَن إالفقِھ والنظِر، ال ُیذكروَن إ

 
 Dhe dijetarët e Selefëve, të mëhershmit dhe të mëvonshmit, 
prej Tabi’inëve dhe ndjekësve të mirësisë dhe transmetimeve, 
fukahatë dhe analistët, duhet të përmenden vetëm me fjalë të 
mira. Dhe kush flet keq për ta, atëherë ai nuk është në 
Rrugën e Drejtë. 
 
وال نفّضل أحًدا من األولیاِء على أحٍد من األنبیاِء علیھم السالم، ونقول نبيٌّ وال نفّضل أحًدا من األولیاِء على أحٍد من األنبیاِء علیھم السالم، ونقول نبيٌّ 

 واحٌد أفضُل من جمیع األولیاءواحٌد أفضُل من جمیع األولیاء
 
 Ne nuk ngremë asnjë prej eulijave mbi ndonjë prej 
Pejgamberëve (‘alejhimus-selam), porse themi: një Pejgamber 
i vetëm është më i mirë se të gjithë eulijatë. 
 

 نؤمُن بما جاَء من كراماِتھم، وصّح عن الثقات من روایاتھمنؤمُن بما جاَء من كراماِتھم، وصّح عن الثقات من روایاتھم
 

 Dhe ne besojmë kerametet (mrekullitë) e eulijave që kanë 
ardhur në transmetimet e sakta nga transmetuesit e 
besueshëm. 
 

الساعة من خروِج الدجاِل، ونزوِل عیسى ابِن مریَم علیھ السالم من الساعة من خروِج الدجاِل، ونزوِل عیسى ابِن مریَم علیھ السالم من ونؤمُن بأشراِط ونؤمُن بأشراِط 
 السماء، ونؤمُن بطلوع الشمِس من مغرِبھا، وخروِج دابِة األرض من موضعھاالسماء، ونؤمُن بطلوع الشمِس من مغرِبھا، وخروِج دابِة األرض من موضعھا

 

 Dhe besojmë shenjat e Orës së Fundit, si: dalja e Dexhalit, 
zbritja e ‘Ijsa Ibën Merjem (‘alejhis-selam) nga qielli, si edhe 
lindja e Diellit nga perëndimi dhe dalja e Kafshës së Tokës 
nga strofulla e saj. 
 

 وال نصّدُق كاھًنا وال عراًفاوال نصّدُق كاھًنا وال عراًفا
 

 Ne nuk i besojmë parashikuesit të fatit dhe atij që 
pretendon se ka dije nga bota e fshehtë. 
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 َة وإجماَع األمةَة وإجماَع األمةوال من یدعي شیًئا یخالُف الكتاَب والسنَّوال من یدعي شیًئا یخالُف الكتاَب والسنَّ
 

 As nuk i besojmë atij që vjen me diçka që kundërshton 
Kur'anin, Sunetin dhe Ixhmanë e Umetit. 
 

 ونرى الجماعَة حقَّا وصواًبا، والفرقَة زیًغا وعذاًباونرى الجماعَة حقَّا وصواًبا، والفرقَة زیًغا وعذاًبا
 

 Dhe ne besojmë se bashkimi është hak dhe i saktë, ndërsa 
përçarja është devijim dhe dënim. 
 

إن إن {{: : ودیُن اهللا في األرِض والسماء واحٌد وھو دیُن اإلسالم، قال اهللا تعالىودیُن اهللا في األرِض والسماء واحٌد وھو دیُن اإلسالم، قال اهللا تعالى
  }}ورضیُت لكم اإلسالَم دیًناورضیُت لكم اإلسالَم دیًنا{{: : وقال تعالىوقال تعالى. . }}الدیَن عند اهللا اإلسالمالدیَن عند اهللا اإلسالم

 

 Dhe Feja e Allahut në tokë dhe në qiell është një, e ajo 
është Feja e Islamit. Ka thënë Allahu i Lartësuar: “Feja e 
vërtetë tek Allahu është vetëm Islami.” [Aali-Imran, 19]   Dhe 
ka thënë i Lartësuari: “Dhe jam i Kënaqur që Islami të jetë 
feja juaj.” [el-Ma`ideh, 3] 
 

  وھو بین الغلِو والتقصیِر، وبین التشبیِھ والتعطیل، وبین الجبِر والقَدر، وھو بین الغلِو والتقصیِر، وبین التشبیِھ والتعطیل، وبین الجبِر والقَدر، 
 وبین األْمن واإلیاِسوبین األْمن واإلیاِس

 
 Dhe Islami është midis teprimit dhe mangësimit, midis 
përngjasimit (të Cilësive të Allahut) dhe mohimit, midis 
fatalizmit (mohimit të lirisë së veprimit njerëzor) dhe mohimit 
të Kaderit, si dhe midis të qënurit i sigurtë nga Dënimi i 
Allahut dhe humbjes së shpresës nga Mëshira e Tij. 
 
فھذا دیُننا واعتقاُدنا ظاھًرا وباطًنا، ونحن برءاُء إلى اِهللا من كّل من خالف الذي فھذا دیُننا واعتقاُدنا ظاھًرا وباطًنا، ونحن برءاُء إلى اِهللا من كّل من خالف الذي 

 ذكرناُه وبیناهذكرناُه وبیناه
 
 Dhe kjo është Feja jonë dhe Akideja jonë haptazi dhe 
fshehurazi, dhe ne jemi të pastër nga cilido që kundërshton 
këto që përmendëm dhe sqaruam. 
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  ونسأُل اَهللا تعالى أن یثّبتنا على اإلیماِن ویختَم لنا بھ، ویعصَمنا من األھواِءونسأُل اَهللا تعالى أن یثّبتنا على اإلیماِن ویختَم لنا بھ، ویعصَمنا من األھواِء

  المختِلفة واآلراِء المتفرقِة والمذاھِب الردیَِّة مثِل المشبھِة والمعتزلِة والجھمیِةالمختِلفة واآلراِء المتفرقِة والمذاھِب الردیَِّة مثِل المشبھِة والمعتزلِة والجھمیِة
    والجبریِة والَقَدریِة، وغیِرھم من الذین خالفوا السنَة والجماعة،والجبریِة والَقَدریِة، وغیِرھم من الذین خالفوا السنَة والجماعة،

  . . لضاللَة، ونحن منھم براٌء وھم عندنا ُضالٌَّل وأردیاءلضاللَة، ونحن منھم براٌء وھم عندنا ُضالٌَّل وأردیاءوحالفوا اوحالفوا ا
 ..انتھىانتھى. . وباِهللا العصمُة والتوفیقوباِهللا العصمُة والتوفیق

  
  
 Dhe lusim Allahun e Lartësuar që të na bëjë të palëkundur 
në Iman dhe të na e marrë shpirtin në të, që të na mbrojë nga 
epshet e ndryshme, mendimet përçarëse dhe drejtimet e 
këqija, siç janë: Mushebihat (sh.p. ata që i përngjasojnë 
Cilësitë e Allahut me cilësitë e krijesave), Muëtezilet, 
Xhehmijet, Xhebrijet, Kaderitë etj., të cilët kundërshtuan 
Sunetin dhe Xhematin dhe ndoqën devijimin. Ne distancohemi 
nga ata dhe i konsiderojmë të devijuar dhe të këqinj. 
 

Mbrojtja dhe suksesi janë nga Allahu. 
 

 

 
 
 

Përktheu: Alban Malaj 
E Xhuma, 14 Rexheb 1434 Hixhrij/24 Maj 2013 Miladij 

‘Auali, Mekkeh
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 ُحِل ُتْفَكلََّعا َلیِعْدُك ِبال َتَو* * * ى ِع الُھَدِبأتَّ َوِل اِهللاْبَح ِبْكسََّمَت

Kapu pas Litarit të Allahut dhe ndiqe Udhëzimin, 

E mos u bëj Bidatçi, që të arrish Ngadhënjimin, 

 

 ُحَبْرَتو َوُجْن َت اِهللاوِلُسْن َر َعْتأَت*** ي ِتِن اَلِنسُّال َواِب اِهللاَتِكْن ِبِدَو

Le të jetë Feja jote Kur'ani dhe Suneti i Pejgamberit, 

Se kështu do të shpëtosh e do të arrish cakun e Fitimit. 
 
 
 
 

 


