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Hyrje në lëminë e Akides
1. Përkufizimi i Akide-s:
Fjala “Akide” edhe pse nuk është përmendur në Kur’an apo në sunetin e të
Dërguarit të Allahut  ﷺme kuptimin i cili është përhapur sot, por ky term është i ri
dhe përdoret si tregues mbi çështjet e fesë të cilat kanë të bëjnë në lidhje me besimin
me zemër, por pa vepra1, siç janë: besimi në ekzistencën e Allahut, obligueshmëria e
njësimit të Tij, besimi në të dërguarit, në ringjalljen pas vdekjes dhe në çështje tjera
që kanë të bëjnë me besimin, pra është vënë në përdorim me kuptimin e saj gjuhësor.
“Akd” ( )عقدështë lidhja e diçkaje me forcë, arabisht: I’ëtekade shej’en ()اعتقد شيئا
d.m.th. ka lidhur diçka fortë, me shtrëngim të fortë2 .
Të këtij kuptimi është edhe fjala e Allahut:

اّلل مِبللَّغم مو مِف أ مَْيَانم ُكم ولَكمن ي َؤ م
م
اخ ُذ ُكم مِبَا َع َّق م
((دُّتُ األ مَْيَا َن
ُ ))الَ يُ َؤاخ ُذ ُك ُم ه- “Allahu nuk do t’ju
ُ
َ م
ndëshkojë për betimin që e bëni pa qëllim, mirëpo ju merr në përgjegjësi për
ato (betime) që jeni zotuar qëllimisht (te forta).”3
Përkufizimi i Akides në terminologji: Besimi i cili del bindshëm nga thellësia
e shpirtit njerëzor, të cilit nuk i bashkëngjitet e as që i hyn asnjë dyshim edhe më i
vogël për Allahun. Gjithashtu, është ajo çfarë i obligohet besimtarit prej besimit dhe
respektimit të fesë, të besojë në melekët e Allahut, librat e Tij, të dërguarit e Tij, ditës
së fundit, kaderit, dhe besimin në çdo gjë që është transmetuar për të fshehtën
(gajbin), duke e ditur kundërshtimin e feve të tjera dhe grupacioneve të devijuara në
lidhje me këtë.
Pra në këtë rast nuk vjen në konsideratë Akideja në këtë kuptim për derisa nuk
vërtetohet me vepër (me anë të gjymtyrëve të trupit) duke iu nënshtruar këtij besimi
plotësisht.

1

El-Vexhiz fi akideti es-selefi es-salih fq.29, Abdullah el-Etherij.
Lisanul-arab, Ibn Mendhur, babu-akd.
3
Maide, 89.
2
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2. Emrat e kësaj lëmie tek Ehlu Suneti dhe tek të tjerët
Dihet që kjo lëmi është emërtuar me emra të ndryshëm, të cilët janë të veçantë
për Ehlu Sunetin dhe çdo emër prej këtyre emrave bartë në vete ndonjë kuptim i cili
ngushtë lidhet me tematikën e kësaj lëmie. Me fjalë tjera, këto emra në këtë kontekst
janë sinonim të njëri tjetrit, edhe pse ndoshta janë përdorur në periudha të veçanta
kohore dhe ndoshta edhe nga ndonjë grup i veçantë dijetarësh.
Do të cekim disa prej këtyre emrave të ndryshëm të lëmisë së Akides dhe me to
do të tregojmë shembuj ilustrues të përdorimit të këtyre emrave nëpër libra të
ndryshëm.
a) El-Akide ()العقيدة: Akideja e selefit dhe ithtarëve të hadithit, Es-Sabuni (449
h.).
b) Et-Teuhid ()التوحيد: Libri i Teuhidit, ibn Mendeh (359 h.).
c) Es-Sunneh ()السنة: Es-Sunnetu, Ahmed ibn Hanbel, es-Sunnetu, ibn Ebi Asim.
d) Usul ed-Din ()أصول الدين: Usul ed-Din, Bagdadi (429 h.), Sherh el-ibaneh an
usul ed-dijaneh, ibn Bettah (378 h.).
e) El-fikhul ekber ()الفقه األكرب: El-fikhul ekber, Numan ibn Thabit, ebu Hanife
(150 h.)
Poashtu duhet ditur që përpos Ehlu Sunetit që kanë terminologji që është e
vaçantë për ta, edhe grupacione dhe ideologji të ndryshme kanë terminologji të
veçantë të cilën ata e përdorin për ta emërtuar këtë lëmi, andaj nëpër libat dhe
shkrimet e tyre gjejmë nocione dhe terme që janë karakteristike për literaturën e tyre
të shkruar.
3. Përkufizimi i Teuhid-it:
Përkufizimi gjuhësor: Teuhidi gjuhësisht rrjedh prej foljes “vehhade,
ju-veh-hidu” ( )وحدd.m.th. veçoritë dhe cilësitë e një objekti a subjekti i ka bërë një4.
Kjo nuk arrihet përveç se me mohim dhe pohim, mohimi i dispozitës nga çdo
gjë tjetër dhe pohimi i të njëjtës për të njësuarin.
Përkufizimi terminologjik: Njësimi i Allahut në veçoritë e Tija.5
4

Njësoi, e bëj të njësuar një gjë, unifikoi, Fjalori i shqipes sotme, 885.
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Teuhidi në përgjithësi është: Dija dhe njohja të bashkuara me besim bindës, të
prerë, duke e njësuar Allahun, në sundim, qeverisje, në emrat e Tij të bukur,
njësimi i Tij me cilësitë e Tij të plota dhe të përsosura, të madhëruara dhe të lartësuara
si dhe veçimi vetëm i Tij me adhurim.6 Allahu i Lartësuar thotë:
ِ
ِ ِ
ِ
ا ِ ِا
))يم
ُ )) َوإلَـٰ ُه ُك ْم إلَـٰهٌ َواح ٌد ۖ َّل إلَـٰهَ إَّل ُه َو الار ْْحَـٰ ُن الارح
“I adhuruari i juaj është i adhuruari i vetëm, një, nuk ka të adhuruar veç
Atij, Ai është i Gjithëmëshirshmi më Mëshiruesi“.7 Dijetari Es-Sadi, Allahu e
mëshiroftë, thotë: “Kjo do të thotë Ai i cili është i vetëm, një në qenien e Tij, emrat e
Tij, cilësitë e Tij, veprat e Tij, nuk ka shokë në: Qenien e Tij, as në lartësinë e Tij, as
në barabartësinë me Të, as të ngjashëm me Të, as konkurent me Të, as krijues si Ai,
as rregullues si Ai.
Përderisa është me këto cilësi, Ai është i vetmi që meriton të adhurohet me të
gjitha llojet e adhurimeve dhe mos t’i bëhet shok Atij me dikënd tjetër nga krijesat e
Tij.”
3. Ehlu Sunneh ue El-Xhema'h ()أهل السنة و اجلماعة:
Janë ata të cilët i përmbahen udhëzimit të Dërguarit të Allahut  ﷺdhe shokëve
të tij në dituri, në besim, në fjalë, në vepra, në sjellje në edukatën në të cilën kanë
qenë të parët tanë prej sahabëve dhe tabiinëve dhe ata të cilët i ndjekin ata deri në
ditën e gjykimit. Janë ata të cilët bashkohen në Kur’an dhe Sunet dhe janë ata të cilët
janë të vendosur në ndjekjen e sunetit, larg prej përçarjes dhe të shpikurit në fe dhe
këta njihen si selefu salih (të parët tanë të mirë), grupi i shpëtuar apo grupi i
ndihmuar. Janë quajtur me këtë emër kur është përhapur bidati dhe është përmendur
suneti, pra në të kundërtën e bidatit, xhemati e kundërta e grupacionit. Janë emërtuar
“Ehlu – Sunneh” sepse janë pasues të sunetit të Pejgamberit  ﷺkurse xhemat, sepse
bashkohen në të vërtetën, në ndjekjen e rrugës së dijetarëve që janë me të vërtetën.8

5

El-kaulu el-mufid, ibn Uthejmin, 1/11.
“El-kaulu sedid fi mekasidi Teuhid”, Abdurahman es-Sa‘di 18.
7
El-Bekare, 163.
8
Një pjesë e kësaj hyrjeje është shkëputur nga libri “Akideja e Ehlu-Sunetit dhe Xhematit”, autor: Dr. Seid el-Mufsir
el-Kahtani, me disa ndryshime.
6
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Veçoritë e Ehlu Sunneh ue El-Xhema'h
Ehlu Sunneh ue El-Xhema'h dallohen me veçoritë dhe cilësitë e tyre, prej më të
rëndesishmëve janë:
1- I kushtojnë rëndësi të madhe Kur’anit, librit të Allahut duke e mësuar atë
përmendësh, duke e lexuar, duke medituar rreth tij, duke u marë me komentimin
e tij, punojnë sipas tij, dhe e kanë si ligj të tyre. Gjithashtu i kushtojnë rëndësi të
madhe autenticitetit të haditheve të Dërguarit të Allahut ﷺ.
Thënë shkurt punojnë më hadithe të vërteta, madje i japin rëndësi edhe kuptimit
të hadithit ndërsa diturinë e tyre e pason vepra.
2- Hyrja në fe plotësisht, besimi në të gjithë librat e zbritur nga Allahu dhe
mosndarja e fesë, pranimi i diçkaje rreth saj apo mohimi i një pjese tjetër.
3- Ndjekja (e sunetit), largimi nga bidati, bashkimi dhe largimi nga përçarja.
4- Pasimi i rrugës së të parëve tanë të mirë si dhe imamëve të rrugës së drejtë,
qofshin prej sahabëve apo atyre që kanë ardhur pas tyre dhe e kanë pasuar rrugën
e tyre.
5- Mesatarja në besim, vepra dhe karakter përballë atyre që e kanë tepruar dhe atyre
që janë shpërfillës.
6- Insistojnë çdoherë që t’i bashkojnë muslimanët në rrugën e të vërtetës dhe i
luftojnë të gjitha shkaqet të cilat çojnë drejt përçarjes dhe grupacioneve.
7- Gjithanshmëria gjatë thirrjes në fenë e Allahut në çeshtjet e Akides, dispozitave,
adhurimit, sjelljes, karakterit etj.
8- Maturia dhe drejtësia, duke e mbrojtur çdo herë fenë e Allahut e jo epshin,
partinë apo grupin dhe për këtë arsye nuk e teprojnë në dashuri ndaj mikut dhe
në urrejtje ndaj armikut.
Nuk i nënçmojnë njerëzit e mirë, por i respektojnë për mirësitë e tyre. Në anën
tjetër nuk i bejnë të pagabueshëm imamët prej dijetarëve të këtij umeti, por secilit
prej tyre i merret fjala dhe i lihet, perveç të Dërguarit të Allahut ﷺ.
9- I pranojnë mendimet e ndryshme të muxhtehidëve në çështjet ku ka vend për
ixhtihad, duke qenë të matur në polemikë siç i ka mësuar Allahu dhe i Dërguari i
Tij ﷺ.
10- I peshojnë cështjet ndërmjet dobive dhe dëmeve, e dinë se Sheriati ka ardhur
për realizimin e dobive dhe mënjanimin e dëmeve, dhe se evitimi i dëmeve ka
përparësi ndaj realizimit të dobive.
5
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11- Ithtarët e bidateve janë në shkalla dhe rangje të ndryshme dhe veprojnë me ta
varësisht afërsisë apo largësisë së tyre nga suneti i Pejgamberit ﷺ.
12- Nuk i bëjnë tefsik (mëkatar), tekfir (mosbesimtarë) dikënd prej dijetarëve të
muslimanëve në qoftë se ai ka bërë ixhtihad të gabuar apo komentim të gabuar,
posaçërisht në çeshtjet në të cilat ka mendime të ndryshme tek dijetarët.
13- Flasin rreth bidatit dhe e shpjegojnë atë, gjithashtu i këshillojnë bidatçitë dhe i
paralajmërojnë të tjerët të kenë kujdes nga bidati duke e përhapur sunetin.
14- Përshtatja në mëndime dhe qëndrime, edhe në qoftë se janë në largësi të mëdha
vendore apo kohore, kjo nga shkaku se e marrin fenë e tyre prej një burimi të
njejtë.9

9

Akideja e Ehlu-Sunetit dhe Xhematit, el-Kahtani, 24.
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Rëndësia e Teuhidit
1. Vlera e diturisë është sipas vlerës së asaj që mësohet.
Dituria më e vlefshme është të mësuarit për Allahun. Pra dituria e Akide-s, Teuhidit është dituria më e vlefshme dhe më meritorja që duhet të kërkohet.
Imam Ibn Rexheb el-Hanbelij thotë: "Dituria e dobishme është ajo që e njeh robin
me Zotin e vet, i tregon për Të që ta njeh dhe ta njëson, ta ndjen dhe të turpërohet
prej Tij, derisa ta adhuron sikur e sheh Atë, i Lartmadhëruar qoftë Allahu."
Thotë Jahja ibn Ammar, një prej imamëve të hadithit: "Dituria është pesë lloje:
- Dituri e cila është jeta e Fesë, ajo është dituria rreth Teuhidit;
- Dituri e cila është ushqim për Fenë, ajo është këshillimi dhe përkujtimi;
- Dituri e cila është ilaç për Fenë, ajo është lëmia e Fikhut;
- Dituri e cila është sëmundje për Fenë, ajo është të përmendurit e mospajtimeve
dhe luftërave mes të parëve tonë;
- Dituri e cila është shkatërrim për Fenë, ajo është Ilm el-Kelami (apologjetika)."10
2. Akideja dhe Teuhidi që të dyja janë qëllimi i krijimit të xhinëve dhe njerëzve.
Allahu thotë:
( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.)وما خلقت اجلن واإلنس إَّل ليعبدون
“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit për tjetër vetëmse të më adhurojnë, nuk
kërkoj prej tyre furnizim dhe as të më ushqejnë.”11
Fraza “..të më adhurojnë” sipas tefsirit të Ibn Abbasit është: "të më njësojnë".
3. Është çelësi i thirrjes i të gjithë të dërguarve dhe Akideja është qëllimi për të cilin
janë dërguar pejgamberët, përgëzues dhe qortues.
Allahu thotë në disa ajete:
Ilm el-kelam (Arabisht: علم الكالم, fjalë për fjalë: studimi i "fjalës" apo "fjalët") është disiplinë “islame” filozofike e
teologjike përmes së cilës kërkohen parimet fetare përmes dialektikës. Ndryshe kjo njihet si apologjetika islame.
Kelami (apologjetika) në praktikë ka të bëjë me një disiplinën të kërkimit të njohurive dhe rregullave fetare
nëpërmjet debatit dhe logjikës (e jo nëpërmjet argumentit fetar: Kuranit dhe Sunetit profetik). Ka shumë interpretime
se pse kjo disiplinë u quajt fillimisht "kelam". Një është se polemikat më të gjerë në këtë disiplinë kanë qenë në
lidhje me atë nëse Fjala e Allahut, siç është shpallur në Kur'an, mund të konsiderohet si pjesë e esencës së Zotit dhe
jo e krijuar, ose nëse ajo është bërë në fjalë në kuptimin normal të fjalës, dhe është krijuar për këtë arsye.
Përndryshe kjo disiplinë asnjëherë nuk është njohur në traditën e pejgamberit Muhamed s.a.v.s, e as në atë të
sahabëve. Bazat e kësaj tradite gjenden në kohën e përhapjes së islamit brenda kufijve të qytetërimeve të tjera,
joarabe siç ishte Bizanti, Persia, Egjipti e India. Në këtë kohë njerëzit me pranimin e islamit filluan që në besimin e
tyre t’i ruajnë mbeturinat e besimeve të vjetra.
11
Edh-Dharijat, 56
10
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))((ولقد بعثنا يف كل أمة رسوَّل أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت
“Ne kemi dërguar në çdo popull të dërguar që t’ju thotë: Adhurone vetëm
Allahun e largohuni nga Tagutët”. Poashtu thotë:
))))وما أرسلنا من قبلك من رسول إَّل نوحي إليه أنه َّل إله إَّل أان فاعبدون
“Nuk kemi dërguar ndonjë pejgamberë para teje veçse i kemi shpallur atij se nuk
meriton të adhurohet askush pos Allahut, andaj më adhuroni Mua.”12 Dhe thotë:
4. Për shkak të Teuhidit Allahu ka zbritur librat, Allahu thotë:
ِ ))الر ۖ كِتَاب أ
ِ
))ٌ﴾ أَاَّل تَـ ْعبُ ُدوا إِاَّل اللاـهَ ۖ إِن ِاِن لَ ُكم ِِّمْنهُ نَ ِذ ٌير َوبَ ِشري١﴿ ت ِمن لا ُد ْن َح ِكي ٍم َخبِ ٍري
ْ َصل
ْ ُحك َم
ِّ ُآَيتُهُ ُثُا ف
ْ ٌ
َ ت
Elif Lâm Râ. Ky është Libri, ajetet e të cilit janë radhitur mrekullueshëm dhe
janë shpjeguar nga ana e Gjithdijshmit dhe Plotëdijshmit. (1) Adhuronie vetëm
Perëndinë, unë jam për ju nga Ai, paralajmërues dhe përgëzues."13
5. Për shkak të saj është bërë e ligjshme lufta në rrugën e Allahut.
Allahu az-ze ve xhele thotë:
ِ
ِ
ِ
ِ الدين ُكلُّه لِلا ِـه ۖ فَِإ ِن انتَـهوا فَِإ ان اللاـه ِِبَا يـعملُو َن ب
))ٌصري
ُ ُ)) َوقَاتل
ُ ُ ِّ وه ْم َح ا َّٰت ََّل تَ ُكو َن فْتـنَةٌ َويَ ُكو َن
َ َ َْ َ
َْ
“Luftoni ata (idhujtarët) derisa të zhduket sprova (fitneja) e tyre dhe derisa të
aplikohet feja vetëm për Allahun…”14
Imami i njohur dhe komentatori i Kur’anit, Muhamed ibn Xherir et-Taberij (Allahu
e mëshiroftë) kur komenton frazën: “të zhduket fitneja” thotë: "Të zhduket
shirku-idhujtaria dhe të mos adhurohet askush tjetër pos Allahut i cili nuk ka
shok…"
Ndërsa imami ibn Kajim el xhevzijeh thotë: "Për shkak të Teuhidit janë ngritur
shpatat e luftës."15
6. Teuhidi është obligimi i parë ndaj robërve:
Allahu subhanehu ve teala thotë:
))))فاعلم أنه َّل إله إَّل هللا و استغفر لذنبك
“…dhe dije se nuk ka të adhuruar tjetër me meritë pos Allahut.”
12

En-Nisa, 25.
Hud, 1-2.
14
El-Enfal, 39.
15
Zadu el-mead (1\34).
13
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Imam Buhariu (Allahu e mëshiroftë) thotë: "Ka filluar me diturinë para fjalës dhe
veprës."16
Transmetohet nga ibn Abasi (Allahu qoftë i knaqur me të) se i Dërguari i Allahut ﷺ
kur e dërgoi Muadhin në Jemen i tha: “Ti me të vërtetë po shkon te një popull të
cilët janë ithtarë të Librit, andaj le të jetë gjëja e parë që do t’ua kumtosh dëshmija
se nuk ka të adhuruar tjetër me meritë pos Allahut, nëse të përgjigjen…”17 në një
transmetim: "Thirri ata derisa ta njësojnë Allahun teala."
7. Teuhidi është natyrshmëria e pastër (Fitrah) në të cilën Allahu i ka krijuar njerëzit.
Allahu thotë:
ِِّ لدي ِن حنِي ًفا ۖ فِطْرت اللا ِـه الاِِت فَطَر النااس علَيـها ۖ ََّل تَـب ِديل ِِللْ ِق اللا ِـه ۖ َٰذلِك
ِ ِ فَأَقِم وجه
ِ ين الْ َقيِِّ ُم َولَـٰ ِك ان أَ ْكثَـَر الن
ااس ََّل
َ
َ َْ َ ْ
َ َ ْ
ََ
َْ َ َ َ
َ ِّ ك ل
ُ الد
يَـ ْعلَ ُمو َن
“Përqëndro vetveten tënde sinqerisht në fenë e larguar prej çdo të kote,
natyershmërija në të cilën Allahu i krijoi njerëzit, s’ka ndryshim të asaj
natyrshmërie të krijuar nga Allahu, ajo është feja e drejtë por shumica e njerëzve
nuk e dinë."18
I Dërguari i Allahut  ﷺka thënë: "Çdo foshnje lind në natyershmërinë e pastër
(Fitrah), pastaj prindërit e tij e bëjnë jehudi, ose të krishter, ose zjarrputist."
8. Teuhidi e mbron (siguron) gjakun, nderin dhe pasurinë e personit:
Pejgamberi  ﷺthotë: “Jam urdhëruar që t’i luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë se
nuk meriton të adhurohet askush pos Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i
Tij, nëse e dëshmojnë këtë, atëherë janë të mbrojtur gjaku dhe pasuria e tyre,
përvec me të drejtën e Islamit, ndërsa llogaria e tyre është tek Allahu."19
Gjithashtu ka thënë: "Kush thotë: La ilahe il-laAllah dhe ka mohuar çdo gjë që
adhurohet pos Zotit, është e ndaluar pasuria dhe gjaku i tij, ndërsa llogaria e tij
është tek Allahu."20
9. Vendi i pasuesve të Akidesë së pastër është Xheneti:
ِ اجلناةَ ومأْواه الناار ۖ وما لِلظاالِ ِم
ِ
ِ
Allahu thotë: ))َنصا ٍر
َ
َ ني م ْن أ
َ َ ُ ُ َ َ َ َْ ))إِناهُ َمن يُ ْش ِرْك ِِبللاـه فَـ َق ْد َحارَم اللاـهُ َعلَْيه
Fet’hu el-barij (1\34).
Buhariu (1458), Muslimi (19), (31).
18
Er-Ruum, 30.
19
Buhariu (1399), Muslimi (21), Ebu Davudi (640), Tirmidhiu (606), Nesaiu (3986).
20
Muslimi (23).
16
17
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“…ai që i përshkruan Zotit ortak, Allahu ia ka ndaluar atij Xhenetin dhe vendi i
tij është Zjarri. Për mizorët nuk ka ndihmës."21
Pejgamberi  ﷺthotë: "Kush e takon Allahun duke mos i bërë shirk Atij, do të hyjë në
Xhenet, ndërsa kush e takon Atë duke i bërë shirk do të hyjë në Zjarr."22 I dërguari i
Allahut  ﷺgjithashtu thotë: "Kush dëshmon se nuk ka të adhuruar me të drejt pos
Allahut i cili nuk ka shok, se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij, se Isa-i është
rob i Allahut dhe i dërguar i Tij dhe është si rezultat i fjalës së Allahut "Bëhu" që i
është drejtuar Merjemes, se është frymë (shpirt) nga Allahu, se Xheneti është i
vërtetë, se zjarri është i vërtetë, do ta fus Allahu në Xhenet prej cilës derë prej tetë
dyerve të dëshiron."23
Në një trasmetim të Muslimit thotë: "…do ta fus Allahu atë në Xhenet edhe nëse ka
pak vepra." Gjithashtu thotë: “Allahu ia ka ndaluar zjarrin atij që thotë La ilahe
ilallah duke e bërë këtë vetëm për Allahun."24
10. Teuhidi është shkak i faljes të të gjitha mëkateve:
Allahu thotë:
ِ
ِ
ِ
))ُك لِ َمن يَ َشاء
َ ))إِ ان اللاـهَ ََّل يَـ ْغف ُر أَن يُ ْشَرَك بِِه َويَـ ْغف ُر َما ُدو َن َٰذل
"Allahu, me të vërtetë, nuk e falë atë që i bën shok Atij, por ia falë të tjerat
mëkate kujt të dojë, përveç këtij."25
Pejgamberi  ﷺthotë: "Thotë Allahu i Madhëruar: O biri Ademit, sikur të më vijsh
sa toka me mëkate dhe pastaj më takon Mua pa më shoqëruar askë, do të vij me po
aq falje."26
11. Teuhidi është prej shkaqeve më të mëdha që të fitohet ndërmjetësimi i Pejgamberit
ﷺ.
Transmetohet nga ebu Hurejra (radijallahu anhu) se ka thënë: I thash të Dërguarit
të Allahut ﷺ: Kush është më meritori për shefatin (ndërmjetsimin) tënd? Më tha:
"Kush thotë La ilahe ilAllah sinqerisht nga zemra."27

21

El-Maide, 72.
Muslimi (93), (153), Ahmedi (3\325).
23
Buhariu (3435), Muslimi (28).
24
Buhariu (425), (6938) dhe Muslimi (33).
25
En-Nisa, 48.
26
Tirmidhiu (3534), Ahmedi (5\154).
27
Buhariu (99), (6570).
22
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12. Atyre që kanë Akide të pastër Allahu u ka garantuar ndihmë, udhëzim, siguri dhe
sundim në këtë botë:
Allahu thotë:
ِ
ِ
ِ
ِ ض َكما استخلَ ا
ِ
ِ ِ وع َد اللاـه الا ِذين آمنُوا ِمن ُكم وع ِملُوا ال ا
ض ٰى
َ َين ِمن قَـْبل ِه ْم َولَيُ َم ِِّكنَ ان ََلُْم دينَـ ُه ُم الاذي ْارت
َ ْ َ ْ َ ِ صاِلَات لَيَ ْستَ ْخل َفناـ ُه ْم ِيف ْاأل َْر
ََ ْ
َ َ ُ ََ
َ ف الذ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُه ُم الْ َفاس ُقو َن
َ ك فَأُولَـٰئ
َ اهم ِّمن بَـ ْعد َخ ْوف ِه ْم أ َْمنًا ۖ يَـ ْعبُ ُدونَِِن ََّل يُ ْش ِرُكو َن ِِب َشْيـئًا ۖ َوَمن َك َفَر بَـ ْع َد َٰذل
ُ ََلُْم َولَيُـبَ ِّدلَنـ
"Allahu, u ka premtuar atyre që kanë besuar prej jush dhe që punojnë vepra të
mira – se do t’i bëjë sundimtarë në Tokë, ashtu, si i ka bërë ata para tyre dhe që
do t’ua forcojë fenë e tyre, me të cilën Ai është i kënaqur, dhe që do t’u jep atyre
– pas frikës, siguri. Ata, më adhurojnë Mua, e nuk më bëjnë shok asgjë. E, kush
bën kufër pas kësaj, ata janë gjynahqarë të vërtetë."28
Gjithashtu Allahu thotë:
ِا
))ك ََلُُم ا ْأل َْم ُن َوُهم ُّم ْهتَ ُدو َن
َ ِين َآمنُوا َوََلْ يَـلْبِ ُسوا إِميَ َاَنُم بِظُلْ ٍم أُولَـٰئ
َ ((الذ
"Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e përzien me padrejtësi (shirk), atyre u
takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të drejtë."29
13. Akidja mbjellë tek njeriu forcë dhe qëndrueshmëri para sprovave, vështirësive,
mundimeve dhe sfidave të ndryshme të jetës së përditshme të njeriut.
14. I pastron zemrat e besimtarëve nga shkaqet e ndarjes dhe përçarjes.
15. Akidja bën që robi te jetë i pavarur dhe i lirë, kështu që të mos i nënshtrohet dhe
përulet askujt nga krijesat.

28
29

En-Nur, 55.
El-Ena'm, 82.
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Kategoritë e Teuhidit
Kategoritë e Teuhidit për t’u studiuar në thellësi mund të studiohen të ndara,
por asnjëherë nuk duhet harruar se ato janë të gjitha pjesë e një tërësie të pandashme e
cila vetë është baza e një tërësie akoma më të madhe, Islamit.
Shkaku i ndarjes së Teuhidit në kategori është lehtësimi i studimit të kësaj
tërësie dhe ishte rezultat i natyrshëm i zhvillimit dhe degëzimeve të shkencave të
ndryshme islame. Kjo gjë, kategorizimi i koncepteve dhe ndarjet e tyre, nuk është e
veçantë për këtë shkencë, përkundrazi ndarje dhe kategorizime të ndryshme gjejmë në
çdo degë dhe shkencë islame.
Si rezultat i kësaj, gjejmë shprehje të ndryshme tek dijetarët e Ehlu Sunetit në
kategorizimin e Teuhidit dhe degëzimet e tij, mirëpo ajo që duket qartë është
përmbajtja e njëjtë e kësaj tematike dhe kjo padyshim është rezultat i vëzhgimit dhe
vrojtimit të argumenteve që flasin për këtë tematikë dhe fakti që nuk ka argument të
prerë dhe të veçantë për këto degëzime dhe kategrorizime.
Nisur nga kjo, gjejmë se disa prej dijetarëve e ndajnë Teuhidin në dy kategori
dhe ata të cilët e ndajnë atë në këto dy katëgori e ndajnë në disa mënyra, p.sh;
• Kategoria e parë: Teuhidi i diturisë dhe pohimit dhe e dyta: Teuhidi i
synimit dhe kërkimit.
• Kategoria e parë: Teuhidi i diturisë dhe transmetimeve, gjë e cila mund
të quhet pjesa “teorike” e Teuhidit dhe kategoria tjetër: Teuhidi i synimit
dhe kërkimit, apo pjesa praktike e Teuhidit.
• Kategoria e parë: Teuhidi i udhëheqësisë dhe e dyta: Teuhidi i adhurimit.
Ekzistojnë edhe ndarje tjera tek dijetarët, në dy, tri apo katër katëegori, por ajo
që u përmend është një nga këto ndarje të njohura të Teuhidit tek dijetarët e Ehlu
Sunetit, ndërsa ajo e cila tek ne do të merret si bazë dhe themel mbi te cilin do të
ndërtojmë mësimet tona, është ndarja e dijetarëve, apo kategorizimi i Teuhidit në tri
kategori:
•

Teuhid er-Rububijeh ()توحيد الرببية

•

Teuhidi el-Esmaa ues-Sifaat ()توحيد األمساء والصفات

•

Teuhid el-Uluhijeh ()توحيد األلوهية

12
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1. Teuhid er-Rububijeh ()توحيد الرببية
Kjo kategori është bazuar në konceptin bazë se vetëm Allahu krijoi të gjitha
gjërat kur nuk kishte asgjë. Ai mban krijimin pa ndonjë nevojë nga ai (krijimi) ose për
të, Ai është i vetmi Zot i universit dhe i banorëve të universit. Ai është pa rival në
sovranitetin e Tij.
Në arabisht fjala që përdoret për të treguar që Allahu është Krijuesi, Zotëruesi,
Mbajtësi, Furnizuesi etj, është Rububijeh e cila rrjedh nga rrënja “Rabb” (( )ربZot).
Sipas kësaj kategorie Zoti është i vetmi në ekzistencë që ka fuqi reale, është Ai
i cili u dha krijesave fuqinë për të lëvizur dhe ndryshuar. Asgjë nuk ndodh në krijim
veç asaj që Ai e lejon të ndodhë. Këtë kategori të Teuhidit e pohonin dhe e pranonin
edhe shumë prej mushrikëve arab në kohën e Pejgamberit ﷺ, siç na tregon Allahu në
Kur'an:
ِ
ِ ِ ِ ْ ك ال اسمع واألَبصار ومن ُُيْرِج
ِ قُ ْل َمن يَـ ْرُزقُ ُكم ِِّم َن ال اس َماء َواأل َْر
اِلَ ِِّي َوَمن يُ َدبُِِّر األ َْمَر
ْ ت ِم َن
َ ِج الْ َميا
َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ض أَامن ميَْل
ُ اِلَ اي م َن الْ َميِّت َوُُيْر
ُ
اّللُ فَـ ُق ْل أَفَالَ تَـتاـ ُقو َن
ِّ فَ َسيَـ ُقولُو َن
"Thuaj: “Kush ju ushqen nga qielli dhe Toka? Kush mundëson të dëgjuarit
dhe të parit? Kush mund të nxjerrë të gjallën nga e vdekura dhe të vdekurën nga e
gjalla? Kush i drejton gjërat?” Ata do të thonë “Allahu”. E ti (o Muhamed) thuaj:
“Atëherë, përse nuk e keni frikë Atë?!"30
Bazat për Teuhidin Rububijeh mund t'i gjejmë në shumë ajete Kur’anore, p.sh.
Allahu thotë:
ٍ
ِ ا
ِ ٍ
))يل
ٌ ))اللـهُ َخال ُق ُك ِِّل َش ْيء ۖ َوُه َو َعلَ ٰى ُك ِِّل َش ْيء َوك
“Allahu është krijuesi i çdo gjëje dhe Ai është mbikqyrës ndaj çdo gjëje” 31,
poashtu thotë: ))((واللاـهُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَـ ْع َملُون
َ
“E Allahu ju krijoi juve dhe atë që e punoni” 32
ِ ((ما أَصاب ِمن ُّم
Dhe thotë: ))صيبَ ٍة إِاَّل ِبِِ ْذ ِن اللا ِـه
َ َ َ
“Çfarëdo e keqe që ndodh (godet), nuk mund të ndodhë ndryshe, vetëm sipas
caktimit të Allahut …”33

30

Junus, 31
Ez-Zumer, 62
32
Es-Saafat, 96
33
Et-Tegabun, 11.
31
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2. Teuhidi el-esmaa ues-sifaat ()توحيد األمساء والصفات:
Me këtë kategori, nënkuptojmë njëshmërinë e Allahut me atë që e ka emërtuar
apo cilësuar Veten në Kur’an apo në Sunnetin e Resulullahut ﷺ.
Kjo bëhet ashtu që të pohojmë çdo emër dhe cilësi, të cilën e ka vërtetuar
Allahu pa kurrfarë ndryshimi, mohimi, përngjasimi apo përshkrimi të mënyrës.
Është e domosdoshme të besohet në emrat dhe cilësitë e Allahut, ashtu si
kuptohen ato në të vërtetë, e jo në formë të kuptimeve alegorike, dhe kjo, pa kurrfarë
përshkrimi të mënyrës e pa asnjë lloj përngjasimi.
Në këtë lloj Teuhidi kanë devijuar shumë njerëz nga ky ummet, të cilët
drejtohen kah Kibla dhe të cilët thonë se janë myslimanë.
Besimi i Selefit në këtë lloj Teuhidi është: Allahu emërtohet dhe cilësohet me
atë që Ai Vetë e ka emërtuar apo cilësuar Veten, duke i kuptuar ato emra dhe cilësi në
kuptimin e drejtë të tyre pa kurrfarë ndryshimi, mohimi, përngjasimi apo përshkrimi
të mënyrës.
ِ ))لَيس َك ِمثْلِ ِه َشيء وهو ال اس ِميع الب
Allahu thotë: ((ُصري
َ ُ
َُ َ ٌ ْ
َ ْ
“Asgjë nuk i shëmbëllen Atij. Ai i dëgjon të gjitha dhe i sheh të gjitha.” 34
ِا
ِ
Poashtu Allahu thotë:))َمسَآئِه
ْ َمسَاء
ْ ين يـُْل ِح ُدو َن ِيف أ
ْ (( َوِِّّللِ األ
َ اِلُ ْس ََن فَ ْادعُوهُ ِبَا َو َذ ُرواْ الذ
“Allahut i përkasin emrat më të bukur, andaj lutjuni Atij me to dhe
largohuni nga ata që i shtrembërojnë emrat e Tij.”35
3. Teuhid el-Uluhijeh ()توحيد األلوهية:
Megjithë fushën e gjerë të dy kategorive të para të Teuhidit, besimi i fortë
vetëm në to nuk përmbush kërkesat Islame të Teuhidit. Që këto kërkesa të plotësohen
duhet që Teuhidi Rububije dhe Esmaa ues-Sifaat të shoqërohen me plotësuesin e tyre,
Teuhidin el-Uluhije. Kjo gjë, argumentohet nga fakti se idhujtarët e kohës së
Pejgamberit  ﷺpohonin shumë aspekte të dy formave të para të Teuhidit. Në Kur’an
Allahu e urdhëron Pejgamberin  ﷺt’ju thotë idhujtarëve:
ِ
ِ ِ ِ ْ ك ال اسمع و ْاألَبصار ومن ُُيْرِج
ِ قُ ْل َمن يَـ ْرُزقُ ُكم ِِّم َن ال اس َم ِاء َو ْاأل َْر
ۖ اِلَ ِِّي َوَمن يُ َدبُِِّر ْاأل َْمَر
ْ ت ِم َن
َ ِِِّج الْ َمي
َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ض أَامن ميَْل
ُ اِلَ اي م َن الْ َميِّت َوُُيْر
ُ
فَ َسيَـ ُقولُو َن اللاـهُ ۖ فَـ ُق ْل أَفَ َال تَـتاـ ُقو َن
"Thuaj: “Kush ju furnizon me ushqim nga qielli e toka, kush e ka në dorë të
dëgjuarit e të pamët (tuaj), kush nxjerr të gjallin nga i vdekuri e kush nxjerr të
34
35

Esh-Shura, 11.
El-Ea'raf, 180.
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vdekurin nga i gjalli, kush rregullon çdo çështje?” Ata do të thonë: “Allahu”. Ti
thuaj: “A nuk frikësoheni atëherë?”36
Të gjithë idhujtarët mekas e dinin se Allahu ishte Krijuesi i tyre, Mbajtësi i
tyre, Zoti i tyre, megjithatë, kjo dije që ata kishin nuk i bëri ata musliman. Në fakt
Allahu thotë:
))((وَما يـُ ْؤِم ُن أَ ْكثَـ ُرُهم ِِبللا ِـه إِاَّل َوُهم ُّم ْش ِرُكو َن
َ
"Dhe shumica e tyre nuk beson ndryshe Allahun, vetëm se duke i bërë shirk
37
Atij." Komentimi i Muxhahidit për këtë ajet është si më poshtë: "Besimi i tyre në
Allah tregohet nga pohimet e tyre, ‘Allahu na krijoi, Ai na furnizon, siguron dhe merr
jetën tonë’, megjithatë kjo nuk i ndaloi ata të adhuronin zota të tjerë bashkë me
Allahun."38
Nga ajetet e përmendura më parë është e qartë se jobesimtarët e njihnin
sovranitetin, dominimin dhe fuqinë e Allahut. Në fakt ata i përmbushnin disa lloje
adhurimesh në drejtim të Allahut si p.sh. haxhi, bamirësia, kurbanët, betimet, bile në
kohë fatkeqësish ose ngjarjesh të jashtëzakonshme ata i luteshin Allahut. Bile ata
deklaronin se ndiqnin fenë e Ibrahimit.
Përkufizimi terminologjik: Teuhid el-Uluhijeh, don të thotë: Të veçuarit e
Allahut me të gjitha adhurimet dhe të mos ia drejtosh adhurimin ndonjë krijese.
Fjala “Ilah ( ”)إلهnë arabisht do të thotë: “Atë që e synon me adhurim”, e
politeistët e kishin zakon të thoshin Allahu është Zoti i zotave. Megjithatë, ata e
kishin zakon të adhurojnë hyjni të tjera si njerëzit e mirë, engjëjt dhe disa nga ata
thanë se, Allahu është i kënaqur me këtë dhe atë që ata i adhuronin do të
ndërmjetësojnë tek Allahu. Thotë Allahu:
))اّللَ َوَّلَ تُ ْش ِرُكواْ بِِه َشْيـئًا
ِّ ْ)) َو ْاعبُ ُدوا
“Adhurone Allahun dhe mos i shoqëroni Atij asgjë (në adhurim).”39
Megjithëse mekasit e pohonin një pjesë të Teuhidit, Allahu i klasifikon ata si
jobesimtarë dhe mushrikë, sepse ata adhuronin zota të tjerë bashkë me adhurimin e
tyre ndaj Allahut. Pra, Teuhidi el-Uluhijeh është shumë i rëndësishëm. Të gjitha
format e adhurimit duhet t’i drejtohen vetëm Allahut, sepse vetëm Ai e meriton
adhurimin dhe është vetëm Ai që mund ta ndihmojë njeriun. Për adhurim nuk ka
36

Junus, 31
Jusuf, 106
38
Ibn Xherir et-Taberi
39
Nisa, 36
37
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nevojë për ndonjë formë ndërmjetësimi apo ndërmjetës midis njeriut dhe Allahut.
Allahu e ka theksuar rëndësinë e adhurimit direkt (të drejpërdrejtë) vetëm të Tij duke
na e bërë të qartë se ky ishte qëllimi kryesor i krijimit të njeriut dhe esenca e mesazhit
të sjellë nga të gjithë të dërguarit. Kuptimi plotësisht i qëllimit të krijimit është përtej
aftësive të lindura të njeriut.
Njeriu është një qenie e krijuar e kufizuar dhe si e tillë nuk mund të shpresojë
që të kuptojë veprimet e Allahut që është i pa të meta. Kështu që Allahu bëri një pjesë
të natyrës së njeriut ta adhuronte Atë, dhe Ai dërgoi të dërguarit dhe librat e
shpalljeve hyjnore për të qartësuar aspektet e krijimit që ishin brenda aftësive
mendore të njeriut për t’u kuptuar. Ashtu siç u përmend pak më parë ky qëllim është:
adhurimi vetëm i Allahut ky ishte gjithashtu dhe mesazhi kryesor i të dërguarve. Si
rrjedhim gjynahu më i rëndë është shirku, adhurimi i të tjerëve në vend të Allahut ose
bashkë me Të.
Në suren el-Fatiha, ajeti 4 thotë: “Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm te Ti
ndihmë kërkojmë.” Kjo është një thënie e qartë që tregon se të gjitha format e
adhurimit duhet t’i drejtohen vetëm Atij që mund të përgjigjet, pra Allahut.
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Teuhid er-Rububijeh
1. Përkufizimi:
Gjuhësor: Kemi përmendur më parë se fjala er-Rububijeh ( )الربوبيةrrjedh nga
fjala er-Rabb40, andaj themi se er-Rububijeh është cilësi e Allahut subhaneh. Ndërsa
fjala er-Rabb në gjuhën arabe ka disa kuptime, prej këtyre kuptimeve mund të
përmendim: Sundues, pronar, zotëri i pasuar, rregullues etj.
Terminologjik: Teuhidi er-Rubujeh d.t.th, njësimi i Allahut në veprimet e Tij.
Prej këtyre veprimeve mund të përmendim: Krijimin, furnizimin,
udhëheqësinë, begatimin, sundimin, formësimin, dhënien, marrjen, sjelljen e dobisë
dhe dëmit, dhënien e jetës dhe marrjen e saj, kadanë, kaderin etj. Të gjithë këto
veprime dhe të tjera, janë veçori të Allahut, i Cili nuk ka ortak në këto çështje, andaj
është obligim që besimtari t'i beson këto gjëra.
2. Argumentet e kësaj kategorie të Teuhidit:
1- Disa prej argumenteve nga Kur'ani janë përmendur më lartë, siç janë fjalët e
Allahut:
“Allahu është krijuesi i çdo gjëje dhe Ai është mbikëqyrës ndaj çdo gjëje”41,
poashtu thotë: ))(( َواللاـهُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَـ ْع َملُون
“E Allahu ju krijoi juve dhe atë që e punoni” 42 Dhe thotë:
ِ ))ما أَصاب ِمن ُّم
))صيبَ ٍة إِاَّل ِبِِ ْذ ِن اللا ِـه
َ َ َ
“Çfarëdo e keqe që ndodh (godet), nuk mund të ndodh ndryshe, vetëm sipas
caktimit të Allahut …”43
2- Nga Sunneti mund të përmendim hadithin e Abdullah ibn Abbas-it (radijAllahu
anhuma) ku thotë Pejgamberi ﷺ: "…dhe dije se nëse të gjithë njerëzit bashkohen që
të të bëjnë dobi nuk kanë mundësi ta bëjnë atë, përpos se atë (dobi) të cilën ta ka
shkruar Allahu dhe nëse të gjithë bashkohen për të të bërë ndonjë dëm, nuk kanë
mundësi që të të dëmtojnë, përpos asaj që Allahu e ka shkruar…"44
40

Gjegjësisht nga folja Rabbebe ( )رببnga e cila rrjedh fjala er-Rabb.
Ez-Zumer, 62.
42
Es-Saafat, 96.
43
Et-Tegabun, 11.
44
Tirmidhiu (2516) dhe Ahmedi (1/307).
41
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3- Argumentimi logjik:
Materiali i përdorur për këtë pjesë është i ndarë nga kjo skriptë.
3. Të pranuarit vetëm të kësaj kategorie të Teuhidit nuk e shpëton njeriun nga
dënimi:
Kjo kategori e Teuhidit është pjesë e një tërësie, e cila përbëhet prej tri
kategorive. Andaj nuk është valid Imani i askujt dhe nuk e plotëson Teuhidin vetëmse
pasiqë ta njëson Allahun me këtë lloj të Teuhidit. Mirëpo, ky nuk është qëllimi i
dërgimit të pejgamberëve dhe as që ky lloj i Teuhidit, (veçmas prej kategorive tjera),
mund ta shpëton njeriun nga dënimi, derisa njeriu ta plotëson Teuhid el-Uluhijeh.
Allahu thotë: (()) َوَما يـُ ْؤِم ُن أَ ْكثَـ ُرُهم ِِبللا ِـه إِاَّل َوُهم ُّم ْش ِرُكون
"Dhe shumica e tyre nuk beson ndryshe Allahun, vetëm se duke i bërë Shirk
45
Atij."
Ibn Abbas thotë në komentimin e këtij ajeti: "Prej besimit të tyre ishte kur u
thuhej: Kush i krijoi qiejt, kush e krijoi tokën, kush i krijoi malet? Thonin: "Allahu",
mirëpo ishin mushrikë."
I'krime thotë: "I pyet ata (mushrikët): Kush ju ka krijuar juve? Kush i krijoi
qiejt dhe tokën? Thonin: "Allahu". Ky ishte Imani i tyre, mirëpo adhuronin dikë
(diçka) tjetër veç Tij."
Muxhahidi thotë: "Besimi i tyre në Allah tregohet nga pohimet e tyre, ‘Allahu
na krijoi, Ai na furnizon, siguron dhe merr jetën tonë’, megjithatë kjo nuk i ndaloi ata
të adhuronin zota të tjerë bashkë me Allahun."
Fjalët e selefit në këtë kontekst janë të shumta, bile mushrikët në kohën e
Pejgamberit  ﷺbesonin se Allahu është Zot, Krijues, Furnizues, mirëpo shirku i tyre
ishte në aspekt të Ibadet-it, ngase adhuronin puta të cilëve ua drejtonin lutjet, u
kërkonin ndihmë, ua tregonin problemet dhe nevojat e tyre.
Ndërsa Kurani na tregon në shumë vende se mushrikët e pranonin Rububije-tin
e Allahut, duke i përshkruar ortak në adhurim, thotë Allahu:
ِ
ِ
))ََّن يـُ ْؤفَ ُكو َن
ٰس َوالْ َق َمَر لَيَـ ُقولُ ان اللاـهُ ۖ فَأ ا
َ )) َولَئن َسأَلْتَـ ُهم ام ْن َخلَ َق ال اس َم َاوات َو ْاأل َْر
ْ ض َو َس اخَر الش
َ ام
"E nëse i pyet “Kush i ka krijuar qiejt dhe tokën, kush i ka nën urdhër diellin
dhe hënën?” me siguri do të thonë “Allahu”. Po ku shkojnë pra!?"46
45
46

Jusuf, 106
El-A'nkebut, 61
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Mushrikët nuk besonin se putat e lëshonin shiun, se ato e furnizojnë gjithësinë,
se i kontrollojnë çështjet, por besonin se këto gjëra janë veçori të Allahut, bile
besonin se zotat e tyre të cilat i adhuronin, se janë të krijuara, se vetëm Allahu krijon
dhe çdo gjë veç Tij është krijesë e Tij, mirëpo ata i morën këto krijesa si
ndërmjetësues mes tyre dhe Allahut, me pretendim se këto puta i afrojnë tek Allahu:
ِا
))ين ااَّتَ ُذوا ِمن ُدونِِه أ َْولِيَاءَ َما نَـ ْعبُ ُد ُه ْم إِاَّل لِيُـ َقِِّربُو َان إِ ََل اللا ِـه ُزلْ َف ٰى
َ )) َوالذ
"Ndërkaq ata të cilët, në vend të Atij, marrin mbrojtës: “Ne i adhurojmë ata
vetëm të na afrojnë sa më shumë tek Allahu”…"47
Edhe me gjithë këtë besim në Teuhid er-Rububijeh, kjo nuk ishte e
mjaftueshme që të bëhen pjesëtarë të Fesë së Allahut, bile Allahu gjykoi për ta dhe i
cilësoi si mushrikë dhe jobesimtarë, u garantoi zjarr dhe dënim të përhershëm.
Nga kjo që u tha më lartë kuptohet se pranimi i kësaj kategorie të Teuhid-it dhe
besimi në të, duke mos e pasuar këtë besim me bindjen se Allahun është i vetmi që
meriton adhurimin, nuk e fut njeriun në Islam dhe se ky njeri është mosbesimtar-kafir,
andaj atij i takojnë të gjitha dispozitat e veçanta për mosbesimtarët.

47

Ez-Zumer, 3
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Teuhid el-Uluhijeh48
Fjala el-Uluhijeh ( )األلوهيةrrjedh nga fjala el-Ilah ( )اإللهqë d.t.th. i adhuruar ose ai
të cilit i bindemi, andaj fjala el-Ilah ( )اإللهështë emër prej emrave të bukur Allahut,
ndërsa el-Uluhijeh ( )األلوهيةështë cilësi madhështore prej cilësive të Allahut. Allahu
është el-Me'luh ()املـألوه, i adhuruar, i pasuar, Atij që i bindemi, andaj medoemos që
zemrat t'i binden, ta adhurojnë, t'i dorëzohen dhe t'i nënshtrohen, sepse Ai është Zoti i
Vërtetë dhe i Madh, Krijuesi i Gjithësisë, Ai që i kontrollon gjërat në Gjithësi, Ai që
cilësohet me çdo cilësi të përsosur dhe të përkryer, i lartësuar dhe larg çdo mangësie,
andaj nuk lejohet që njeriu t'i nënshtrohet ose t'i dorëzohet vetëmse Allahut.
Meqenëse Ai është pa ortak dhe i vetmi që krijon, që formon, që ringjall,
atëherë është obligim që ta veçojmë dhe njësojmë në ibadet49, duke mos i përshkruar
Atij ortak në këtë veçori.
Pra, Teuhid el-Uluhije është njësimi i Allahut në Ibadet. Kjo bëhet duke e ditur
njeriu me dituri pa asnjë dyshim, se Allahu është i vetmi që meriton adhurimin e
dikujt dhe se cilësitë e Uluhije-s dhe kuptimet e saj, nuk i posedon dhe nuk i meriton
askush prej krijesave të Allahut.
1. Argumentet e kësaj kategorie të Teuhidit:
1- Disa herë këto argumente vijnë në kontekst të urdhrit, siç thotë Allahu:
ِا
ِا
))ين ِمن قَـْبلِ ُك ْم لَ َعلا ُك ْم تَـتاـ ُقو َن
َ
َ ااس ْاعبُ ُدوا َربا ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ
ُ ))َي أَيـُّ َها الن
"O njerëz! Adhuroni Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar juve edhe ata përpara jush,
ndoshta bëheni të devotshëm!"50, poashtu thotë:
((((و ْاعبُ ُدوا اللاـهَ َوََّل تُ ْش ِرُكوا بِِه َشْيـئًا
َ
"Adhuroni Allahun dhe mos i bëni shirk Atij asgjë!"51 dhe thotë:
))ُك أاََّل تَـ ْعبُ ُدوا إِاَّل إِ اَيه
َ ُّض ٰى َرب
َ َ)) َوق
48

Teuhid el-Uluhijeh, ose el-Ilahijeh, ose Teuhid el-Ibadeh.
Ibahed ( )العبادةose Ibadet siç është e njohur te popullata jonë, e kanë përkufizuar dijetarët kështu: Është term
përmbledhës i çdo gjëje që e don Allahu dhe është i kënaqur me të, prej fjalëve apo veprave, të dukshme ose të
padukshme (ky është përkufizimi i ibn Tejmije-s që ia ka bërë Ibadetit).
50
El-Bekare, 21.
51
En-Nisa, 36.
49

20

Akide 1

Tetovë | 2020-2021

"Zoti yt ka përcaktuar (ka urdhëruar) që të mos adhuroni tjetër përveç Atij"52.
2- Disa herë këto argumentet vijnë në kontekst të sqarimit se Teuhidi është urtësia
dhe esenca e krijimit të gjithçkaje, siç thotë Allahu:
ِْ ))وما خلَ ْقت
ِ اإلنس إِاَّل لِيـعب ُد
))ون
ُ َ ََ
ُ ْ َ َ ِْ اجل ان َو
"Kurse xhinët dhe njerëzit nuk i kam krijuar për tjetër vetëm se të më
adhurojnë."53
3- Ose këto argumente na tregojnë qëllimin e dërgimit të pejgamberve, siç thotë
ِ )) ولََق ْد بـعثْـنَا ِيف ُك ِل أُام ٍة ارسوًَّل أ َِن ْاعب ُدوا اللاـه و
Allahu: ))وت
َ ُاجتَنبُوا الطااغ
ْ ََ
ََ َ
ُ
ُ
ِّ
"Ne me siguri i kemi dërguar çdo populli pejgamber: (të cilët thonin)
“Adhuroni Allahun dhe shmanguni Tagutit”"54.
4- Disa prej këtyre argumenteve na e bëjnë të qartë qëllimin e zbritjes së Librave të
Allahut, siç thotë Allahu:
ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ ))يـنَ ِزُل الْم َالئِ َكةَ ِِب ُّلر
ِ َنذروا أَناه ََّل إِلَـٰه إِاَّل أَ َان فَاتـا ُق
))ون
َ ُ ُ وح م ْن أ َْم ِرهِ َعلَ ٰى َمن يَ َشاءُ م ْن عبَاده أَ ْن أ
َ ِّ ُ
"U dërgon melekët me shpallje, sipas urdhrit të Tij, atyre njerëzve që do Ai t’ua
tërheqin vërejtjen se nuk ka Zot që meriton adhurimin përveç Meje, pra
frikësoheni prej Meje!”55
5- Kemi prej argumenteve të cilat na tregojnë premtimin dhe shpërblimin e Tij për
ata që e realizojnë Teuhidin:
ِا
))ك ََلُُم ْاأل َْم ُن َوُهم ُّم ْهتَ ُدو َن
َ ِين َآمنُوا َوََلْ يَـلْبِ ُسوا إِميَ َاَنُم بِظُلْ ٍم أُولَـٰئ
َ ))الذ
"Për ata që besojnë dhe nuk e përziejnë besimin e tyre me zullum (shirk), atyre
u përket siguria dhe ata janë në rrugë të drejtë"56.
6- Ose këto argumente na tërheqin vërejtjen nga e kundërta e Teuhidit dhe në të
përmendet rreziku i kësaj vepre dhe dënimi i atyre që e bëjnë këtë vepër, siç thotë
Allahu:
ِ اجلناةَ ومأْواه الناار ۖ وما لِلظاالِ ِم
ِ
ِ
))َنصا ٍر
َ
َ ني م ْن أ
َ َ ُ ُ َ َ َ َْ ))إنه َمن يُ ْش ِرْك ِِبللاـه فَـ َق ْد َحارَم اللاـهُ َعلَْيه
"…sepse ai që i përshkruan Zotit shok, Allahu ia ka ndaluar (ia ka bërë haram)
atij Xhennetin dhe vendi i tij është Zjarri, ndërsa për mizorët nuk ka
ndihmës".57
52

El-Isra, 23
Edh-Dharijat, 56
54
En-Nahl, 36
55
En-Nahl, 2
56
El-Ena'm, 82
57
El-Maide, 72
53
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Dhe argumente tjera të cilat janë përmendur në Librin e Allahut subhaneh,
ndërsa në Sunnetin e Pejgamberit  ﷺpoashtu janë transmetuar shumë hadithe të cilat
janë argument për këtë lloj të Teuhidit dhe rëndësisë së tij, siç janë p.sh:
1Shënon Buhariu nga Muadh ibn Xhebel (radijAllahu anhu), i cili thotë: I
Dërguari  ﷺtha: "O Muadh, a e din se cila është e drejta e Allahut te robërit e Tij 58?"
Allahu dhe i Dërguari i Tij e dinë më mirë, unë u përgjigja. Ai tha: "E drejta e Allahut
te robërit e Tij është që ta adhurojnë Atë dhe mos t’i bëjnë shirk asgjë." Pastaj tha: "A
e din cila është e drejta e robërve tek Allahu?" Thash: Allahu dhe i Dërguari i Tij e
dinë më mirë. Tha: "E drejta e robërve tek Allahu është që Ai mos t'i dënoj (atë i cili
nuk i bënë shirk Atij)".59
2Nga ibn Abbasi (radijAllahu anhuma) thotë: Kur Pejgamberi  ﷺe dërgoi
Muadhin në Jemen i tha atij: "Ti je duke shkuar te një popull të cilët janë pasues të
Librit, andaj le të jetë gjëja e parë në të cilën do t'i thërrasësh Teuhidi në Allahun,
kur ta kuptojnë këtë, tregoju se Allahu i ka detyruar me pesë namaze…"60
3Nga ibn Mesu'di (radijAllahu anhu) se Pejgamberi  ﷺka thënë: "Ai cili
vdes duke lutur dikë tjetër pos Allahut, do të hyjë në Zjarr."61
Dhe hadithe të shumta të cilat janë transmetuar në këtë kontekst.
2. Teuhid el-Uluhije është shkaku i armiqësisë së popujve ndaj pejgamberëve
E kemi përmendur më parë se Teuhid el-Uluhije është çelësi i thirrjes së krejt
pejgamberëve. Çdo pejgamber e fillonte thirrjen e tij me Teuhid, andaj fillonte
armiqësia mes këtyre dy grupeve, pejgamberët i thërrisnin në Teuhid dhe në
përkushtim të Ibadetit ndaj Allahut, ndërsa popujt e tyre këmbëngulnin në shirkun e
tyre dhe në adhurim ndaj idhujve, përpos atyre që i udhëzonte Allahu.
Allahu thotë:
ِ
ِ َ  وقَ ْد أ.وق ونَسرا
ِِ ِ
))ض َالًَّل
َ ُاعا َوََّل يَـغ
َ ني إِاَّل
ً ((وقَالُوا ََّل تَ َذ ُر ان آَلتَ ُك ْم َوََّل تَ َذ ُر ان َوًّدا َوََّل ُس َو
َ َضلُّوا َكث ًريا ۖ َوََّل تَ ِزد الظاالم
َ ً ْ َ َ ُوث َويَـع
َ
"Dhe u thanë: Mos braktisni zotat tuaj kurrsesi, mos braktisni Vedda-në, as
Suvva-në, e Jeguth-in, Jeukë-n, e Nesre-n. Dhe patën devijuar shumë. Prandaj Ti
mizorëve mos u shto tjetër send përveç humbjes."62
Poashtu thotë Allahu:
58

Ose mund të themi: Obligimi i robërve ndaj Allahut
Buhariu (6938), Muslimi (30)
60
Buhariu (7373)
61
Buhariu (4227), Muslimi (92)
62
Nuh, 23-24
59
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ِ ِ ))قَالُوا أ َِجْئـتـنَا لِتأْفِ َكنَا عن ِآَلتِنَا فَأْتِنَا ِِبَا تَعِ ُد َان إِن ُكنت ِمن ال ا
))ني
َ َ
َ صادق
َ َْ
َ َ
"Ata i thanë: “A ke ardhur të na shmangësh prej zotave tanë? Na e sjell atë
që na premton, nëse je i sinqertë”."63
Dhe thotë Allahu për popullin e Hud-it:
ِ
ِ ِ ِ َ َك وما ََْنن ل
ِ ِ ِِ ِ
ٍ ِِ ِ
))ني
ُ ))قَالُوا ََي ُه
َ ك ِبُْؤمن
ُ َ َ َ ود َما جْئـتَـنَا ببَيِّنَة َوَما ََْن ُن بتَاركي آَلَتنَا َعن قَـ ْول
"Ata i thanë, “O Hud, nuk na ke sjellë kurrfarë sqarimi dhe ne nuk i lëmë
zotat tanë vetëm për fjalët tua, ne ty nuk të besojmë."64
Thotë Allahu për popullin e Shuajbit:
ِ ْ ))قَالُوا َي ُشعيب أَص َالتُك ََتْمرَك أَن ن ْاْت َك ما يـعب ُد آِبؤ َان أَو أَن نـا ْفعل ِيف أَموالِنَا ما نَشاء ۖ إِناك َألَنت
))يد
ُ يم الارِش
َ َ
ْ ُ َ ُْ َ َ ُ
ُ َ َ َْ َ َ
ُ اِلَل
ُ ُ َ َ ُ َْ َ
"Ata thanë: “O Shuajb, a mos vallë namazi yt urdhëron që ne t’i lëmë ato që
i kanë adhuruar të parët tanë ose që të bëjmë me pasurinë tonë çka të duam. Me të
vërtetë, sa i butë dhe i drejtë që je ti!”."65
Poashtu thotë Allahu për mosbesimtarët e Kurejshëve:
"Ata janë çuditur për ardhjen e një paralajmëruesi nga mesi i tyre, dhe
jobesimtarët kanë thënë: “Ky është magjistar dhe gënjeshtar; A don ai që prej të
gjithë zotave të bëj një Zot? Me të vërtetë, kjo është një gjë e çuditshme!” Dhe paria
nga mesi i tyre u larguan (duke i thënë njëri-tjetrit): “Shkoni dhe bëhuni të
durueshëm pranë zotave tuaj; Me të vërtetë, kjo është një punë (e madhe) që
dëshirohet. Këtë nuk e kemi dëgjuar në fenë e mëparshme. Ky është vetëm një
trillim; Vallë, nga mesi ynë atij t’i dërgohet Kur’ani?!” Por, ata dyshojnë në
Këshillën Time, meqë ende nuk e kanë shijuar dënimin Tim."66
Këto argumente dhe të tjera shumë qartë na tregojnë armiqësinë që e kishin
popujt ndaj profetëve të tyre dhe se shkaku i kësaj armiqësie ishte thirrja që e bënin
ata në Teuhidin el-Uluhijeh dhe në përkushtim të adhurimit vetëm ndaj Allahut.
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Obligueshmëria e njësimit të Allahut në Ibadet
1. Përkufizimi i Ibadetit dhe shtyllat mbi të cilat ndërtohet
Gjuhtarisht: Thotë Ez-Zexhaxh: "Ibadeti gjuhtarisht d.t.th. bindje me
nënshtrim"67.
Në terminologji: Nënshtrim dhe dorëzim me dashuri ndaj Allahut në formë të
afrimit tek Ai me gjërat të cilat i ka bërë legjitime.68
Ose mund t'a përkufizojmë se Ibadeti është term përmbledhës i çdo gjëje që e don
Allahu dhe është i kënaqur me të, prej fjalëve apo veprave, të dukshme ose të
padukshme.69
Ibadeti ndërtohet mbi 3 shtylla:
1-

Dashuri të përsosur ndaj të Adhuruarit.

Ibn Kajjimi thotë: "Esenca e e Ibadetit është dashuria ndaj Allahut, bile të
veçuarit e Tij me dashuri dhe që e gjithë dashuria të jetë vetëm për Allahun, që mos të
duhet përkrah Tij askush, mirëpo kur të duhet dikush, të duhet për Atë, ashtu siç
duhen pejgamberët dhe engjujt e Tij. Dashuria jonë ndaj tyre është prej plotësimit të
dashurisë tonë ndaj Allahut dhe nuk është ortakllëk në dashurinë ndaj Tij, ashtu siç i
duan idhujtarët "zotat" e tyre, i duan ashtu siç dashurohet Allahu. Nëse dashuria ndaj
Tij është realiteti dhe sekreti i ibadetit ndaj Tij, atëherë ibadeti dhe robëria ndaj Tij
nuk arrihet vetëm se me respektim të urdhërit të Tij dhe largim nga ndalesa e Tij."70
Allahu thotë:
ِ وَنُم َكح ِ ِ ا
ِ َ ون اللا ِـه أ
ِ ااس من يـت
ِ
ِ اخ ُذ ِمن ُد
((َش ُّد ُحبًّا لِِّلا ِـه
َ ين َآمنُوا أ
َ َ ِ ))م َن الن
ِّ ُ ْ َ َُّند ًادا ُُيب
َ ب اللاـه ۖ َوالذ
"Ka njerëz që në vend të Allahut marrin zota, i duan sikur Allahun, ndërsa ata që
besojnë, e duan shumë më tepër Allahun."71
Ibn Kajjimi (Allahu e mëshiroftë) thotë në komentimin e këtij ajeti: "Allahu na tregon
se ai i cili e don dikë ashtu siç duhet Allahu, atëherë ai është prej atyre që i kanë bërë
ortak Allahut, ky ortak, është ortak në dashuri, jo në krijim apo Rububijet…"72
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Kur të bëhet kjo e qartë, atëherë kuptohet se njësimi i Allahut me dashuri është
esenca e ibadetit dhe kjo nënkupton që e gjithë dashuria të jetë e Allahut dhe për
Allahun.73
2-

Shpresë të plotë në Allahun:

74
Allahu thotë: ((ُ))ويَـ ْر ُجو َن َر ْْحَتَه
َ "…shpresojnë mëshirën e Tij"

3-

Frikë të plotë prej Allahut:

75
Allahu thotë: ((ُ))وَُيَافُو َن َع َذابَه
َ "… dhe frikohen prej dënimit të Tij."

Allahu i ka përmbledhur këto shtylla të ibadetit në Suren el-Fatiha, ku Allahu
thotë:
ِِّ ك يـوِم
ِ
ِ ِ ْ ))
ِ
ِِ
((الدين
َ ب الْ َعالَم
ِِّ اِلَ ْم ُد للاـه َر
ْ َ ﴾ َمال-﴿ ﴾ الار ْْحَـٰ ِن الارحي ِم-﴿ ني
"Hamdi (falënderimi) i takon Allahut, Zotit të botërave! Mëshiruesit,
Mëshirëbërësit! Sunduesit të ditës së Gjykimit!"76
Ajeti i parë aludon në dashuri, sepse Allahu është Ai që begaton, kurse ai që
begaton dashurohet varësisht prej asaj sesa begaton.
Ajeti i dytë synon në shpresë, ngase i cilësuari me mëshirë, shpresohet diçka
prej mëshirës së Tij, ndërsa ajeti i tretë aludon në frikë dhe autoritet, sepse Ai i cili e
sundon Ditën e Gjykimit, duhet frikuar prej dënimit të Tij.
Andaj Allahu pas këtyre tri ajeteve thotë: ((" ))إِ اَي َك نَـ ْعبُ ُدVetëm Ty të
adhurojmë…"77 që d.t.th: Të adhuroj o Zoti im me këto tri gjëra:

- Me dashurinë që aludon në të: "Hamdi (falënderimi) i takon Allahut, Zotit të
botërave!"
- Me shpresën në të cilën aludon Fjala Yte: "Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!"
- Dhe me frikë ndaj Teje, të cilën e kuptoj nga ajeti: "Sunduesit të Ditës së Gjykimit"

73

Shiko Ibid (1/119)
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2. Kushtet e pranimit të Ibadetit
1-

Sinqeriteti ndaj të adhuruarit:

Allahu nuk pranon një vepër e cila nuk është e ndërtuar plotësisht mbi sinqeritet dhe
përkushtim ndaj Tij, Allahu thotë:
ِِّ صني لَه
ِ
ِ
ِِ
))ين
ُ َ ))ما أُم ُروا إِاَّل ليَـ ْعبُ ُدوا اللاـهَ ُمُْل
َ
َ الد
"Ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një
adhurim të sinqertë ndaj Tij…"78 poashtu Allahu thotë:
ِ
((صا لاهُ ِد ِيِن
ً ))قُ ِل اللاـهَ أ َْعبُ ُد ُمُْل
"Thuaj: Vetëm Allahun e adhuroj, sinqerisht me përkushtim të plotë"79.
2Pasimi i Pejgamberit  ﷺnë adhurim, ngase Allahu nuk e pranon një ibadet që
nuk është në përputhshmëri me Sunnetin e Pejgamberit  ﷺ, Allahu thotë:
((ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما ََنَا ُك ْم َعنْهُ فَانتَـ ُهوا
ُ )) َوَما آ ََت ُك ُم الار ُس
"Çkado që u jep Pejgamberi, atë merrne, e çka t’ju ndaloj përmbahuni dhe
largojuni prej asaj…"80 Pejgamberi thotë  ﷺ: "Kush shpik diçka në Fenë tonë, që nuk
është prej saj, ajo është e refuzuar".
Andaj, vepra e cila bëhet dhe i mungon një prej këtyre dy kushteve nuk
pranohet tek Allahu, Allahu thotë, duke i përmbledhur këto dy kushte me një ajet:
ِ ))فَمن َكا َن يـرجو لَِقاء ربِِه فَـلْيـعمل عم ًال
ِ ِ ِِ
((َح ًدا
َ َ َ ْ َ ْ َ َِّ َ ُ ْ َ
َ صاِلًا َوََّل يُ ْش ِرْك بعبَ َادة َربِِّه أ
َ
"Kush shpreson takimin me Zotin e vet, le të punojë vepër të mirë, dhe le të
mos i bëjë shok askë në të adhuruarit e Zotit të vet!"81

78
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Shehadeti La ilahe il-la Allah ()شهادة أن ال إله إال هللا
Përkufizimi gjuhësor: Thotë ibn Faris: “Shin-ش, ha- هdhe dal- دështë bazë e
cila tregon dituri, prezencë dhe lajmërim...”82
Këto tri kuptime i gjejmë poashtu edhe në kuptimin e shehadetit në aspekt
sheriatik, thotë ibn Tejmije: “Shehadeti (dëshmia) medoemos të përmbaj diturinë e
dëshmitarit, sinqeritetin e tij dhe njohurinë, andaj nuk arrihet qëllimi i shehadetit
vetëmse me këto gjëra.”83
Përkufizimi terminologjik: Lajmërim (dëshmi) i asaj që e din njeriu dhe është
i bindur në të.
Kjo përputhet me atë që e ka qartësuar Ebul Abbas el-Kurtubi i cili thotë:
“Thënia e muslimanit ‘Dëshmoj- ’أشهدd.m.th. “E shqiptoj atë që e di dhe jam i bindur
në të.”84
Dëshmia (shehadeti) është baza e Islamit dhe esenca e fesë, me shqiptimin e
saj mosbesimtari hyn në Islam, llogaritet një prej muslimanëve dhe ka të drejtën t’i
gëzon të gjitha privilegjet tjera që i gëzojnë muslimanët. Fjala La ilahe il-la Allah
është esenca dhe baza e çdo feje, që nga Ademi (alejhi selam) deri në ditët tona. Me
këtë fjalë erdhi Ademi (alejhi selam) dhe profetët pas tij, me të erdhi Nuhi, Hudi,
Salihu, Ibrahimi dhe profetët tjerë, misioni i të gjithëve ishte thirrja në këtë fjalë.
Poashtu i Dërguari ynë, Muhamedi  ﷺ, kur filloi misionin e tij profetik e nisi
me këtë fjalë dhe tha: “Thuani: La ilahe il-la Allah do të shpëtoni”.
1. Kuptimi i dëshmisë La ilahe il-la Allah
Kuptimi i termit ilah ()إله: Kuptimi i drejtë i këtij termi është çështja kyçe në
njohjen e kuptimit/interpretimit të drejtë të La ilahe il-la Allah, andaj gabimi në
kuptimin e këtij termi i ka shpier disa njerëz në kuptim të gabuar të fjalës së Teuhidit,
thotë el-Mualimi: “Injoranca rreth i termit ilah ( )إلهdomosdoshmëritsht lidhet me
injorancën e fjalës së Teuhidit La ilahe il-la Allah.”85
Argumentet gjuhësore dëshmojnë që termi ilah ( )إلهd.m.th. meabud ()معبود, që në
gjuhën shqipet d.t.th. i adhuruar.
82
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Thotë ibn Faris: “Elehe, ilaheten ( )أله إَّلهةështë adhuroi, adhurim.”86 Poashtu
thotë: “Hemze-أ, lam- لdhe ha- هjanë një bazë e cila d.t.th. adhurim, andaj el-ilahu
( )اإللهështë Allahu i Lartësuar, është emërtuar kështu ngasë Ai është i adhuruar...”87
Thotë Ragib el-asfehani: “Ilah ()إله: e kanë përdorur si emër për çdo të adhuruar

të tyre, siç ishte ( )الالتel-lat, poashtu e emërtuan diellin si ( )إلهpër shkak të adhurimit
që ia dedikonin...” derisa thotë: “Sipas kësaj el-ilahu ( )اإللهd.m.th. i adhuruar.”88
Andaj si konkluzë e kësaj që u tha, dijetarët kanë thënë se kuptimi i thënies La
ilahe il-la Allah është: Nuk ka të adhuruar me meritë pos Allahut, që d.t.th. se
adhurimi i çdokujt pos Allahut, është gabim dhe i kotë. Ky është kuptimi i drejtë i
shehadetit, i cili vjen nga argumentet e qarta të Kur’anit dhe Sunnetit të Pejgamberit.
Kur Pejgamberi  ﷺerdhi me këtë thirrje, në kohë kur arabët adhuronin puta dhe zota të
ndryshëm rreth Qabes, u shqetësuan nga thirrja e tij dhe menjëherë kuptuan qëllimin e
tij me këtë fjalë, andaj thanë:
ِ
ِ
((اب
ٌ َج َع َل ْاْلَلَةَ إِ ََلًا َواح ًدا إِ ان َه َذا لَ َش ْيءٌ عُ َج
َ ))أ
“A i bëri zotat tonë Një Zot?! Vërtetë, kjo është gjë shumë e çuditshme!” 89 Kështu
që e mohuan dhe refuzuan thirrjen e pastër të Muhamedit  ﷺpër shkak të kufrit dhe
devijimit të cilin e kishin trashëguar prej baballarëve të tyre. Allahu thotë:
ِ
ِ اِل ُّق وأَ ان ما ي ْدعو َن ِمن دونِِه هو الْب
((ُاّللَ ُه َو الْ َعلِ ُّي الْ َكبِري
اط ُل َوأَ ان ا
ك ِِبَ ان ا
َ )) َذل
ُ َ َ َ َْ اّللَ ُه َو
َ َُ ُ
"Kjo ngase Allahu është Ai i vërteti, dhe atë që lusin ata pos Tij është batil.
Allahu është vërtetë Ai i larti, i madhi."90 Ajeti përmban në vete mohim dhe
distancim nga Uluhijeti i çdokujt veç Allahut dhe pohimin dhe përshkruarjen e të
njëjtës vetëm Allahut.
Thotë Veziri Ebul Mudhfir: "Dëshmia La ilahe il-la Allah d.t.th se, ai që
dëshmon me të duhet që ta dijë se nuk ka të adhuruar me meritë veç Allahut, siç thotë
Allahu: ))ُاّلل
اعلَ ْم أَناهُ َّل إِلَهَ إَِّل ا
ْ َ“ ))فDije se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos
Allahut.”91 Poashtu thotë: "Fjala 'Allah' ( )للاpas fjalës 'il-la' ( )إالtregon se adhurimi
është obligim ndaj Tij dhe se adhurimin nuk e meriton askush veç Allahut." Dhe
thotë: "Dobia nga kjo është që ta kuptosh se kjo fjali (shehadeti) përmban në vete
kufër në Tagut, dhe Iman në Allahun, ngase kur ti e ke mohuar adhurimin prej
86
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çdokujt dhe ia ke përkushtuar të njëjtën vetëm Allahut, ke bërë kufr në Tagut dhe ke
besuar Allahun."
Thotë AbduRrahman bin Hasen: “…medoemos që ta thotë shehadetin duke e
ditur kuptimin e saj dhe duke u përmbajtur urdhrave të saj, në vete dhe në formën e
jashtme, medoemos që ky shehadet të thuhet me dituri, bindje dhe të punohet sipas
saj, siç thotë Allahu: ((“ ))فاعلم أنه َّل إله إَّل هللاDije se nuk ka zot tjetër që meriton të
adhurohet pos Allahut.”92 . Kurse, sipas të gjithë dijetarëve vetëm shqiptimi i saj, pa
e ditur kuptimin, pa bindje dhe pa vepra, të cilat janë në përputhshmëri me kuptimin e
saj, nuk bën dobi.
Thotë Kurtubiu në ((El-Mufhim)): “Kapitull: Nuk mjafton vetëm shqiptimi i
shehadetit, duhet që zemra medoemos të jetë e bindur…”93
2. Vlera e La ilahe il-la Allah
Dëshmia ( )َّل إله إَّل هللاështë rruga e shpëtimit dhe fitores, shpëtim nga zjarri dhe
fitore në Xhennetet e Allahut, thotë Allahu: ((اجلَناةَ فَـ َق ْد فَ َاز
ْ ِح َع ِن الناا ِر َوأ ُْد ِخ َل
َ )) فَ َمن ُز ْحز
"…dhe kushdo që shpëton nga zjarri i Xhehennemit dhe hyn në Xhennet, ai
ka fituar."94
Për shkak të kësaj fjale janë krijuar dynjaja dhe Ahireti, Xhenneti dhe
Xhehennemi, për këtë fjalë njerëzit ndahen në të lumtur dhe të mjerë, për këtë fjalë do
të pyeten njerëzit në Ditën e Gjykimit, Allahu thotë:
ِ ْ ك لَنَسأَلَنـاهم أ
ِ
))ني َع اما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن
َ ْ َْجَع
ْ ُ ْ َ ِّ))فَـ َوَرب
"Pasha Zotin tënd, ata gjithë do t’i marrim në përgjegjësi. Për atë çka kanë
vepruar"95.
Kjo fjalë dhe udhëzimi i Allahut drejt saj, janë begatia më e madhe që i është
dhënë njerëzimit, andaj Allahu e ka përmendur në suren En-Nahl, e cila është sure e
begative, duke e përmendur në fillim, para çdo begatie dhe mirësie tjetër:
ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ ))يـنَـ ِزُل الْمآلئِ َكةَ ِِبلُّْر
ِ َنذرواْ أَناه َّلَ إِلَـه إَِّلا أَ َانْ فَاتـا ُق
((ون
َ ُ ُ وح م ْن أ َْم ِرهِ َعلَى َمن يَ َشاء م ْن عبَاده أَ ْن أ
َ ِّ ُ
"Ai dërgon engjëjt me Shpallje, me dëshirën e Vet, kujt të dojë prej robërve të
Tij: “Paralajmëroni se s’ka zot të vërtetë përveç Meje, pra të ma keni frikën!"96
92
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Kjo dëshmi është esenca e Fesë së Allahut, është rrënja dhe shtylla më e fortë e
kësaj feje, kurse obligimet dhe detyrimet tjera, janë vetëm degë të këtij trungu të
fortë. Shehadeti është lidhja më e fortë, për të cilën thotë Allahu:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
))ص َام ََلَا
َ استَ ْم َس
ْ ))فَ َمن يَ ْك ُف ْر ِِبلطااغُوت َويـُ ْؤمن ِِبللاـه فَـ َقد
َ ك ِِبلْعُ ْرَوة الْ ُوثْـ َق ٰى ََّل انف
"E kush i bën kufër tagutit dhe i beson97 Allahut, ai është kapur për lidhjen
më të fortë, e cila nuk ka këputje."98 Thotë Seid ibn Xhubejr dhe Ed-Dahhak se fjala:
"…ai është kapur për lidhjen më të forte" është për qëllim Shehadeti.
Kjo dëshmi është fjala e fortë/qëndrueshme, siç thotë Allahu:
ِ ْ ت ِيف
ِ الدنْـيا وِيف
ِ ِ )) يـثَـبِت اّلل الا ِذين آمنُواْ ِِبلْ َقوِل الثااب- "Allahu besimtarët i forcon me fjalë të
))ِاْلخَرة
َ َ ُِّ ُ ِّ ُ
ْ
َ َ ُّ اِلَيَاة
fortë/qëndrueshme, në këtë botë dhe në botën tjetër…"99
Transmeton Muslimi se Pejgamberi  ﷺdëgjoi një muezin duke thënë: "Eshhedu
en la ilahe il-la Allah", atëherë tha Pejgamberi  ﷺ: "Dole nga zjarri"100.
Nga U'bade ibn Es-Samit thotë: E kam dëgjuar Pejgamberin  ﷺduke thënë:
"Kush dëshmon se nuk ka zot që meriton adhurimin veç Allahut dhe se Muhamedi
është i dërguar i Tij, atëherë këtij personi Allahu ia ndalon hyrjen në zjarr."101
Në hadithin e Shefa'tit: "Nxirreni prej zjarri atë i cili ka thënë La ilahe il-la
Allah dhe në zemër ka sa një grimcë Iman"102
Kjo fjalë është gjëja më e lartë dhe më e mirë e Imanit, ashtu siç na ka mësuar
Pejgamberi  ﷺne hadhithin e njohur, ku thotë: "Imani është shtatëdhjetë, apo
gjashtëdhjetë e disa pjesë, më e mira103 është fjala La ilahe il-la Allah, ndërsa më e
ulta është largimi i pengesës nga rruga."104
Andaj Allahu i ka garantuar Xhennetin atij njeriu i cili si fjalë të fundit në këtë
botë e ka këtë dëshmi, Pejgamberi thotë ﷺ: "Çdo njeri i cili thotë La ilahe il-la Allah
pastaj vdes me të, do të futet në Xhennet."105
Thotë Pejgamberi ﷺ: "Një njeri nga Ummeti im do të gjykohet në prezencë të të
gjitha krijesave në Ditën e Gjykimit. Nëntëdhjetë e nëntë (99) regjistra mbi veprat e
97

Ka Iman në Allahun, sepse Imani në kuptimin terminologjik nuk është vetëm besim me zemër, siç do ta shohim
me tutje
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El-Bekare, 256
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Ibrahim, 27
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Muslimi (382)
101
Muslimi (29)
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Hakimi (1/141), thotë Edh-Dhehebi: Zinxhiri i transmetursve është i mirë
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Në transmetim: "Më e larta"
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Buhariu (9) dhe Muslimi (35)
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tij do të shpalosen, secila do të shtrihet aq sa syri mund të sheh, pastaj do të pyetet:
“A i mohon këto vepra, a të kanë bërë padrejtësi melekët që kanë shkruar?” Ai do të
përgjigjet: “Jo o Zoti im.” Pastaj do të pyetet: “A ke ndonjë arsyetim ose ndonjë
vepër të mirë?” Njeriu i cili në atë moment është i frikësuar do të thotë: “Jo.” Do t'i
thuhet atij: “Po, ti ke vepra të mira. Ty nuk do të bëhet padrejtësi.” Një kartelë do t’i
tregohet atij në të cilën do të shkruan: “La ilahe il-la Allah, Muhammeden
Resulullah.” Ai do të thotë: “O Allah! Çfarë kartela dhe shënime janë këto?” Do t’i
thuhet atij: “Ty nuk do të bëhet padrejtësi.” Nëntëdhjetë e nëntë (99) regjistrat e
veprave të tij do të vendosen në njërën anë të peshores dhe kartela do të vendoset në
anën tjetër. Kartela do të peshon më rëndë se regjistrat.”106
Vërrejtje: Kuptimi i drejtë i këtij hadithi dhe haditheve të ngjashme me të!
Për ta kuptuar këtë hadith në bazë të kuptimit të të parëve tonë, medoemos që
në këtë kontekst të përmenden disa gjëra që domosdoshmërisht lidhen me këtë temë:
a) Rëndësia e njohjes së duhur të këtij hadithi duket në faktin se shumë prej
grupacioneve kanë devijuar në këtë kapitull dhe janë kapur për argumente të
dyshimta, të cilat nuk paraqesin realitetin sheriatik lidhur me këtë çështje, e as që
përfaqësojnë të gjitha argumentet lidhur me këtë temë.
b) Duhet ditur që të gjithë këto hadithe flasin hollësisht për një realitet apo për
një gjendje, ajo është përfundimi i njeriut në Ahiret. Nisur nga kjo, nga fakti që të
gjithë këto hadithe flasin për një gjendje, dijetarët e Ehlu Sunetit nuk i qasen kësaj
çështje derisa nuk i marrin në konsideratë të gjitha tekstet e Kuranit dhe Sunetit që
flasin për të njëjtin realitet. Nëse nuk i përmbahemi kësaj metodologjie, atëherë
medoemos që të hasim në kontradikta, ngase behemi selektiv në përdorimin e
teksteve.
c) Ehlu Suneti janë të një mendimi se personi që ceket në këtë dhe në hadithe
tjera, është njeri që nuk ka rënë në shirk, sepse po ta thoshte shehadetin duke i bërë
shirk Allahut, nuk do ti kishte bërë dobi, Allahu thotë:
ِ ْ ك ولَتَ ُكونَ ان ِمن
ِ َ ِك وإِ ََل الا ِذين ِمن قَـبل
ِ ِ
((ين
َ ك لَئ ْن أَ ْشَرْك
ْ ْ َ
َ اِلَاس ِر
َ
َ َ ُت لَيَ ْحبَطَ ان َع َمل
َ َ “ – ))و لَ َق ْد أُوح َي إلَْيMe të vërtetë,
të është shpallur ty edhe atyre që kanë qenë para teje: “Nëse i përshkruan Allahut
shok, me siguri do të të humbin punët tuaja dhe do të jesh ndër ata që janë
shkatërruar”107
106
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Kjo që u tha kuptohet nga tekstet tjera, andaj medoemos të mblidhen të gjitha
tekstet përpara se të interpretojmë ngjarjet e një situate të veçantë.
ç) Hadithi është përmendur në kontekst të numërimit të veçorive të shehadetit
dhe madhështinë e kësaj dëshmie, andaj cilësitë që janë përmendur për këtë person në
hadith: "Një njeri nga Ummeti im do të gjykohet në prezencë të të gjitha krijesave në
Ditën e Gjykimit....”
Apo cilësimi me fjalët: “Ty nuk do të bëhet padrejtësi...” apo fakti që ai ka
regjistra me vepra, të gjitha këto nuk janë veçori të këtij përsoni. Përkundrazi, këto
gjëra vlejnë për çdo pasues të Islamit, pjesëtarë i Umetit, gjë që na bën të kuptojmë që
nëse ky person ka diçka të veçantë nga të tjerët, atëherë ajo gjë ndoshta edhe nuk
është cekur në këtë rast, siç është e qartë nga teksti i hadithit.
d) Në këtë hadith nuk ceket ndonjë kushtëzim të shqiptimit të shehadetit, qoftë
sinqeriteti, dashuria apo ndonjë kushtëzim tjetër, por të gjithë janë të pajtimit se këto
gjëra janë pjesë e Imanit dhe këto i përfitojmë nga tekstet tjera shpjeguese të këtij
koncepti. Në bazë të kësaj nuk lejohet që edhe veprat ti nxjerrim dhe ti llogarisim
pjesë plotësuese të Imanit, ngase nga tekstet tjera kuptojmë që ato janë pjesë
përbërëse e Imanit dhe kusht i pranimit të shehadetit tek Allahu.
dh) Jo gjithsecili që e ka këtë kartelë do ta ketë këtë trajtim në Ditën e
Gjykimit, madje do të ketë njerëz me kësi lloj kartele që do të hyjnë në Zjarr dhe
pastaj do të dalin, ibn Kajjimi thotë: “Dihet që çdo besimtar posedon kësi kartele dhe
plot prej tyre do të hyjnë në Zjarr për mëkatet e tyre, mirëpo sekreti i peshimit të
kartelës së këtij personi ndaj regjistrave është fakti që ai kishte diçka që pronarët tjerë
të kartelave nuk kishin, ajo ishte pesha dhe fortësia e kësaj kartele.”108
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3. Kushtet e La ilahe il-la Allah
Një prej gjërave të rëndësishme të cilat duhet ti dimë në këtë kontekst, d.m.th.
ku flasim për kushtet e shehadetit, është njohja e realitetit të këtyre gjërave dhe
mënyra e kategorizimit të tyre nëpër librat e tyre.
Andaj, tek disa prej dijetarëve keto kushte, quhen obligime, të tjerë i quajnë
shtylla, por të gjithë janë të pajtimit se ato janë pjesë e realiteti të domosdoshëm të
shehadetit. Në bazë të kësaj që u tha, në këtë skriptë ne do të pasojmë qëndrimin e
dijetarëve se këto emërtohen kushte.
Dikush i tha Hasen el-Basri-ut: Ka njerëz që që thonë: Kush thotë La ilahe il-la
Allah do të hyjë në Xhennet. Haseni tha: “Kush thotë La ilahe il-la Allah dhe i
realizon obligimet dhe detyrat e saj do të hyjë në Xhennet.”
Transmetohet se dikush i tha Vehb ibn Munebbih: A nuk është La ilahe il-la
Allah çelësi i Xhennetit? Vehbi tha: “Po, si jo, por çdo çelës ka dhëmbëza. Nëse e
sjell çelësin me dhëmbëzat e duhura, të çelët ty, përndryshe jo.
Gjithashtu, një prej çështjeve për të cilat dijetarët kanë polemizuar është numri
i këtyre kushteve, apo shtyllave. Për këtë gjejmë tek dijetarët se dikush i ndan në
shtatë, të tjerë në tetë apo nëntë kushte dhe ndoshta shkaku i kësaj divergjence në
numër është bashkimi i dy apo tre kushteve në një kusht, apo e kundërta. Por ajo që
duhet ta kemi parasysh se numri i këtyre kushteve nuk duhet të jetë shkak i
mospajtimit mes kërkuesve të diturisë dhe assesi në bazë të këtij qëndrimi ne të bëjmë
miqësi me ata që pajtohen me ne ose armiqësi me ata që na kundërshtojnë numrin e
kushteve të La ilahe il-la Allah, apo në emërtimin e këtyre koncepteve si kushte apo si
shtylla.
Etimologji: Në gjuhën shqipe kusht do të thotë: rrethanë a gjendje e
domosdoshme, nga e cila varet qenia e diçkaje ose zhvillimi i saj; ajo që duhet të jetë
a duhet të ndodhë patjetër përpara diçkaje, pa të cilën kjo nuk mund të lindë ose nuk
mund të zhvillohet. Kusht i nevojshëm (i domosdoshëm).109
Në terminologji: Ajo që mosprezenca e saj e asgjëson veprën, por jo
detyrimisht prezenca e saj rezulton me prezencën e veprës. Sa për ilustrim do ta sjell
një shembull për ta kuptuar fjalën kusht se çfarë do të thotë. Për t’u falur namazi është
kusht që njeriu të jetë me avdes, nëse njeriu është pa avdes, a mundet që të falet?
Përgjigja është jo, sepse nëse mungon kushti, nuk ka mundësi që të ekzistojë vepra,
edhe nëse bëhet vepra në mungesë të kushtit, ajo është jolegjitime.
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Por jo çdo herë kur ekziston kushti, me të ekziston edhe vepra, sepse njeriu
mund që të merr avdes, mirëpo të mos falet.
1- Dituria (el-i'lm)
Dituria mbi këtë fjalë është kushti i parë i fjalës la ilahe il-la Allah. Kusht ky, i
cili kërkon në mënyrë të domosdoshme që robi të ketë dije rreth kësaj fjale dhe
gjithashtu të ketë dije rreth kuptimit dhe kërkesave të saj, si dhe të ketë dije mbi ato
gjëra të cilat e bëjnë të pavlefshme këtë fjalë. Kushti i parë e hedh poshtë dhe
kundërshton plotësisht injorancën. Myslimani duhet të ketë dije dhe njohuri për Atë i
Cili ka krijuar gjithçka, të madhe apo të vogël, të dukshme apo të padukshme, pra
njeriu duhet të ketë dije për Atë që është i Vetmi që e meriton adhurimin. Allahu
Thotë:
((“ ))فاعلم أنه َّل إله إَّل هللاDije se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos
Allahut.”110. Poashtu thotë Allahu:
))…" ))إِاَّل َمن َش ِه َد ِِب ِْلَ ِِّق َوُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َنme përjashtim të atyre të cilët dëshmojnë të vërtetën
me dituri."111. Pra ata dëshmojnë se nuk ka të adhuruar tjetër që e meriton adhurimin
përveç Allahut dhe ata e dinë këtë, duke pasur dije mbi këtë fjalë, apo dëshmi të cilën
ata e thonë me gjuhët e tyre.
Pejgamberi thotë ﷺ: “Kush vdes duke e ditur se nuk ka zot që meriton adhurimin
pos Allahut, do të hyjë në Xhennet.”112
2- Bindja (el-jekiin)
Kjo është bindje e cila është e kundërta e çdo lloj dyshimi, në këtë mënyrë që
shqiptuesi i shehadetit të jetë plotësisht i bindur në kuptimin të cilin e përmban kjo
dëshmi, me bindje ai e largon çdo vesvese, lëkundje apo ngacmim të shejtanit që
mund të lindin në mendjen apo në zemrën e tij rreth kësaj fjale apo dëshmie. Allahu
thotë:
(())إمنا املؤمنون الذين آمنوا ِبهلل ورسوله ُث َل يرَتبوا
“Besimtarë janë vetëm ata që besuan Allahut, të Dërguarit të Tij, e mandej nuk
dyshuan…”113. Në këtë ajet të Kur'anit, e ka bërë bindjen kusht për besimin e vërtetë.
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Argument tjetër për el-jekiin është edhe hadithi të cilin e transmeton Ebu Hurejre
(radijAllahu anhu) i cili thotë se i Dërguari i Allahut  ﷺka thënë: "Ai rob që e takon
Allahun duke dëshmuar se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe
se unë jam i Dërguari i Tij, duke mos pasur dyshim në të (Shehadet), do të hyjë në
Xhennet."114
Poashtu transmeton Muslimi nga Ebu Hurejra (radijAllahu anhu), në një pjesë të
hadithit të gjatë, se Pejgamberi  ﷺka thënë: "Kë do ta takosh pas këtij muri dhe
dëshmon se nuk ka zot që meriton adhurimin veç Allahut dhe se unë jam i dërguar i
Tij, i bundur me zemër në atë që e thotë, përgëzoje me Xhennet".115 Në këtë hadith
Pejgamberi  ﷺe kushtëzon hyrjen e atij që e thotë Shehadetin në Xhennet me bindje të
zemrës, bindje e cila e largon çdo dyshim dhe ngacmim të Shejtanit.
3- Pranimi (el-kabuul)
Pranimi i asaj që ka për qëllim kjo fjalë, me gojë dhe zemër.
Kushti i tretë është pranimi i të shprehurit dhe pohimi i kësaj fjale, e cila
shërben si hyrje në fenë islame, ndërsa mohimi apo refuzimi i kësaj fjale duke pasur
mundësi të thuhet, është dalje nga Islami. Pra, muslimani duhet që të pranojë gjithçka
që ka të bëjë me dëshminë la ilahe il-lAllah, duke filluar që nga kuptimi dhe
përmbajtja e saj, e deri te kërkesat dhe detyrat që i obligon ajo.
Allahu na ka treguar për popujt e mëparshëm të cilët nuk e kanë pranuar këtë
dëshmi dhe fenë e Allahut:
وكذلك ما أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إَّل قال مْتفوها إان وجدان آِبءان على أمة وإان
 قال أولو جئتكم ِبهدى مما وجدمت عليه آِبءكم قالوا إان ِبا أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة.على آاثرهم مقتدون
املكذبني
"Ja pra, Ne nuk kemi dërguar para teje pejgamber në ndonjë vendbanim, që të
mos i ketë thënë paria e tij: “Ne i gjetëm baballarët tanë në këtë fe dhe ne gjurmëve
të tyre do të vazhdojmë”. Ai tha: “A edhe nëse ju kam sjell rrugë më të mirë nga ajo
që i gjetët të parët tuaj?” Ata thanë: “Ne nuk i besojmë asaj me çka ju jeni
dërguar!” Atëherë Ne u hakmorëm kundër tyre, e shih si ishte përfundimi i
përgënjeshtruesve"116.
Gjithashtu Allahu i Lartësuar thotë:

114

Muslimi (27)
Muslimi (32)
116
Ez-Zuhruf, 23-25
115

35

Akide 1

Tetovë | 2020-2021

ِ ِ
ِ اّلل يستَكِْربو َن ويـ ُقولُو َن أَئِناا لَتَا ِرُكوا ِآَلتِنَا لِ َش
ٍ ُاع ٍر اَّْمن
ِا
))ون
َ
َ َ ُ ْ َ ُيل ََلُْم َّل إِلَهَ إَِّلا ا
َ ((إَنُْم َكانُوا إذَا ق
“Për arsye se kur u thuhej atyre “Nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahut”, ata
e mbanin veten më të lartë. Dhe thoshin: “A do t'i braktisim zotat tonë për një poet
të çmendur?”117
Argument tjetër për këtë është hadithi i Pejgamberit ﷺ, në të cilin i drejtohet
Ebu Talibit në çastet e fundit te jetës së tij duke i thënë: "O xhaxhai im, thuaje
shehadetin se unë do të dëshmoj për ty në Ditën e Gjykimit inshaallah” e ai tha: “nuk
e lë fenë e prindërve të mi.”118 Pra, muslimani duhet ta pranojë me gjoks të hapur, me
zemër, me shpirt të kënaqur e me besim të patundur çdo gjë që e obligon dëshmia La
ilahe il-lallah.
Refuzimi i obligimeve të kësaj dëshmie është një prej cilësive të atyre që e
mohojnë Allahun e Lartësuar dhe cilësi e mushrikëve zullumqarë, të cilët adhurojnë
dikë tjetër përveç Allahut, apo bashkë me Të.
4- Nënshtrimi dhe dorëzimi (el-inkijad)
Kushti i katërt është nënshtrimi dhe dorëzimi ndaj kësaj fjale. Nuk mjafton të
vepruarit me teuhid përderisa nuk ia shoqëron kësaj fjale kënaqësinë, nënshtrimin,
dorëzimin, si në anën e brendshme, ashtu edhe atë të jashtme.
ِ "Kthehuni të Zoti juaj dhe nënshtrojuni
Allahu thotë: ))َسلِ ُموا لَه
ْ ((وأَنيبُوا إَل َربِِّ ُك ْم َوأ
َ
119
Atij." Gjithashtu thotë:
(())ومن يسلم وجهه إَل هللا وهو حمسن فقد استمسك ِبلعروة الوثقى
"Ai i cili i dorëzohet krejtësisht Allahut, por që është edhe bëmirës, është
kapur për lidhje më të fortë."120 Thotë Allahu:
ِ ِ
))َسلَ َم َو ْج َههُ هلل َوُه َو ُْحم ِس ٌن
ْ َح َس ُن دينًا ِّمم ْان أ
ْ ))وَم ْن أ
َ
"Dhe kush mund të jetë më i mirë në Fe sesa ai që e nënshtron fytyrën e tij
tek Allahu dhe punon mirësi …"121

117

Es-Safat, 36
Buhariu dhe Muslimi
119
Ez-Zumer, 54
120
Lukman, 22
121
En-Nisa, 125
118
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5- Vërtetësia (es-sidk)
E kundërta e kësaj është përgënjeshtrimi, thotë Allahu:
 ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن هللا الذين.))آَل أحسب الناس أن يْتكوا أن يقولوا آمنا وهم َّل يفتنون
((صدقوا وليعلمن الكاذبني
“Elif, Lamë, Mim. A menduan njerëzit të thonë: “Ne kemi besuar”, e të mos
vihen në sprovë?. Ne i kemi vënë në sprovë edhe ata që ishin përpara tyre, se
Allahu me të vërtetë i di ata që flasin të vërtetën dhe ata që gënjejnë.”122.
Kurse ai që e thotë me gojën e tij dhe e mohon kuptimin e tij me zemër, kjo nuk
e shpëton personin. Siç tregon Allahu për munafikët të cilët thanë:
ِِ
ِ
))ني لَ َك ِاذبُو َن
ُ اك لََر ُس
َ ول اللا ِـه ۖ َواللاـهُ يَـ ْعلَ ُم إِن
َ ((إِذَا َجاءَ َك الْ ُمنَاف ُقو َن قَالُوا نَ ْش َه ُد إِن
َ اك لََر ُسولُهُ َواللاـهُ يَ ْش َه ُد إِ ان الْ ُمنَافق
“Dëshmojmë se ti je i Dërguari i Allahut” Pastaj thotë Allahu: “Allahu e di se
ti je i Dërguari i Tij dhe Allahu dëshmon se munafikët më të vërtetë janë
rrenacakë.”123
Ky kusht ka ardhur në fjalën e të Dërguarit të Allahut ku thotë: “Kush dëshmon
se nuk ka të adhuruar tjetër pos Allahut me sinqeritet, vërtetësi nga zemra e tij,
Allahu ia ndalon zjarrin124.”
6- Sinqeriteti (el-ihlas)
Kushti i gjashtë i fjalës La ilahe il-lallah është sinqeriteti. Ky kusht e pastron
veprën nga njollat e shirkut me qëllimin e mirë të personit që e thotë fjalën La ilahe illallah, duke ia kushtuar kështu gjithë adhurimin vetëm Allahut të Lartësuar e askujt
tjetër përveç Tij. Dhe në këtë mënyrë i hapen atij dyert e Xhenetit.
Sinqeritet do të thotë: T’i përkushtohet i gjithë adhurimi vetëm Allahut dhe mos t’ia
dedikojë adhurimin askujt tjetër përveç Tij, qofshin ato edhe melek që janë afër
Allahut, apo të dërguarve, që janë më të dashurit e Tij nga të gjithë krijesat mbi
sipërfaqen e tokës.
ِ ْ الدين
ِ ِِ
Allahu thotë: ))ص
ُ اِلَال
ُ ِّ " ))أََّل اّللA nuk është vetëm për Allahun adhurimi i
sinqertë …"125
ِِّ صني لَه
ِ ِ ))وما أ ُِمروا إَِّل لِيـعب ُدوا ا
Gjithashtu Ai ka thënë: ))ين
ُ َ اّللَ ُمُْل
ُْ َ
َ الد
ُ ََ
122

El-Ankebut, 1-3
El-Munafikun, 1
124
Buhariu (128) dhe Muslim (32)
125
Ez-Zumer, 3
123
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“Dhe ata nuk u urdhëruan për gjë tjetër vetëm se ta adhuronin Allahun të
vetëm (pa i bërë shok) e që të ishin të sinqertë në adhurim.”126
Nga Ebu Hurejre, transmetohet se i Dërguari i Allahut ﷺ, ka thënë: “Më
meritor i shefatit tim në Ditën e Gjykimit prej njerëzve është ai i cili thotë: Nuk ka të
adhuruar tjetër përveç Allahut, me sinqeritet nga zemra e tij.”127 Të njëjtin kuptim e
ka edhe hadithi i transmetuar nga U'tbani (radijAllahu anhu), i cili thotë: Ka thënë i
Dërguari i Allahut ﷺ: “Me të vërtetë Allahu ia ka ndaluar zjarrit, ta djeg atë i cili
thotë se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, dhe kërkon me të fytyrën e Allahut.”
Nëse e thotë me plotë sinqeritet dhe me zemër të plotë, atëherë Allahu subhanehu ue
te’ala ia ka bëre haram zjarrin e Xhehenemit.
7- Dashuria (el-mehabbeh)
E kundërta e saj është urrejtja dhe armiqësia. Obligohet çdo rob ta dojë Allahun
dhe të Dërguarin e Tij  ﷺdhe të ketë dashuri ndaj punëve të mira çfarë i janë obliguar
atij, qofshin këto vepra apo fjalë.
T’i dojë të dashurit e Allahut dhe njerëzit e devotshëm dhe kjo dashuri kur
është e vërtetë, reflekton edhe në gjymtyrët e trupit. Dhe e sheh robin e sinqertë që e
respekton Allahun dhe e ndjek të Dërguarin e Allahut  ﷺe adhuron Allahun me
adhurimin e vërtetë siç meriton Ai të adhurohet, është i kënaqur me adhurimin kur e
adhuron Allahun dhe nxiton në çdo gjë të cilën e do Allahu prej veprave apo fjalëve
të mira. Gjithashtu e sheh se si largohet prej mëkateve dhe kujdeset prej tyre, i urren
mëkatet, i pret lidhjet me ta, madje edhe në qoftë se ndonjë mëkat është shumë i
dashur për epshin e tij, ai largohet, sepse e din se zjarri është i rrethuar me epshe,
kurse Xhenneti me gjëra të urryera për epshin. Andaj kur njeriu e ka këtë besim
atëherë është i sinqertë në dashurinë e kësaj fjalë.
ِب ِ ا
ِ ِ ِ
ِ )) ِم َن الن
))َِش ُّد ُحبًّا ِِِّّّلل
َ َُّنداداً ُُِيب
َ اّللِ أ
َ ين َآمنُواْ أ
ِّ ِِّ وَنُْم َك ُح
ِّ ااس َمن يَـتاخ ُذ من ُدون
َ اّلل َوالذ
“Dhe nga njerëzit ka të atillë që në vend të Allahut marrin zota të tjerë, që i
duan ata sikurse besimtarët që e duan Allahun, porse ata që besojnë e duan
Allahun më shumë…”128
Gjithashtu Allahu i Lartësuar ka thënë:
ِ َعازةٍ علَى الْ َكافِ ِرين ُُي
ِا
ِ ِف َيِِْت اّلل بَِقوٍم ُُِيبُّـهم وُُِيبُّونَه أ َِذلاٍة علَى الْم ْؤِمن
ِِ ِ
ِ
اه ُدو َن ِيف َسبِ ِيل
َ ني أ
َ ُ َ
َ َ
ُ َ ْ ُ ْ ُِّ َ َ ين َآمنُواْ َمن يَـ ْرتَ اد من ُك ْم َعن دينه فَ َس ْو
َ
َ ((َي أَيـُّ َها الذ
ِ
ِ
ٍ
))اّلل َوَّلَ َُيَافُو َن لَ ْوَمةَ ْلئم
ِّ
126

El-Bejjineh, 5
Buhariu (99)
128
El-Bekare, 165
127
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“O ju që besoni! Kush largohet prej jush nga feja e vet, s'ka dyshim se
Allahu do ta sjellë një popull që Ai e do atë dhe ata e duan Atë, (një popull) që është
i përulur me besimtarët, por krenar ndaj jobesimtarëve, që luftojnë në rrugën e
Allahut dhe që nuk i frikësohen kërcënimit të asnjë kërcënuesi…”129
Kjo dashuri manifestohet duke e dashur Allahun subhanehu ue te’ala, dhe të
Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ.
Në hadithin e Enesit (radijAllahu anhu) thotë Pejgamberi ﷺ: "Kushdo që i ka
këto tri cilësi, do ta arrijë ëmbëlsinë e Imanit: Të jenë Allahu dhe i Dërguari i Tij më
të dashur për të se sa çdo gjë tjetër, ta dojë një njeri veçse për hir të Allahut
subhanehu ue te’ala, të urrejë që të kthehet në kufër pasi që Allahu e shpëtoi nga ai,
ashtu siç urren që të hidhet në zjarrin e Xhehenemit.”130
Poashtu thotë Pejgamberi ﷺ: "Lidhja më e fortë e Imanit është dashuria për
Allah dhe urrejtja për Allah."131

129

El-Maide, 54
Buhariu (16) dhe Muslimi (43)
131
Ahmedi (4/286), et-Tajalisi (18547), Ibn ebi Shejbeh (7/80), thotë Albani: Hadithi është Hasen li gajrihi
130
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Muhamedi është i dërguar i Allahut ()شهادة أن حممداً رسول هللا
1. Kuptimi i "Eshhedu enne Muhameden Resulullah"
Kjo dëshmi përmban dhe obligon respektimin dhe bindjen e Muhamedit ﷺ, me
atë që na urdhëron, me besim në atë çfarë ai ka lajmëruar, me largimin nga ajo që ai e
ndalon dhe e qorton, si dhe, adhurimi i Allahut nëpërmjet asaj që është e ligjësuar prej
tij.
Prandaj, obligohemi t’i besojmë sheriatit të tij  ﷺdhe t’i nënshtrohemi atij: në
fjalë, vepra, besim; qoftë ajo që ka të bëj në lidhje me besimin në Allahun,
pejgamberët, melaiket, librat e Tij, Ditën e Gjykimit, Kadanë dhe Kaderin e Tij, etj.
Kjo dëshmi është kushti i dytë i shtyllës së parë prej pesë shtyllave të Islamit,
poashtu Imani në Pejgamberin  ﷺështë pjesë e shtyllës së katërt prej gjashtë shtyllave
të Imanit, siç është transmetuar në hadithin e Xhibrilit (alejhi es-selam).
Thotë Ibn Tejmije: “Imani në Pejgamberin  ﷺështë shumë i rëndësishëm, ngase
nuk plotësohet Imani në Allahun, vetëmse pasi që njeriu të ketë Iman në Pejgamberin
 ﷺdhe nuk arrihet shpëtimi dhe as lumturia, vetëmse nëpërmes tij, sepse ai është rruga
deri tek Allahu. Për këtë shkak, Eshhedu en la ilahe il-la Allah ue eshhedu enne
Muhameden abduhu ue resuluhu është shtylla e Islamit."132
2. Kushtet e dëshmisë "Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut"
1. Besimi në gjithë atë që na ka lajmëruar Pejgamberi  ﷺpër të kaluarën, të ardhmen, në
dunja apo ahiret.
))ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما ََنَا ُك ْم َعنْهُ فَانْـتَـ ُهوا
ُ ((وَما آ ََت ُك ُم الار ُس
َ
“Çka t’ju japë Pejgamberi, atë merreni, e çka t’ju ndalojë, përmbajuni.”133
2. Respektimi i tij kur urdhëron apo ndalon, thotë Allahu:
))اك َعلَْي ِه ْم َح ِفيظًا
َ )) امن يُ ِط ِع الار ُس
َ َاع اللاـهَ ۖ َوَمن تَـ َوا َٰل فَ َما أ َْر َسلْن
َ َول فَـ َق ْد أَط
“Kush i bindet Pejgamberit, ai i është bindur Allahut, e kush zmbrapset, Ne nuk të
dërguam ty t’u bëhesh rojtar.”134
132

Mexhmuu' el-Fetava (8/638,639)
El-Hashr, 7
134
En-Nisa, 80
133
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ِ )) َوَمن يَـ ْع
))ض َالًَّل ُّمبِينًا
َ ض ال
َ ص اللاـهَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد
“E kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e Tij, ai është larguar shumë larg
së vërtetës.”135
3. Pasimi i rrugës së Muhamedit  ﷺnë kuptimin e fesë:
ِ ْ اإلس َالِم ِدينًا فَـلَن يـ ْقبل ِمنْه وهو ِيف ْاْل ِخرةِ ِمن
))ين
ْ ِْ ((وَمن يَـْبـتَ ِغ َغ ْ َري
َ اِلَاس ِر
َ َ
َ
َُ َ ُ َ َ ُ
“E kush kërkon fe tjetër përveç fesë islame, atij kurrsesi nuk do t’i pranohet dhe ai
në botën tjetër është nga të dëshpëruarit.”136 Po ashtu Pejgamberi  ﷺthotë: “Kush
bën një punë që s’është prej fesë tonë, ajo është e refuzuar.”137
4. Përpikshmëria në pasimin e Pejgamberit ﷺ. Allahu thotë:
ِ ِ
))ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِِّ َمن َكا َن يَـ ْر ُجو اللاـهَ َوالْيَـ ْوَم ْاْل ِخَر َوذَ َكَر اللاـهَ َكثِ ًريا
ْ ))لاَق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِيف َر ُسول اللاـه أ
“Ju, me të vërtetë, Pejgamberin e Allahut e keni shembull të mrekullueshëm, për
atë që i druan Allahut dhe Ditës së Kijametit, dhe i cili e përmend shumë
Allahun.”138
Nuk ka dyshim se Pejgamberi  ﷺparaqet shembullin praktik dhe të gjallë të Islamit.
Ai është shëmbëlltyrë në çdo punë dhe lëvizje. Kush ndjek atë arrin lumturinë dhe
shpëton, e kush largohet nga udhëzimi dhe rruga e tij, devijon dhe humbet.
5. Marrja e tij për gjykatës në të gjitha çështjet e jetës tonë, të pajtuarit me këtë gjykim
dhe besimi në drejtësinë e tij, siç thotë Allahu:
ِ
ِ
ِ
ِ َ ))فَ َال وربِك ََّل يـؤِمنُو َن ح اَّت ُُي ِِّكم
))يما
ْ ُ َ َِّ َ
َ َيما َش َجَر بَـْيـنَـ ُه ْم ُثُا ََّل َُِي ُدوا ِيف أَن ُف ِس ِه ْم َحَر ًجا ِّمماا ق
َ ضْي
ً ت َويُ َسلِّ ُموا تَ ْسل
َ وك ف
ُ َ ٰ َ
“Betohem në Zotin tënd, se ata nuk do të jenë besimtarë të vërtetë, përderisa mos të
marrin ty për arbitër, për ato konflikte që ekzistojnë ne mes tyre; e pastaj, të mos
ndiejnë kurrfarë dëshprimi ndaj gjykimit tënd dhe të të binden ty plotësisht.”139
6. Kujdesi nga teprimi në ngritjen e tij, apo zhvleftësimi i obligimeve ndaj tij; Ai thotë:
ِ ٍ
ِ َ )) اما َكا َن ُحم ام ٌد أَِب أَح ٍد ِمن ِرجالِ ُكم ولَـٰ ِكن ارس
ِ
))يما
َ ِِّول اللاـه َو َخ َامتَ النابِي
ُ
ً ني ۖ َوَكا َن اللاـهُ ب ُك ِِّل َش ْيء َعل
َ ْ َ ِّ ِّ َ َ َ
“Muhammedi nuk ka qenë babai i asnjërit prej burrave tuaj por ai ishte i dërguari i
Allahut dhe vulë e të gjithë pejgamberëve”140.
Muslimani besimdrejtë nuk beson se Pejgamberi  ﷺposedon diçka që i takon vetëm
Allahut, sikur njohja e gajbit (botës së fshehtë), ndryshimi i ligjeve në gjithësi,
135

El-Ahzab, 36
Aal-I'mran, 85
137
Buhariu (2967) dhe Muslimu (1718)
138
El-Ahzab, 21
139
En-Nisa, 65
140
El-Ahzab, 40
136
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mundësia për të bërë dobi, dëm, për të dhënë apo penguar diçka, si dhe gjëra të tjera
që janë veçori të Zotit, apo se meriton të adhurohet. Andaj atij nuk i drejtohet me
lutje, therje të kurbanit, zotim, kërkim të ndihmës, kërkim të shefatit (ndërmjetësimit
tek Allah), me mbështetje, frikë, shpresë e tjerë, porse të gjitha këto i takojnë Allahut,
që është Një dhe i Pashoq. Ai që i bën këto, ka kundërshtuar Pejgamberin  ﷺi cili ka
thënë: "Mos më ngritni tepër, siç e ngritën të krishterët birin e Merjemes, sepse unë
jam rob andaj thoni: Rob i Allahut dhe pejgamber i tij".
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Shirku: përkufizimi dhe llojet e tij
1. Përkufizimi i Shirkut:
a)

Gjuhëtarisht:

ش ر ك
Krahasim dhe
mosveçim
Shoqërim
dhe ortakëri

Ndihmim dhe
qëndrueshmëri
Lidhja mes pjesëve
të rrjetit për
peshkim

Hise dhe pjesë
e merituar

Rripi i
nallanes

Barazim

Rrugë

Kufër
b)
Në terminologji: T'i bësh Allahut shok apo ortak, d.m.th. t'i shoqërosh
Atij dikë, në diçka që i përket vetëm Atij, siç janë krijimi, furnizimi, apo adhurimet e
ndryshme: falja, agjërimi, bërja kurban, lutja, frika, dashuria etj.
Poashtu mund të thuhet që shirku është e kundërta e Teuhidit.

43

Akide 1

Tetovë | 2020-2021

2. Pse Shirku është mëkati më i madh?
Para se ta shtjellojmë këtë çështje nën hijen e argumenteve kuranore, duhet që
ta kemi parasysh gjithmonë se shirku si vepër është gjë e shëmtuar e cila bie ndesh
me natyershmërinë e pastër dhe logjikën e shëndoshë. Nisur nga kjo, Allahu na tregon
këshillën e parë që ia dha Lukmani i urtë të birit të vet kur ai i tha:
ِ
ِِ ِ
)) الش ْرَك لَظُلْ ٌم َع ِظ ٌيم
َ َ))وإِ ْذ ق
ِِّ ِن ََّل تُ ْش ِرْك ِِب اّللِ ۖ إِ ان
ال لُْق َما ُن َّلبْنه َوُه َو يَعظُهُ ََي بَُا
َ – “Dhe, (kujtoje) kur Lukmani i
tha djalit të vet, duke e këshilluar: “O djali im, mos i bën shirk Allahut! Me të
vërtetë, të bërit shirk Allahut, është padrejtësi e madhe”.141
Allahu tregon që Lukmanit i kishte dhuruar urtësinë, andaj prej urtësisë ishte
fakti që ai ishte falënderues dhe mirënjohës, por pasiqë cilësia e karakterit njerëzor
është që ai të jetë i përsosur në veten e tij dhe këshillues i tjerëve, Allahu i dha
mundësinë e këshillës dhe përkujtimit të tjerëve, gjë që e bën njeriun me personalitet
të plotë të vetes dhe plotësues të personaliteteve të tjerëve.
Kurse sa i përket faktit që Allahu e konsideroi shirkun si padrejtësi të madhe,
kjo duket qartë në dy aspekte, por para se gjithash duhet të kuptojmë çfar d.t.th. termi
edh-dhulm ( )الظلمnë fjalorin kuranor. Dijetarët thonë që edh-dhulm ( )الظلمd.t.th.
vëndosja e gjërave jo në vendin e duhur, andaj në bazë të kësaj duket qartë shkaku pse
shirku llogaritet diç e tillë:
• Vëndosja e një krijese të nderuar, njeriun, në situatë dhe pozitë e cila e
bën atë të poshtëruar. Allahu thotë: ((آد َم
َ “ – )) َولََق ْد َكارْمنَا بَِِنNa, me të vërtetë,
i kemi nderuar bijtë e Ademit…”142 Kjo situatë e ulë pozitën e tij, sepse
krijesën që Allahu e ka ngritur dhe e ka nderuar e ulë në atë pozitë të
shëmtuar e cila nuk i ngjan asnjë prej krijesave, madje as atyre krijesave
të cilat nuk janë në pozitën e ngritur të njeriut.
• Dedikimi i një pej veçorive të Allahut dikujt tjetër.143 Kjo formë e
padrejtësisë është forma më e shëmtuar e saj dhe është krimi më i madh
që mund ta bëj dikush. Po ta shihnim dikë i cili i jep pagë mujore një
punëtori dhe e shohim punëtorin se punon në orarin e punës për dikë
tjetër, këtë do ta konsideronim formë të shëmtuar të padrejtësise, edhe
ashtu është. Por, nuk përjashtohet mundësia që ky punëtor një ditë prej
ditëve të jetë punëtor me fuqi të punës dhe me pagë te i dyti tek i cili i
kryente detyrat apo punët e tija, sepse punëtorët i ndërrojnë vazhdimisht
141

Lukman, 13
Isra, 70
143
Mefatihul gajbi, 25/147
142
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vendet e punës dhe i rregullojnë statuset e tyre nëpër vendet e punës, por
shirku si vepër në asnjë formë dhe mënyrë nuk mund të legjitimohet dhe
të veprohet, sepse çdo formë e kësaj vepre është jolegjitime dhe e
shëmtuar, pa marrë parasysh kujt i dedikohet kjo veçori e Allahut, andaj
Allahu e quajti: “…padrejtësi e madhe”.144
Disa aspekte tjera të cilat nxjerrin në pah të qenët i shirkut krim i shëmtuar, pa
marrë parasysh formën në të cilën veprohet:
a)

Allahu nuk e fal atë person që bën shirk dhe vdes pa u penduar:
ِ
ِ
ِ
))ُك لِ َمن يَ َشاء
َ ((إِ ان اللاـهَ ََّل يَـ ْغف ُر أَن يُ ْشَرَك بِِه َويَـ ْغف ُر َما ُدو َن َٰذل
“S'ka dyshim se Allahu nuk e fal atë që i bën shirk Atij dhe ia fal kujt të dojë
(çdo gjynah tjetër) përveç tij.”145
b)
Allahu i Madhëruar ia ka ndaluar hyrjen në Xhennet atij personi që bën
shirk, ndaj dhe ai do të jetë përgjithmonë në zjarrin e Xhehenemit:
ِ اجلناةَ ومأْواه الناار ۖ وما لِلظاالِ ِم
ِ
ِ
))َنصا ٍر
َ
َ ني م ْن أ
َ َ ُ ُ َ َ َ َْ ((إِناهُ َمن يُ ْش ِرْك ِِبللاـه فَـ َق ْد َحارَم اللاـهُ َعلَْيه
“Allahu ia ka bërë haram Xhenetin atij që i bën shok Atij, ndaj dhe vendi i tij
do të jetë Xhehenemi. E të padrejtët nuk ka se kush t'i ndihmojë.”146
c)

Shirku i asgjëson të gjitha punët e mira:
ِ ْ ك ولَتَ ُكونَ ان ِمن
ِ َ ِك وإِ ََل الا ِذين ِمن قَـبل
ِ ِ
))ين
َ ك لَئ ْن أَ ْشَرْك
ْ
َ اِلَاس ِر
َ
َ َ ُت لَيَ ْحبَطَ ان َع َمل
َ
َ َ )) َولَ َق ْد أُوح َي إلَْي
“Ne të kemi shpallur ty dhe atyre që kanë qenë para teje se, nëse do t'i
përshkruash shok Allahut, e gjithë puna jote do të hidhet poshtë e do të jesh prej të
humburve.”147
d)

Shirku është gjynahu më i madh:

Transmetohet se një herë Pejgamberi  ﷺpyeti shokët e Tij: “A doni t'ju tregoj
se cilat janë gjynahet më të mëdha?" Ata ia kthyen: "Sigurisht o i Dërguari i Allahut.
"Ai u tha: "Shirku dhe mosbindja ndaj prindërve…”148
Ibn Kajjim thotë: "Qëllimi i krijimit, siç tregohet në Kur’an, është që të
adhurohet Allahu pa i bërë shirk dhe të zbatohet drejtësia në bazë të së cilës u krijuan
qiejt dhe toka, ashtu siç thotë Allahu i Madhëruar:
144

Lukman, 13
En-Nisa, 48
146
El-Maide, 72
147
Ez-Zumer, 65
148
Buhariu dhe Muslimi
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ِ ِ
ِ
ِ
))ۖ ااس ِِبلْ ِق ْس ِط
َ ))لَ َق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا ِِبلْبَيِِّنَات َوأ
َ اب َوالْم َيزا َن ليَـ ُق
َ ََنزلْنَا َم َع ُه ُم الْكت
ُ وم الن
"Ne i kemi dërguar profetët me argumente të qartë dhe u zbritëm atyre Librin
dhe Peshoren (Drejtësinë) në mënyrë që njerëzit të mbajnë drejtësi."149
Pra, shkaku i dërgimit të profetëve dhe i zbritjes së Librave është vënia e
drejtësisë në vendin që i takon. S'ka dyshim se grada më e lartë e drejtësisë është
Teuhidi, njësimi i Allahut, ndërsa padrejtësia më e madhe është shirku: "Me të vërtetë
shirku është padrejtësia më e madhe.", sepse ai bie në kundërshtim të drejtpërdrejtë
me qëllimin e krijimit, ndaj dhe konsiderohet si gjynahu më i madh. Allahu i
Madhëruar nuk pranon nga personi që bën shirk asnjë punë të mirë dhe nuk i
përgjigjet lutjes së tij, ashtu siç nuk pranon që të ndërmjetësojë dikush për të, sepse
duke i bërë shok Allahut ai dëshmon se është më i padituri mes të gjithë atyre që nuk
e njohin Allahun. Për këtë arsye shirku është, jo vetëm padrejtësia më e madhe, por
njëkohësisht edhe injoranca më e madhe.

149

El-Hadid, 25
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3. Llojet e Shirkut:
Shirku ndahet në dy lloje: shirku i madh dhe shirku i vogël.
1- Shirku i madh:
Përkufizimi: Kryerja e një adhurimi për dikë tjetër përveç Allahut.
Kështu, ata që bëjnë kurban apo i luten dikujt tjetër përveç Allahut, siç bëjnë
shumë njerëz tek varret e njerëzve të mirë, kanë bërë shirk të madh. Të njëjtën gjë e
themi edhe për ata që frikësohen nga të vdekurit duke menduar se ata mund t'u
sjellin fatkeqësi dhe shpresojnë prej tyre gjëra që janë në dorë të Allahut, siç janë
plotësimi i nevojave apo largimi i fatkeqësive.
Allahu i Madhëruar thotë:
ِ
ِ ((ويـعب ُدو َن ِمن ُد
))ند اللا ِـه
َ ضُّرُه ْم َوََّل يَن َفعُ ُه ْم َويَـ ُقولُو َن َهـُٰؤََّلء ُش َف َع ُاؤ َان ِع
ُ َون اللا ِـه َما ََّل ي
ُْ َ َ
“Ata adhurojnë në vend të Allahut gjëra që nuk u sjellin as dëm e as dobi e
thonë: këta janë ndërmjetësuesit tanë tek Allahu.”150
Dispozita: Shirku i madh e nxjerr njeriun nga Islami dhe në të njëjtën kohë bëhet
shkak që ai të mbetet përgjithmonë në zjarrin e Xhehenemit, nëse vdes pa u
penduar.
Prej llojeve të shirkut të madh:
a) Shirku në lutje:
Du'aja (lutja) është prej formave më të mira të adhurimit, bile është palca e
adhurimit, siç thotë Pejgamberi ﷺ: "Dua'ja është adhurimi"151 dhe thotë Allahu:
ِِ ا
ِ ال ربُّ ُكم ادع ِوِن أ
ِ
ِ
ِ
))ين
ْ ُ ْ ُ َ َ َ)) َوق
ْ َستَج
َ ين يَ ْستَكْربُو َن َع ْن عبَ َادِِت َسيَ ْد ُخلُو َن َج َهن َام َداخ ِر
َ ب لَ ُك ْم إ ان الذ
"Zoti juaj ka thënë: “Më bëni dua' Mua, Unë ju përgjigjem, ndërsa ata që nga
mendjemadhësia i shmangen adhurimit ndaj Meje, do të hyjnë të nënçmuar në
Xhehennem”.152 Pasiqë u vërtetua se dua'ja është adhurim, i bie që, dua'ja dedikuar
dikujt tjetër veç Allahut është shirk, sikurse ai që i bën dua' një profeti, një njeriut
të mirë, varrit, gurit, apo dikujt tjetër prej krijesave të Allahut. Atëherë themi se ky
njeri është kafir-mushrik, thotë Allahu:
150

Junus, 18
Tirmidhiu dhe thotë: Hadith hasen-sahih
152
Gafir, 60
151
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ِ))ومن ي ْدع مع ا
))آخَر ََّل بـُْرَها َن لَهُ بِِه فَِإامنَا ِح َسابُهُ ِعْن َد َربِِِّه إِناهُ ََّل يـُ ْفلِ ُح الْ َكافُِرو َن
َ اّلل إِ ََلًا
َ َ ُ َ ْ ََ
"E kush i bën dua' ndonjë zoti tjetër me Allahun, për të cilin nuk ka kurrfarë
fakti, llogaria e tij është para Zotit të vet, e kafirat nuk do të shpëtojnë".153
b) Shirku në nijet-qëllim:
Me këtë nënkuptojmë shirkun e atij i cili fillimisht i bën veprat e tij për syefaqësi
absolute dhe me këto vepra fetare ka për qëllim vetëm interesin e dynjasë.
Shembull praktik i kësaj kategorie të njerëzve janë munafikët (hipokritët) dhe këto
njerëz janë mushrikë të dalur nga feja, thotë Allahu:
ِ  أُولَئِ ا- ف إِلَي ِهم أَعما ََلم فِيها وهم فِيها ََّل يـبخسو َن
ِ
ِِ ِ
ِ ُّ َاِلَيَاة
ط َما
ْ يد
َ ِاار َو َحب
ُ َم ْن َكا َن يُِر
َ
ُ س ََلُْم ِيف ْاْلخَرة إاَّل الن
َ ك الذ
ُ َ ُْ َ ْ ُ َ َ ُْ َ ْ ْ ْ ِّ الدنْـيَا َوزينَـتَـ َها نـَُو
َ ين لَْي
صنَـعُوا فِ َيها َوَِب ِط ٌل َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن
َ
"Kush ka për qëllim jetën e kësaj bote dhe të mirat e saj, Ne do t’u plotësojmë
atyre shpërblimin e veprave të tyre në të, dhe atyre në të, nuk do t’u mungojë gjë.
Të këtillëve në botën tjetër u përket vetëm Xhehennemi. Ajo që punuan dhe
vepruan ata ka dështuar dhe është asgjësuar."154
c) Shirku në bindje:
Ai i cili i pason dhe u bindet njerëzve në të bërit haramin, hallall ose në të
kundërtën, apo beson se i lejohet dikujt prej krijesave që ta bëj këtë, edhe pse nuk i
bindet në këtë vepër, atëherë, ky njeri i ka shoqëruar Allahut ortak në këtë çështje
dhe është i dalur prej fesë së Allahut. Allahu thotë:
ِ اّللِ والْم ِسيح ابن مرََي وما أ ُِمروا إِاَّل لِيـعب ُدوا إِ ََلا و
ِ ِ
اح ًدا ََّل إِلَهَ إِاَّل ُه َو ُسْب َحانَهُ َع اما يُ ْش ِرُكو َن
ْ ااَّتَ ُذوا أ
َ ً ُْ َ
ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َحبَ َارُه ْم َوُرْهبَ َاَنُْم أ َْرَِب ًِب م ْن ُدون ا
"Ata i konsideruan ahbarët (priftër jehudi) të tyre, ruhbanët (murgjit e krishterë)
të tyre dhe Mesihun birin e Merjemes, për zota pos Allahut, ndërsa ata nuk janë
urdhëruar për tjetër pos për adhurimin ndaj Allahut një, e që nuk ka të adhuruar
tjetër pos tij. I lartë është Ai nga ajo çka i shoqërojnë."155
Bindja ndaj dijetarëve dhe njerëzve të mirë në ndryshimin e dispozitave të Allahut
është shirk, kurse ajeti nuk flet për adhurim ndaj tyre në dua', siç ia shpjegoi
Pejgamberi  ﷺA'dij ibn Hatim (radijAllahu anhu), i cili i tha Pejgamberit: Ne nuk i
adhurojmë. Pastaj Pejgamberi  ﷺia bëri me dije se, bindja ndaj tyre në ndryshimin
e dispozitave është shirk, thotë Pejgamberi ﷺ: "A nuk e ndalojnë atë që e ka lejuar
153
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Allahu dhe ju e konsideroni si të ndaluar?! A nuk e lejojnë atë që e ka ndaluar
Allahu dhe ju e konsideroni si të lejuar?!" Tha: Po. Atëherë tha Pejgamberi ﷺ: "Ky
është adhurimi ndaj tyre."156
d) Shirku në dashuri:
Kjo dashuri është dashuri e veçantë, e cila reflekton në madhërim, respekt dhe
bindje që nuk i takojnë vetëmse Allahut një. Andaj kur njeriu e don dikë veç Allahut
me këtë lloj dashurie, ai ka rënë në shirk të madh, Allahu thotë:
ِب ِ ا
ِ ِ ِ
ِ ))و ِم َن الن
))َِش ُّد ُحبًّا ِِِّّّلل
َ َُّنداداً ُُِيب
َ اّللِ أ
َ ين َآمنُواْ أ
ِّ ِِّ وَنُْم َك ُح
ِّ ااس َمن يَـتاخ ُذ من ُدون
َ اّلل َوالذ
“Dhe nga njerëzit ka të atillë që në vend të Allahut marrin zota të tjerë, që i duan
ata sikurse besimtarët e duan Allahun, porse ata që besojnë e duan Allahun më
shumë (se çdo gjë tjetër)…”157
2- Shirku i vogël:
Përkufizimi: Çdo gjë që është mjet për shirk të madh dhe që Sheriati e ka emërtuar
si shirk.158
Ky lloj i shirkut nuk e nxjerr njeriun nga Islami159, por bëhet shkak për
mosplotësimin e një pjese të Teuhidit, dhe në të njëjtën kohë, është hapi i parë që të
shpie në shirkun e madh, i cili, siç thamë dhe më lart, e hedh poshtë Teuhidin në
tërësi.
Shirku i vogël ndahet në dy pjesë:
a) Shirku i dukshëm:
Shirku i dukshëm, është ai që mund bëhet me fjalë ose me vepra. Te shirku i vogël
i dukshëm që bëhet me fjalë mund të përmendim:
- Betimi në diçka tjetër përveç Allahut. Pejgamberi  ﷺka thënë: “Kush betohet në
diçka tjetër përveç Allahut, ka bërë shirk."160

156

Transmeton Tirmidhiu dhe Et-Taberani e ka konsideruar si hadith hasen
El-Bekare, 165
158
Tejsir el-Azizil hamid, 45.
159
Shirku i vogël poashtu nuk ka ndonjë përkufizim të plotë i cili i përfshin të gjitha llojet e tij, andaj dijetarët për ta
përkufizuar këtë lloj të shirkut përmendin disa shembuj të cilat shembuj na e bëjnë të qartë degët e shirkut të
lartpërmendur
160
Ebu Davudi (3251), Tirmidhi (1535) dhe thotë: Ky hadith është hasen
157
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- Thënia "Si të dëshirojë Allahu dhe ti". Transmetohet se një herë dikush i tha
Pejgamberit ﷺ: "Si të dëshirojë Allahu dhe ti." Pejgamberi  ﷺia ktheu: "A më bëre
të barabartë me Allahun!? Thuaj: Si të dëshirojë vetëm Allahu."161
- Thënia "Po të mos ishte Allahu dhe filani"
- "Kjo është për shkak të mirësisë së Allahut dhe tëndes."
Ndërsa te kategoria e dytë, d.m.th. te shirku i vogël që bëhet me anën e
veprave, mund të përmendim mbajtjen e qaforeve (hajmalive), byzylykëve, fijeve
të perit apo çfarëdolloj gjëje tjetër, me anë të së cilës synohet largimi i sëmundjeve,
magjive, syrit të keq, apo çdo lloj sprove tjetër që mund ta ketë goditur dikë.
Ajo që duhet të jemi të kujdesshëm është fakti se, këto veprime, jo gjithmonë
konsiderohen prej shirkut të vogël. Në disa raste ato mund të jenë prej shirkut të
madh. Kështu, nëse njeriu që kryen veprime të këtilla, beson se është Allahu ai që e
mbron njeriun nga të këqijat, por këto gjëra janë shkaqe për largimin e së keqes,
atëherë kemi të bëjmë me shirkun e vogël, sepse Allahu nuk i ka bërë këto gjëra
shkaqe për largimin e sëmundjeve. Mirëpo, nëse personi që mban gjëra të tilla
beson se janë këto gjëra ato që e mbrojnë nga të këqijat, atëherë veprimi i tij hyn te
shirku i madh, i cili e nxjerr njeriun nga Islami siç e thamë dhe më sipër.
b) Shirku i fshehtë apo Rija-ja (syefaqësia) ()الرايء:
Shirku i fshehtë, është ai shirk i cili ndodh atëherë kur muslimani kryen një
adhurim me qëllim që ta shohin të tjerët. Si për shembull kur dikush e zbukuron
apo e zgjat namazin me qëllim që ta lavdërojnë të tjerët, apo jep lëmoshë me qëllim
që njerëzit të thonë se filani është bujar, apo përmend Allahun vetëm që ta dëgjojnë
të tjerët, etj. Atëherë një vepër e tillë, nuk ka se si të pranohet nga Allahu, i cili
thotë:
ِ ))فَمن َكا َن يـرجو لَِقاء ربِِه فَـ ْليـعمل عم ًال
ِ ِ ِِ
))َح ًدا
َ َ َ ْ َ ْ َ َِّ َ ُ ْ َ
َ صاِلًا َوََّل يُ ْش ِرْك بعبَ َادة َربِِّه أ
َ
"E kush shpreson në takimin e Zotit të tij, le të bëjë punë të mira e të mos
shoqërojë askënd në adhurimin e Zotit të tij."162
Pejgamberi  ﷺu tha një ditë shokëve të Tij: "Gjëja, prej së cilës kam më tepër frikë
për ju, është shirku i vogël."
Kur u pyet për të, ai tha: "Syefaqësia."163
161

Ahmedi në Musned (1/214), Nesai në el-Kubra (6/245). Ahmed Shakir e ka cilësuar si të saktë
El-Kehf, 110
163
Ahmedi (2340) dhe Bejheki (6831). Albani e ka cilësuar si të saktë
162
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Në këtë kategori futet dhe bërja e një adhurimi për përfitime materiale, siç
është rasti i atij që thërret ezanin apo bëhet imam apo mëson dijet fetare, duke
pasur për qëllim vetëm marrjen e parave.
Ibn Kajimi thotë: "Ndërsa shirku që bëhet me anën e nijetit jo të sinqertë, është si
deti pa brigje dhe janë të paktë ata që shpëtojnë prej tij. Ai person, që ka për qëllim
me punën e tij diçka tjetër përveç kënaqësisë së Allahut, ka bërë shirk me nijetin e
tij jo të pastër, pasiqë sinqeriteti i vërtetë arrihet vetëm atëherë kur çdo punë, thënie
apo qëllim bëhet vetëm për hir të Allahut. Kjo është feja e vërtetë, feja e
Pejgamberit Ibrahim ﷺ, ndjekja e së cilës është detyrë për çdo musliman, pasi ky
është realiteti dhe thelbi i Islamit, përveç të cilit Allahu nuk pranon asnjë fe tjetër:
"E kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, atij nuk do t'i pranohet (ajo fe) dhe në
Botën tjetër ai do të jetë prej të humburve."164
Nga sa përmendëm më sipër arrijmë në përfundimin se, midis shirkut të madh
dhe të vogël ekzistojnë dallimet e mëposhtme:
1- Shirku i madh e nxjerr njeriun nga Islami, ndërsa shirku i vogël nuk e nxjerr
njeriun nga Islami.
2- Personi që kryen shirkun e madh, nëse vdes pa u penduar, do të jetë
përgjithmonë në zjarrin e Xhehenemit, ndërsa personi që kryen shirkun e vogël,
edhe nëse hyn në zjarr nuk do të qëndrojë atje përgjithmonë.
3- Shirku i madh i fshin të gjitha punët e mira, ndërsa shirku i vogël fshin vetëm
punën me të cilën është përzier.

164

Aal-I'mran, 85
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Rukja ()الرقية
Përkufizimi: Metodë që përdoret për shërim dhe preventivë nga e keqja.
Në aspekt të lejimit apo ndalimit, rukja ndahet në dy pjesë:
1. Rukje të ndaluara:
Janë rukjet që bëhen me kërkim ndihme nga dikush tjetër pos Allahut, si me
xhinët ose me gjëra të tjera që janë në kundërshtim me besimin e pastër dhe që bien
ndesh me të, ky është kuptimi të cilin e ka thënë i Dërguari i Allahut  ﷺnë fjalën e tij
“Rukja, hajmalitë, nyjet janë prej Shirkut”.165
2. Rukja e lejuar, me kushtet në vijim:
1 – Të mos jetë rukja e përzier me shirk:
Auf ibn Malik el–Eshxhaiu përcjell dhe thotë: Ne bënim rukje në kohën e xhahilijetit
dhe i thamë të Dërguarit të Allahut për këtë? - Tha: “Më tregoni se si bëni ju rukje…
Nuk prish punë, lejohet rukja, perderisa nuk përmban në vete shirk”166.
Rukja të mos ketë shirk, ngase muslimanit nuk i lejohet të shkon te sihirbazët dhe të
kërkojë prej tyre rukje, ngase për këtë gjë kanë ardhur transmetime të cilat rreptësisht
ndalojnë shkuarjen te fallxhorët, sihirbazët si dhe pretenduesit e parashikimit të fatit.
Në hadith, i Dërguari i Allahut  ﷺthotë: “Kush shkon te fallxhori dhe të parashikuesi i
fatit në një version tjetër: “tek sihirbazi dhe e beson atë që i thotë, e ka mohuar atë që
i është zbritur Muhamedit.”167
2 – Rukja të bëhet me shprehje të qarta, të kuptueshme, e jo nga ajo që nuk kuptohet,
andaj çfarë supozohet se është shirk nuk lejohet të bëhet, për këtë arsye ibn HaxheriAllahu e mëshiroftë, në “Fet-hul bari” thotë: Të gjithë dijetarët janë të pajtimit se
rukja lejohet me tre kushte:
a) – Të bëhet me fjalët e Allahut ose me emrat dhe cilësitë e tij.
b) - Të bëhet në gjuhën arabe ose me gjuhë tjetër çfarë i dihet kuptimi.

165

Transmeton Muslimi nr. 200
Transmeton Ebu Davudi, Ibn Maxheja, imam Ahmedi në Musned, autori i librit “Nexhu sedid fi terixhil-en
hadithi tejsiril Azizi–hamid” thotë se hadithi ështe i mirë nr. 59
167
Autori i librit “Nehxhu sedid fi tehrixhil-ehadithin tejsiril-azizi Hamid” thotë se hadithi është i saktë nr. 150
166
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c) – Të beson se vetëm rukja si metodë, nuk ka ndikim për përmirsim, mirëpo ndikon
me caktimin e Allahut të Lartësuar.168

Hajmalitë
Janë rruaza të cilat arabët ua varnin fëmijëve të tyre, ku me anë të së cilave
mendonin se i mbrojnë fëmijët nga syri i keq.169 Këtë besim, siç dihet, Islami e
kundërshtoi dhe e asgjësoi.
Te dijetarët nuk ka kurrfarë polemike sa i përket ndalimit të vendosjes së
hajmalive apo varjes së tyre, në qoftë se ato posedojnë terme që përmbajnë shirk, ose
i mbajnë ato duke besuar në shkaqe të kota, ngase Pejgamberi thotë: “Rukja,
hajmalitë, nyjet janë prej Shirkut”.170. Mirëpo e diskutueshme tek dijetaret është
çështja për sa i përket lejimit të mbajtjes së hajmalive të cilat përmbajnë ajete
Kuranore ose emra të Allahut, apo cilësi të Tij.

“Fet–hul – bari” Ibn Haxheri 10/206
“Nihajetu fi garibil ehadith” Ibn Ethiri 1/197
170
Transmeton Muslimi nr. 200
168
169
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Teberruk
Përkufizimi gjuhësor: Fjala et-teberruk ( )التََربُّ ُكrrjedh nga fjala el-bereketu (ُالربَكة
ََ ),
e cila simbolizon qëndrueshmërinë, stabilitetin dhe shtimin e së mirës dhe e cila si
ِ
term rrjedh nga el-birketu (ُالربَكة
ْ ), që d.m.th. vend ku mblidhet dhe qëndron uji, apo pus
uji.
Përkufizimi terminologjik: Kërkimi i bereqetit duke u shtuar mirësitë dhe
shpërblimi, si dhe çdo gjë që i nevojitet robit në fenë dhe dynjanë e tij. Duke pasur ky
bereqet, shkas sheriatik ku mund të mbështetemi në të, që na ka treguar i
pagabueshmi  ﷺpër bereqetin e saj.171
Teberruk-u ndahet në dy lloje:
1. Teberruku legjitim, i cili është disa lloje:
1 - Teberruk me qenien e Pejgamberit  ﷺdhe gjurmët e tij - për këtë çështje ka
argumente të shumta të sakta që transmetojnë gjeneratë pas gjenerate, sepse Allahu i
ka dhuruar atij bereqet të veçantë.
Aisheja përcjell se ka thënë: “Kur ishte i sëmurë i Dërguari i Allahut  ﷺnga
sëmundja që vdiq, e frynte veten e tij me “Muavidhat-ët” (kul-eudhu birabil-felek dhe
en-nas). Ndërsa kur e kaplonte sëmundja shumë, unë i fryja atij dhe me duart e
fërkoja trupin e tij nga shkaku i bereqetit të duarve të tija”.172
Andaj aprovimi i të Dërguarit të Allahut  ﷺpër veprën e Aishes (radijaAllahu
anha) është argument për legjitimitetin e kësaj pune.
Enes ibn Malik thotë: “E pash të Dërguarin e Allahut  ﷺduke e qethur berberi,
ndërsa shokët e tij iu sillnin përreth, të cilët nuk lejonin t'i bjerë një qime në tokë,
përpos në duart e tyre”.173
Buhariu transmeton në Sahihun e tij rastin e marveshjes se Hudejbijes ku
qëndron: “Pastaj Urveja filloi të vrojton shokët e të Dërguarit të Allahut  ﷺme sytë e
tij, e pastaj tha: Për Allahun çdo pështym që pështyu i Dërguari i Allahut  ﷺnuk binte
në tokë, porse binte në duart e ndonjërit prej shokëve të tij, të cilët, me të e fërkonin
Shiko: “ETeberruk” Dr. Alij el-Uljanij fq. 21
Transmeton Buhariu nr. 5735
173
Transmeton Muslimi 15/82
171
172
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fytyrën dhe lëkuren e tyre. Kur i dërguari i urdhëronte për diçka, ata nxitonin se cili i
pari do ta zbatonte atë, kur fliste ai, ata e ulnin zërin përpara tij, shikimin e tyre e
kufizonin në të nga respekti që kishin ndaj tij”.174
Të gjitha këto argumente dhe të tjera pos tyre, na tregojnë se qenia e të
Dërguarit të Allahut  ﷺështë e bekuar, së bashku me pjesët që kanë dalur nga trupi i
tij si: Flokët, djersët, rrobat e tij, ku në to Allahu ka lëshuar bereqet dhe mirësi të
mëdha.
2 - Teberruku me të përmendurit e Allahut dhe qëndrimi me njerëzit e mirë.
Kjo është e qartë nga shumë argumente sheriatike të forta nga Kurani dhe
Sunneti. Prej tyre transmetimi i Buhariut në Sahihun e tij nga ebu Hurejra (r.a)
transmetohet se i Dërguari i Allahut  ﷺka thënë: “Vërtet Allahu i Madhëruar ka
engjëj që udhëtojnë gjithnjë dhe kërkojnë ithtarë të dhikrit, e kur gjejnë popullin që e
përmend Allahun e Madhëruar, engjëjt thërrasin: Ejani te nevojat tuaja! E pastaj i
rrethojnë me krahët e tyre deri në qiellin e kësaj bote, kurse Zoti i tyre, edhe pse e din
më mirë se ata, i pyet: Çfarë po flasin njerëzit e Mi? “Engjëjt thonë: ‘Po të
lavdërojnë (tesbih) Ty, po të madhërojnë (tekbir) Ty, po të falënderojnë (tahmid) Ty
dhe po të lartësojnë (temxhid) Ty o Allah. Allahu tha: A më kanë parë robërit e Mi? Engjëjt thanë: Jo, për Allahun, ata nuk të kanë parë! - Allahu pyeti: Si do të ishin,
sikur të më shihnin? - Engjëjt thonë: Sikur Të të shihnin, ata edhe më tepër do Të të
adhuronin, do Të të falënderonin dhe do Të të lavdëronin. Allahu tha: A po kërkojnë
diçka robërit e Mi? - Engjëjt thanë: Po, Të lusin për Xhennet”. - i Dërguari i Allahut
 ﷺatëherë tha: “Allahu thotë: A e kanë parë atë? - Engjëjt thanë: Jo, për Allahun, nuk
e kanë parë Xhennetin. - Allahu atëherë u tha: E si do të luteshin për Xhennetin, sikur
ta kishin parë? - Engjëjt thanë: Sikur ta kishin parë xhenetin, ata edhe më shumë do
të lakmonin për të, edhe më shumë do të kërkonin madje edhe më shumë do ta dëshironin. Atëherë Allahu i pyeti ata: Prej çfarë gjëje ata kërkojnë mbrojtje dhe strehim?
Engjëjt thanë: Ata kërkojnë mbrojtje nga zjarri. Allahu tha: A e kanë parë ata
zjarrin? Engjëjt thanë: Jo, për Allahun, nuk e kanë parë! Allahu tha: E si do të kërkonin ata mbrojtjen nga zjarri sikur ta kishin parë? Engjëjt thanë: Sikur ta kishin
parë zjarrin, ata edhe më shumë do të iknin nga ai, madje edhe më shumë do të
frikësoheshin nga ai. Allahu i Madhëruar thotë: Bëhuni dëshmitarë që po ua fal
atyre.”
I Dërguari i Allahut  ﷺpastaj tha: “Një prej engjëjve thotë: O Krijues, në mesin
e tyre është një që nuk është prej tyre, Ai ka ardhur në mesin e tyre për shkaqe
private. Allahu i Madhëruar thotë: Ata janë njerëz që me të cilët kush ulet nuk
dëshprohet.”175
174
175

Transmeton Buhariu 3/180
Transmeton Buhariu nr. 6408
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3 - Teberruk me namaz dhe adhurim në të gjitha xhamitë në përgjithësi, e në tri
xhamitë e mëdha në veçanti, Mesxhidil Harami, Mesxhidi Nebevij dhe MesxhidilAksa, ngase namazi në to ka dallim në vlerë nga namazi që falet në xhamitë tjera.
4 - Teberruk me përdorimin e disa ushqimeve, pijeve dhe ilaçeve për të cilat ka
argumente të forta se janë të bereqetshme, prej tyre: Vaji i ullirit, qumështi, mjalti, Uji
i Zemzemit etj.
2. Teberruk-u i ndaluar, i cili është disa lloje:
1 - Teberruku me vizitën e vendeve historike si: Shtëpinë e Erkam ibn Erkamit,
shpellën Hira, shpellën Theur, puthja e disa dyerve, mureve, dritareve, pragjeve të
disa xhamive, duke kërkuar prej tyre bereqet, kjo është gjë e shpikur, e ndaluar sepse
teberruk-u është ibadet, ndërsa çdo ibadet që kryhet, për veprimin e tij duhet të ketë
argument përkatës për legjitimitetin e tij.
Ibn Tejmije (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Poashtu edhe shpella që permendet
në Kuran në fjalën e Allahut: “Kur ishin në shpellë, ai i tha shokut të vet...”176 është
për qëllim shpella e cila gjendet në malin Theur, në anën e djathtë të Mekes, të cilën
nuk e bëri legjitime për umetin e tij që të marrin udhëtim për ta vizituar atë, të falen,
apo të bëjnë dua në të. Andaj nuk ka dyshim se, sikur të kishte shpërblim të vizitohet,
i Dërguari i Allahut  ﷺdo ta thoshte këtë, për arsye se, ai ishte më i ditur dhe i pari
për ta thënë atë, poashtu të parët që do t'i mësonte për këtë do të ishin sahabet, të cilët
do ta kishin praktikuar.
Kjo tregon se këto veprime janë adhurime të shpikura, pasiqë shokët e
Pejgamberit  ﷺkëto nuk i llogaritnin si adhurime, afrime, apo respektim ndaj Allahut.
Ndërsa ata që mendojnë se një veprim i tillë është adhurim, afrim dhe respektim ndaj
Allahut, ata nuk e kanë ndjekur rrugën e sahabëve dhe kanë shpikur diçka në fe, që
për të nuk ka leje nga Allahu”177.
2 - Teberruku me disa kohëra të caktuara për të cilat nuk ka kurrfarë argumenti
si: Festimi i datëlindjes së Pejgamberit ﷺ, nata e Isra-së dhe Miraxhit, dita e Hixhretit,
dita e Bedrit, e të tjera, gjëra të cilat nuk i ka bërë legjitime i Dërguari i Allahut ﷺ.
3 – Teberruk-u me qenien e disa njerëzve të mirë dhe gjurmët e tyre, njejtë si:
teberruk-u me qenien njerëzore me të cilën veçohet i Dërguari i Allahut ﷺ, ku
treguam se, si sahabet merrnin bereqet nga trupi i tij nëpërmjet, djersës së tij, flokëve,
rrobave, ujit të abdestit të tij, etj. Andaj nuk lejohet të krahasohet dikush me të.
176
177

Et-Teube, 40
“Iktidau siratil-mustekim” Ibn Tejmije 2/249
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Sahabet nuk merrnin bereqet me gjurmët apo gjërat e asnjërit nga udhëheqësit
(halifet) e drejtë ose me dhjetë të përgëzuarit me Xhennet, ngase teberruk-u është
ibadet, që për ta bërë atë, duhet të posedosh argument, e jo të bëhet me pasim të
verbër dhe me shpikje.
Imam Shatibiu thotë: “Sahabët pas vdekjes së tij  ﷺasnjëri prej tyre nuk ka
marrë bereqet nga njëri-tjetri, as edhe me njeriun me të mirë që e ka lënë i Dërguari i
Allahut  ﷺpas vdekjes së tij, e ai është Ebu Bekër es-Sidiku. Ai ka qenë halif e askush
nuk ka marrë bereqet nga ai, e as me Umerin i cili ishte më i miri pas tij në këtë umet,
po ashtu as me Uthmanin, e as me Aliun e as me sahabet tjerë (Allahu qoftë i kënaqur
prej tyre), nuk ka ndodhur një gjë e tillë, e pas tyre nuk vjen kush më i mirë se ata nga
ky umet.178.

178

“El-I’tisam” Shatibiju fq. 8
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Tevesuli (ndërmjetësimi)
Përkufizimi gjuhësor: Afrimi kah synimi dhe arritja tek ai me dëshirë.
Përkufizimi terminologjik: Që d.m.th. marrja e diçkaje si lidhje (ndërmjetësim)
për të arritur tek Allahu, që të të pranohet duaja apo ta realizosh atë që e kërkon. Ai
ndahet në dy lloje:
1. Tevesuli legjitim:
Është me diçka që ka argument sheriatik për të, e cila është disa lloje:
1 - Tevesuli tek Allahu me emrat e Tij, në përgjithësi:
- Siç përmendet në hadithin e Ibn Mesudit ku qendron se i Dërguari i Allahut ﷺ
ka thënë: "O Allah! Unë jam robi yt, i biri i robit Tënd dhe i robëreshës Tënde,
udhëzimi im është në dorën Tënde. Mbi mua zbatohet vendimi Yt dhe Ti je i drejtë në
gjykimin Tënd! O Allah! Të lutem me çdo emër Tëndin, që e ke emërtuar Veten, që ia
ke mësuar ndokujt prej krijesave të Tua, që e ke zbritur në Librin Tënd, apo që e ke
mbajtur të fshehur në diturinë Tënde, bëje Kur'anin pranverë të zemrës sime dhe dritë
të shpirtit tim! Bëje atë largues të dëshpërimit dhe stresit tim!”179.
Poashtu Allahu ka urdhëruar ti lutemi Atij me emrat e Tij të bukur ku thotë:
“Allahut i takojnë emrat më të bukur, andaj luteni Atë me to”180.
- Ose në veçanti, duke e lutur Allahun me emër të veçantë të Tij, si p.sh. të
thotë lutësi: O Allah, o i Mëshirshëm më mëshiro, ose, o Allah, Ti je Falës e don
faljen më fal mua.
2 - Tevesuli tek Allahu me cilësitë e Tij:
- Në përgjithësi, si p.sh. të thotë dikush: O Allah të lus Ty me cilësitë e Tua të
larta.
- Ose në veçanti, siç transmetohet në hadith, fjala e tij ﷺ: “Kërkoj mbrojtje me
krenarinë e Allahut dhe forcën e Tij nga sherri që ndjej dhe nga çfarë unë ruhem”181.

Transmeton imam Ahmedi në Musned 1/391, Albani e saktëson hadithin në “Silsiletu ehadithu sahiha” nr. 199.
El-Ea’raf, 108.
181
Transmeton Muslimi (2202)
179
180
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3 - Tevesuli tek Allahu me veprat e Allahut të Lartësuar. Shembull hadithi i
salavatit mbi të Dërguarin e Allahut  ﷺku qëndron: “O Allah, lësho bekimet e Tua mbi
Muhamedin, familjen e tij, njëjtë siç e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij”.182
4 - Tevesuli tek Allahu me besimin në të dhe në të Dërguarin e Tij, si p.sh të
thotë: O Allah unë kërkoj nga Ti me besimin tim ndaj Teje dhe ndaj të Dërguarit
Tënd të më falësh mua. Ky është tevesul i lejuar sheriatik, për të cilin aludojnë shumë
argumente, prej tyre, fjala e Allahut: “Pse një grup prej robërve të Mi thanë: O Zoti
ynë, ne besuam, prandaj na falë dhe na mëshiro, se Ti je më i miri i
mëshiruesve!”.183
5 - Tevesuli tek Allahu duke treguar përulësi, gjendjen, varfërinë dhe nevojën e
tij, si p.sh të thotë: O Allah kërkoj prej teje, ndërsa unë jam i varfër karshi Teje.
Argument për këtë është fjala e Allahut ku tregon rastin e Musait (alejhi selam) kur iu
mbushi ujë dy grave pastaj u largua nën hije dhe tha: “Pastaj u largua anash nën një
hije e tha: O Zoti im, unë kam nevojë për çkado që të më japësh!”184
6 - Tevesuli tek Allahu duke kërkuar nga ndonjë njeri i devotshëm, i gjallë që
ta lut Allahun për ty. Argument për këtë është vepra e sahabëve të cilët e lutnin të
Dërguarin e Allahut  ﷺgjatë jetës së tij t’i lutet Allahut për to.
Në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit qëndron hadithi i Enes ibn Malik se një
njeri në ditën e xhuma hyri në xhami, ndërsa i Dërguari i Allahut  ﷺe mbante hutben,
ai u kthye kah i Dërguari i Allahut  ﷺdhe i tha: O i Dërguar i Allahut u shkatërruan
mallrat e u harxhuan ushqimet, lute Allahun të na lëshon shi! - Atëherë i Dërguari i
Allahut  ﷺi ngriti duart e tij dhe tha: “O Allah na lësho shi, o Allah na lësho shi, o
Allah na lësho shi...”185
Mirëpo te ky lloj është kusht që nga personi të kërkohet diçka përderisa është i
gjallë, ndërsa pas vdekjes së tij nuk lejohet tevesuli me duanë e tij, sepse ai veç më ka
vdekur dhe nuk ka mundësi të bën dua për ty, andaj në kohën e Omer ibn Hatabit, kur
ka pasur thatësi të madhe, njerëzit nuk kanë kërkuar nga i Dërguari i Allahut  ﷺqë të
bjerë shi, mirëpo kërkuan nga Abasi xhaxhai i të Dërguarit të Allahut. Madje për këtë
Umeri tha: “O Allah kur kishte thatësirë kërkonim të bjerë shi me duanë e të
Dërguarit tënd dhe Ti lëshoje shi, kurse sot ne të lutemi Ty me duanë e xhaxhait të
Pejgamberit Tënd andaj na lësho shi. Pastaj thoshte: Çohu dhe kërko nga Allahu të
bjer shi. Аtëherë Abasi u çua dhe bëri dua”.186

182

Transmeton Buhariu (3370).
Mu’minun, 109.
184
Kasas, 24.
185
Transmeton Buhariu (1021), Muslimi (798).
186
Transmeton Buhariu (1010).
183
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7 - Tevesuli me vepra të mira. Kjo është kur njeriu përpara se të bën dua
përmend ndonjë vepër të mirë që e ka bërë. Ky është prej llojeve më legjitime të
tevesulit, ku shembull për këtë e kemi hadithin e atyre personave që ishin në udhëtim,
të cilët i zuri gjumi në shpellë. Kur hyrën në shpellë një gur i madh ua zuri hyrjen.
Kështu që i thanë njëri-tjetrit: Nuk na shpëton kush nga kjo gjendje në të cilën jemi
përpos Allahut, andaj t’i lutemi Atij me veprat tona të mira. Kështu, ata e lutën
Allahun me veprat e tyre të mira dhe Allahu ua largoi nga hyrja gurin dhe filluan të
ecin187.
2. Tevesuli i ndaluar:
Është tevesuli (ndërmjetësimi) tek Allahu me diçka që nuk ka argument
sheriatik për të, qoftë nga libri i Allahut apo nga Sunneti i të Dërguarit të Tij. Ky
ndërmjetësim është disa lloje:
1 - Tevesuli tek Allahu me pozitën e lartë të ndonjë personi që ka autoritet tek
Allahu, si: tevesuli me pozitën e lartë të Pejgamberit ﷺ, p.sh: O Allah unë kërkoj prej
Teje, me pozitën e lartë që e ka tek Ti profeti Yt...
Ky lloj tevesuli nuk është legjitim ngase nuk ka argument për të, edhe pse
pozita e të Dërguarit të Allahut  ﷺështë prej pozitave më të larta. Rangu i tij është
rangu më i madh, vetëm se pozita e tij dhe rangu i tij, i bëjnë dobi vetëm atij tek
Allahu. Ndërsa lutësit nuk i bën dobi diçka përpos veprës së tij, apo mundit apo
rangut të tij sikur të thotë: O Allah unë të lutem me besimin Tënd ndaj të Dërguarit
Tënd dhe pasimit tim ndaj Sunnetit të tij. Ky është tevesul legjitim sepse ky këtu
kërkon me vet veprën e tij, e jo me veprën e tjetërkujt.
2 - Tevesuli tek Allahu me duanë e të vdekurit. Kërkon nga i vdekuri ta lut
Allahun për të, kjo është njëfarë lloj mendjelehtësie dhe naiviteti, ngase të vdekurit
nuk mund të luten për askënd, sepse veprat e tyre janë mbyllur. Për këtë arsye shokët
e të Dërguarit të Allahut  ﷺu transferuan nga tevesuli me duanë e tij, me duanë e të
gjallit i cili ishte Abasi, xhaxhai i të Dërguarit të Allahut ﷺ.188
3 - Tevesuli me lutje të zotave, evlijave, tyrbeve etj. Ky lloj tevesuli është
shirk, kjo është vepër e veçantë e ithtarëve të shirkut, të cilët i adhuronin putat dhe i
merrnin ata si mjete për t’u afruar tek Allahu, siç thotë i Lartësuari: “Vini re!
Adhurim i sinqertë është vetëm ai për Allahun! Ndërsa ata që në vend të tij
adhurojnë të tjerë (duke thënë): Ne nuk i adhurojmë ata për tjetër, vetëm që të na
187
188

Transmeton Buhariu (1143) Muslimi (2743)
Buhariu (1010)
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afrojnë sa më afër Allahut, s’ka dyshim se Allahu do të gjykojë mes tyre për atë që
ata ishin në kundërshtim. E, është e vërtetë se Allahu nuk udhëzon në rrugë të
drejtë, atë që është gënjeshtar, jobesimtar.”189

189

Zumer, 3
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Sihri (magjia)
Përkufizimi gjuhësor: Ajo shkaku i së cilës është i fshehur dhe nuk është i
njohur. Andaj pjesa e fundit e natës në gjuhën arabe quhet es-sehar ()الس َحر
َ d.m.th.
veprimet e njerëzve që bëhen në këtë kohë janë të fshehura.
Përkufizimi terminologjik: Është shprehje magjepsëse, (rukje apo gjuhë e
pakuptueshme) që flet sihirbazi, barna, tymra nga veprat e shejtanëve që ndikojnë në
zemër dhe trup me lejen e Allahut, dhe me caktimin e Tij.
Nga shkaku i saj ndodhin sëmundje, vrasje, ndarje ndërmjet çifteve etj. Kjo
ndodh duke kërkuar ndihmë sihirbazi nga shejtanët, duke iu afruar atyre me diçka që
e duan ata si: kurban ose zotim që është shirk ose që të çon në shirk, duke u ndihmuar
shejtanëve, lidhja me ta, duke pretenduar se e din gajbin (të fshehtën) etj.
Kjo lloj vepre është e ndaluar me Kuran dhe Sunnet, Allahu thotë:
“E ndoqën atë që thonin djajtë në kohën e sundimit të Sulejmanit. Por
Sulejmani nuk bëri kufër, por djajtë bënë kufër, sepse u mësonin njerëzve magjinë.
(Ndoqën) Edhe atë që u zbriti në Babil dy engjëjve, Harutit dhe Marutit. E ata të dy
nuk i mësonin askujt (magjinë) para se t’i thonin: Ne jemi vetëm sprovë, pra mos
bën kufër! E, mësonin (njerëzit) prej atyre dyve atë (magji) me çfarë ndanin burrin
prej gruas së vet, por pa lejen e Allahut me atë askujt nuk mund t’i bënin dëm dhe
ashtu mësonin çfarë u sillte dëm e nuk u sillte dobi atyre. E ata (jehuditë) e kanë
ditur se ai që e zgjodhi atë (magjinë), ai nuk ka hise në botën tjetër. Po ta dinin, ata
se për ç’ka e shitën vetveten, ajo është shumë e keqe”190.
Ajeti Kuranor tregon se sihri është mosbesim (kufër) dhe se ai nuk ndikon në
trup qenësisht në dobi apo dëm, mirëpo ndikimi është me lejen e Allahut. Po ashtu
ajeti tregon se ai i cili e mëson sihrin, e mëson atë që bën dëm e jo atë që bën dobi, si
dhe ai person që merret me sihër nuk ka tek Allahu asgjë, asnjë hise, ky është
kërcënimi më i ashpër që të çon në shkatërrim të qartë, në dunja dhe në Ahiret. Nga
Sunneti i pastër, Pejgamberi  ﷺna ka treguar se sihri është nga mëkatet shkatërruese.
Në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit përcillet nga Ebu Hurejra se i Dërguari i
Allahut  ﷺka thënë: “Largohuni nga shtatë mëkatet shkatërruese!” i thanë sahabët:
Cilët janë ato o i Dërguari i Allahut? Tha: “Shirku, sihri, vrasja padrejtësisht, ngrënia
e kamatës, ngrënia e pasurisë së jetimit, ikja nga fushëbeteja, dhe shpifja për gratë
besimtare të ndershme e të mbrojtura nga mëkatet.”191
190
191

Bekare, 102
Transmeton Buhariu nr. 2767, Muslimi nr. 89.
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Kufri
1. Përkufizimi i Kufrit:
Gjuhtarisht: Kufri rrjedh nga folja "Kefere" ( )كفرqë ka kuptimin: të mbulosh
apo të mbyllësh diçka. Ebu Ubejd thotë: “Kafir ( )كافرështë emërtuar kështu ngase ai
është i veshur ( )متكفرme të (kufrin), njejtë sikurse i veshuri me armatim, d.m.th.
armatimi ka mbuluar çdo pjesë të tij, e njëjta është edhe tek zemra e kafirit.”
Në terminologjinë fetare: Kufri është e kundërta e Imanit, qoftë me fjalë, me
vepërm apo me bindje (besim).
2. Llojet e Kufrit:
Kufri ndahet në dy lloje:
a)

Kufri i madh: i cili e nxjerr njeriun nga Islami. Ai ndahet në pesë pjesë:

- Kufri i përgënjeshtrimit, argumenti i të cilit është ajeti:
ِ ِ
ِ ِ َ ((وَم ْن أَظْلَم ِمما ِن افََْْت ٰى َعلَى اللا ِـه َك ِذ ًِب أ َْو َك اذ
))ين
َ س ِيف َج َهن َام َمثْـ ًوى لِّلْ َكاف ِر
َ
ُ
َ ب ِب ِْلَ ِّق لَ اما َجاءَهُ ۖ أَلَْي
"E kush është më i padrejtë se ai që bën shpifje ndaj Allahut dhe
përgënjeshtron të vërtetën, pasi i ka ardhur? A nuk është Xhehenemi vendi i
jobesimtarëve?"192
- Kufri i refuzimit dhe i mendjemadhësisë:
ِ
ِ ِ ِا
ِ
ِ
ِ ِ ِ
))ين
ٰ َ يس أ
ْ ََب َو
ْ )) َوإِ ْذ قُـ ْلنَا ل ْل َم َالئ َكة
َ ْرب َوَكا َن م َن الْ َكاف ِر
ََ استَك
َ اس ُج ُدوا ْل َد َم فَ َس َج ُدوا إَّل إبْل
"E kur i urdhëruam engjëjt që t'i bëjnë sexhde Ademit dhe ata i bënë sexhde,
përveç Iblisit (shejtanit) i cili refuzoi dhe u bë mendjemadh, ndaj dhe u bë prej
jobesimtarëve."193
- Kufri i dyshimit:
ِ ِ َ ِال ما أَظُ ُّن أَن تَب
ِِ ِ ِ
دت إِ َ َٰل َرِِِّب َأل َِج َد ان َخ ْ ًريا
ُّ اعةَ قَائِ َمةً َولَئِن ُّرِد
َ ﴾ َوَما أَظُ ُّن ال اس٣٥﴿ يد َهـٰذه أَبَ ًدا
َ َ ََوَد َخ َل َجنـاتَهُ َوُه َو ظَاَلٌ لِّنَـ ْفسه ق
ِ
ِ ﴾ قَ َال لَه٣٦﴿ ِمْنـها من َقلَبا
ٍ ك ِمن تـُر
﴾ لاـٰ ِكناا ُه َو اللاـهُ َرِِِّب َوََّل٣٧﴿ اب ُثُا ِمن نُّطْ َف ٍة ُثُا َس او َاك َر ُج ًال
َ ت ِِبلاذي َخلَ َق
َ صاحبُهُ َوُه َو ُُيَا ِوُرهُ أَ َك َف ْر
َ ُ
ً ُ َ ِّ
َ
ِ
ِ
َح ًدا
َ أُ ْشرُك بَرِِِّب أ
192
193

El-A'nkebut, 68
El-Bekare, 34
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"Ai hyri në kopështin tij, duke i qenë i padrejtë ndaj vetvetes dhe tha: Nuk
besoj se ky (kopësht) do të zhduket ndonjëherë dhe nuk ma merr mendja se Dita e
Kijametit do të vijë ndonjëherë, por edhe sikur të kthehem tek Zoti im, do të më
presë një e ardhme më e mirë. Shoku i vet i tha, duke polemizuar me të: A mos vallë
e mohove Atë që të ka krijuar ty nga dheu, pastaj nga një pikë uji, pastaj të bëri
njeri të plotë. Për mua Ai, Allahu, është Zoti im e unë Zotit tim nuk i bëj shok
askënd. "194
- Kufri i mospërfilljes:
ِ
ِا
ِ
))ضو َن
ُ ين َك َف ُروا َع اما أُنذ ُروا ُم ْع ِر
َ )) َما َخلَ ْقنَا ال اس َم َاوات َو ْاأل َْر
َ ض َوَما بَـْيـنَـ ُه َما إِاَّل ِِب ِْلَ ِِّق َوأ
َ َج ٍل ُّم َس ًّمى ۖ َوالذ
“...Dhe ata që nuk besuan janë mospërfillës ndaj vërrejtjes që u tërhiqet."195
- Kufri i hipokrizisë:
ِ
))ك ِِبَ اَنُْم َآمنُوا ُثُا َك َف ُروا فَطُبِ َع َعلَ ٰى قُـلُوِبِِ ْم فَـ ُه ْم ََّل يَـ ْف َق ُهو َن
َ )) ٰذَل
“Ata besuan e pastaj mohuan, ndaj dhe zemrat e tyre u vulosën e ata nuk
kuptojnë.”196
Për ta kuptuar më mirë këtë ndarje, po japim këtë shembull: Nëse ne ftojmë një
njeri në Islam, dhe i përgjigjet ftesës sonë, atëherë ai konsiderohet besimtar, por nëse
ai nuk e pranon, e mohon dhe e përgënjeshtron Islamin, me bindjen se ai është diçka e
kotë, atëherë kemi të bëjmë me kufrin e përgënjeshtrimit. Mirëpo, nëse në zemrën e
tij e kupton se Islami është feja e vërtetë, por nuk e pranon atë me gojë, për shkak të
ndonjë interesi material, zilisë apo mendjemadhësisë, atëherë kemi të bëjmë me
kufrin e refuzimit dhe mendjemadhësisë. Ndarja tjetër është kur njeriu ka dyshime për
vërtetësinë e Islamit, atëherë kemi të bëjmë me kufrin e dyshimit. Rasti tjetër ka të bëj
me mospërfilljen e ftesës tonë, d.m.th. as nuk e përgënjeshtron, as nuk e refuzon, e as
nuk e pranon Islamin. Pra, këtu kemi të bëjmë me kufrin e mospërfilljes. Dhe rasti
përmbyllës i këtyre ndarjeve ka te bëj me pranimin e Islamit me gojë, por jo me
zemër. Në këtë rast kemi të bëjmë me kufrin e hipokrizisë.
b)
Kufri i vogël: Është ai kufër i cili nuk e nxjerr njeriun nga Islami. Te ky
lloj hyjnë disa prej gjynaheve të mëdha, të cilat janë quajtur kufër në Kuran apo
Sunet, por në të vërtetë nuk e arrijnë kufirin e kufrit të madh. Disa prej këtyre
gjynaheve janë:
- Mohimi i mirësisë së Allahut:
ٍ ت ِآمنَةً ُّمطْمئِناةً َيْتِيها ِرْزقُـها ر َغ ًدا ِمن ُك ِل م َك
ت ِِبَنْـعُ ِم اللا ِـه
ْ ان فَ َك َفَر
َ َو
ْ َب اللاـهُ َمثًَال قَـ ْريَةً َكان
َ ضَر
َ ِّ ِّ َ َ َ َ َ
194

El-Kehf, 35-38
El-Ahkaf, 3
196
El-Munafikun, 3
195
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“Allahu sjell si shembull një vend të sigurtë e të qetë, të cilit i vinte furnizimi
nga të gjitha anët me bollëk e (megjithatë) banorët e tij bënë kufër në të mirat e
Allahut.”197
- Lufta ndërmjet muslimanëve. Pejgamberi  ﷺka thënë:
“Ofendimi i një muslimani është gjynah, ndërsa luftimi me të është kufër." 198
Ndërsa në një hadith tjetër ai thotë: "Mos u bëni jobesimtarë pas meje, duke
luftuar njëri tjetrin."199
Gjynahet e mëdha nuk e nxjerrin njeriun nga Islami, pasi Allahu i Madhëruar
thotë:
ِ
ِا
ِ
))اص ِيف الْ َقْتـلَى
َ ب َعلَْي ُك ُم الْق
َ
ُ ص
َ ))َي أَيـُّ َها الذ
َ ين َآمنُوا ُكت
"O ju besimtarë, juve ju është bërë obligim el-kisas në zbatimin e dënimit të
vrasjeve..."200
Ajeti i mësipërm fillon me ”0 ju besimtarë...", gjë që tregon se edhe vrasësi
bën pjesë në radhën e tyre; bile pak më poshtë Allahu e quan atë si vëlla të afërm të të
vrarit:
ِ ))فَمن ع ِفي لَه ِمن أ
))ٌَخ ِيه َش ْيء
ْ ُ َ ُ َْ
“E nëse dikujt i falet diçka nga vëllai i tij...” 201
Gjithashtu, Allahu i Madhëruar thotë:
ِِ
ِِ ِ
))َصلِ ُحوا بَـْيـنَـ ُه َما
َ ))وإِن طَائ َفتَان م َن الْ ُم ْؤمن
ْ ني اقْـتَـتَـلُوا فَأ
َ
“Nëse dy grupe prej besimtarëve luftojnë me njëri tjetrin, pajtoni mes
atyre...” 202
Ndërsa në një nga ajetet që vijnë pas tij thuhet:
ِ ))إِامنَا الْمؤِمنُو َن إِخوةٌ فَأ
))َخ َويْ ُك ْم
ُْ
َ ََْصل ُحوا ب
ْ َْ
َ ني أ
"Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër, ndaj pajtoni mes vëllezërve tuaj."203

197

En-Nahl, 112
Buhariu dhe Muslimi.
199
Ibid.
200
El-Bekara, 178
201
Ibid.
202
El-Huxhurat, 9
203
El-Huxhurat:10.
198
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3. Dallimet mes kufrit të madh dhe kufrit të vogël:
1- Kufri i madh e nxjerr njeriun nga Islami dhe i fshin të gjitha veprat e tij,
ndërsa kufri i vogël, nuk e nxjerr njeriun nga Islami dhe nuk ia fshin veprat e mira,
por ia pakëson ato.
2- Personi që bën kufër të madh do të rrijë përgjithmonë në zjarrin e
Xhehenemit, ndërsa, ai që bën kufrin e vogël, edhe nëse hyn në të, nuk do të jetë
përgjithmonë. Madje, Allahu mund ta falë atë, dhe të mos futet fare në Zjarr.
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Nifaku, përkufizimi dhe llojet e tij
1. Përkufizimi i nifakut:
Në etimologji: Nifaku rrjedh nga fjala en-nefeku ( )الناـ َف ُقqë d.m.th. tunel apo
vend i fshehur nën tokë. Andaj thuhet që munafiku e fsheh kufrin e tij dhe e mbulon
atë, njejtë sikur dikush që fshehet në këtë tunel apo vrymë në tokë.
Kuptimi terminologjik: Është shfaqja e besimit në dukje dhe fshehja e kufrit
në zemër apo mund të purkufizohet si: Shprehje dhe veprime që janë në kundërshtim
me gjendjen dhe bindjet e zemrës.
Dëmi që shkaktojnë hipokritët ndaj muslimanëve, është më i madh se dëmi i
vetë jobesimtarëve, ndaj dhe Allahu i Madhëruar thotë:
ِ َ((إِ ان الْمنَافِ ِقني ِيف الدارِك ْاألَس َف ِل ِمن الناا ِر ولَن ََِت َد ََلم ن
))ص ًريا
َ ُ
ْ
ْ
ُْ
َ
َ
"Hipokritët janë në shtresën më të ulët të Zjarrit."204 Poashtu Allahu thotë:
ِا
ِ
ِِ
اب أَلِ ٌيم ِِبَا
ً ض فَـَز َاد ُه ُم اللاـهُ َمَر
ٌ ﴾ ِيف قُـلُوِبم امَر٩﴿ ين َآمنُوا َوَما َُيْ َدعُو َن إِاَّل أَن ُف َس ُه ْم َوَما يَ ْشعُُرو َن
ٌ ضا ۖ َوََلُْم َع َذ
َ ُُيَادعُو َن اللاـهَ َوالذ
ِ َكانُوا يك
ْذبُو َن
َ
"Ata mundohen që të mashtrojnë Allahun dhe besimtarët, por në të vërtetë
nuk bëjnë gjë tjetër veçse mashtrojnë veten, por ata s'mund të kuptojnë. Zemrat e
tyre janë të sëmura, ndaj dhe Allahu ua shton më tepër këtë sëmundje e për ta do
ketë një dënim i dhimbshëm për shkak të gënjeshtrave të tyre. ” 205
2. Llojet e Nifakut:
Nifaku ndahet në dy lloje:
a)
Nifaku i madh: D.m.th. kur dikush sillet si musliman, ndërsa në zemrën
e tij fsheh mosbesimin. Ky person, do të qëndrojë përgjithmonë në Xhehennem.
Allahu i Madhëruar i ka cilësuar këta njerëz me cilësitë më të këqija siç janë:
mosbesimi, të tallurit me Islamin dhe ndjekësit e tij, animi i plotë nga ana e armiqve
të Islamit dhe ndihmesa e tyre në dëm të muslimanëve etj. Këtë grup njerëzish e
gjejmë të pranishëm në çdo kohë, por më tepër, ndeshet në kohët kur muslimanët janë
të fuqishëm, ndaj, dhe ata nuk mund ta shfaqin armiqësinë e tyre haptaz. Ata hyjnë sa
për sy e faqe në Islam, por në brendinë e tyre ata nuk besojnë as Allahun, as të
Dërguarin e Tij, as Ditën e Gjykimit.
204
205
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Në Kuran, ka shumë ajete që flasin për këta njerëz dhe zbulojnë fytyrën e
vërtetë të tyre, në mënyrë që muslimanët të jenë në gjendje që t'i njohin e të jenë të
kujdesshëm.
Në hyrjen e sures së dytë të Kuranit, Allahu i Madhëruar flet për besimtarët,
jobesimtarët dhe hipokritët. Për besimtarët përmenden katër ajete, për jobesimtarët
përmenden dy ajete, ndërsa për hipokritët përmenden plot katërmbëdhjetë ajete. Kjo
për shkak të rrezikut të madh që përbëjnë ata për Islamin dhe muslimanët, sepse
armiqësia e tyre është e fshehtë, e si e tillë nuk mund të kuptohet lehtë.
Disa prej llojeve më kryesore të hipokrizisë së madhe:
1- Përgënjeshtrimi i Pejgamberit ﷺ.
2- Përgënjeshtrimi i diçkaje që ka sjellë Pejgamberi ﷺ.
3- Urrejtja e Pejgamberit ﷺ.
4- Urrejtja e diçkaje që ka sjellë Pejgamberi ﷺ.
5- Të kënaqurit me dobësimin e Islamit.
6- Mospëlqimi i fitoreve të Islamit.
b)

Nifaku i vogël:

Do të thotë, kryerja e atyre punëve që janë karakteristike për munafikët. Personi
që bën këto vepra nuk del nga Islami, por nëse ato shtohen, ka mundësi që ai të bëhet
munafik. Pejgamberi  ﷺka thënë: “Nëse gjenden katër cilësi tek një person, atëherë ai
është munafik i vërtetë, por nëse gjendet njëra prej tyre, atëherë tek ai gjendet një
prej cilësive të munafikëve, derisa të heqë dorë nga ajo:
Kur flet, gënjen,kur i besohet diçka, nuk e mban amanetin, kur premton, nuk e
mban premtimin, kur është në konflikt, është i padrejtë."206
Pra, te një njeri mund të mblidhen cilësi të mira dhe cilësi të këqija, kështuqë,
ai meriton dënim dhe shpërblim, në varësi të cilësive që gjenden tek ai.
Hipokrizia është shumë e rrezikshme, për këtë arsye, të gjithë shokët e
Pejgamberit  ﷺkishin shumë frikë nga ajo.
Allahu i Madhëruar ia ka treguar emrat e hipokritëve Pejgamberit ﷺ, i cili nga
ana e tij ia tregonte vetëm njërit prej shokëve të Tij, Hudhejfe ibnul Jeman. Në një
hadith të saktë transmetohet se, pas vdekjes së Pejgamberit  ﷺUmeri i tha Hudhejfes:
"Po të bëj be në Zotin! A ta ka përmendur Pejgamberi  ﷺemrin tim ndërmjet
206
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hipokritëve. "Hudhejfe ia ktheu: "Jo, nuk e ka përmendur. Këtej e tutje nuk kam për
t'i treguar askujt asgjë."
Kështu pra, kur Umeri, për të cilin Pejgamberi  ﷺka thënë: "Nëse Umeri merr
një rrugë, shejtani do të marrë një rrugë tjetër”, kishte frikë se mos ishte hipokrit,
ç'mund të thotë secili prej nesh për veten e tij, në këtë kohë kur është ulur shumë
besimi në zemrat e njerëzve?!
Ibn ebi Mulejke thotë: "Kam takuar më tepër se tridhjetë vetë prej shokëve të
Pejgamberit, që të gjithë kishin frikë se mos ishin hipokritë."
3. Dallimet midis hipokrizisë së madhe dhe të vogël:
1- Hipokrizia e madhe e nxjerr muslimanin nga Islami, kurse hipokrizia e vogël
nuk e nxjerr.
2- Hipokrizia e madhe është mospërputhja e anës së dukshme dhe asaj të
brendshme të dikujt, në lidhje me atë që beson ai, d.m.th. në dukje njeriu shtiret sikur
beson diçka, por në të vërtetë në brendinë e tij ai nuk e beson atë gjë.
Ndërsa hipokrizia e vogël është mospërputhja e anës së dukshme dhe asaj të
brendshme, në lidhje me veprat që kryen ai, e jo në lidhje me atë që ai beson.
3- Hipokrizia e madhe nuk mund të ndeshet tek një besimtar i sinqertë, ndërsa
hipokrizia e vogël mund të ndeshet edhe tek një besimtar i sinqertë.
4- Personi, tek i cili ndodhet hipokrizia e madhe, në të shumtën e rasteve, nuk
pendohet për këtë gjynah, ndërsa personi tek i cili gjendet hipokrizia e vogël, mund të
pendohet sinqerisht, dhe Allahu ia pranon pendimin.

Injoranca, Fisku dhe dalja nga Islami
1. Injoranca ()الجاهلية
Me këtë fjalë nënkuptohet gjendja në të cilën ishin arabët para ardhjes së
Islamit, të cilët pothuajse nuk dinin asgjë rreth Allahut, të dërguarve të Tij dhe
udhëzimeve fetare.
Fjala injorant përfshin dy grupe njerëzish:
- Ata që nuk e dinë të vërtetën.
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- Ata që e dinë të vërtetën, por besojnë apo veprojnë diçka tjetër që është në
kundërshtim me të.
Nga kjo kuptojmë se, jo vetëm arabët, por i gjithë njerëzimi gjendej në errësirë
dhe injorancë të plotë para ardhjes së Islamit.
Pas dërgimit të Pejgamberit  ﷺnuk ka pasur dhe nuk do të ketë ndonjë kohë që
do të mund të quhet koha e Injorancës absolute, sepse, siç na ka lajmëruar edhe
Pejgamberi ﷺ, gjithmonë do të gjendet një grup besimtarësh, i cili do të mbahet fort
pas mësimeve të Islamit dhe, do të luftojë për të vërtetën. Ndërsa sa i përket
Injorancës relative, ajo mund të ndryshojë nga një vend në tjetrin, apo nga një person
tek tjetri, përfshi këtu dhe muslimanët. Pra injoranca nuk është diçka karakteristike
vetëm për jobesimtarët; format e ndryshme të saj mund t'i ndeshim edhe tek shumë
muslimanë, ashtu siç i tha Pejgamberi  ﷺnjërit prej shokëve të tij: “Tek ti ekziston
akoma injoranca.” 207
Pra shkurtimisht mund të themi se injoranca ndahet në dy pjesë:
Injoranca e përgjithshme, e cila përfundoi me ardhjen e Pejgamberit ﷺ.
Injoranca e veçantë (relative), e cila mund të gjendet në vende e njerëz të
veçantë.

207
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2. Fisku (Mosbindja ndaj Allahut):
Në aspektin fetar kjo fjalë do të thotë: Largimi apo dalja nga bindja ndaj
Allahut.
Ky lloj largimi mund të jetë i plotë, ndaj dhe kjo fjalë mund të përdoret për një
jobesimtar (kafir), por mund të jetë dhe i pjesërishëm, ndaj dhe mund të përdoret edhe
për një besimtar që kryen gjynahe të ndryshme.
Pra, Fisku ndahet në dy lloje:
Fisku si sinonim i kufrit, ashtu siç thotë Allahu i Madhëruar për shejtanin:
))اجلِ ِِّن فَـ َف َس َق َع ْن أ َْم ِر َربِِِّه
ْ (( َكا َن ِم َن
“E ai ishte prej xhinëve dhe nuk iu bind urdhërit të Zotit të tij” 208
Ndërsa në një ajet tjetër Allahu i Madhëruar thotë për jobesimtarët:
ِ ِ ُ ))وأَاما الا ِذين فَس ُقوا فَمأْواهم الناار ۖ ُكلاما أَرادوا أَن َُيْرجوا ِمْنـها أ ُِع
))اب الناا ِر الا ِذي ُكنتُم بِِه تُ َك ِِّذبُو َن
َُ َ
َ ُُ
َ يل ََلُْم ذُوقُوا َع َذ
ُ ُُ َ َ َ َ
َ
َ يدوا ف َيها َوق
“Vendi i atyre që u larguan (nga bindja ndaj Allahut) është Zjarri. Sa herë që
do të mundohen të dalin prej tij, do të kthehen përsëri në të e do t'u thuhet:
Shijojeni dënimin e Zjarrit, të cilin ju nuk e besonit.”209
- Fisku, me të cilin nënkuptohen gjynahet e ndryshme, siç thotë Allahu i
Madhëruar:
ِ َات ُثُا ََل َيْتُوا ِِبَربـع ِة ُشه َداء ف
ِ َوالا ِذين يـرمو َن الْمحصن
ِ
ك ُه ُم
َ ِني َجلْ َدةً َوََّل تَـ ْقبَـلُوا ََلُْم َش َه َادةً أَبَ ًدا ۖ َوأُولَـٰئ
َ وه ْم ََثَان
ُ اجل ُد
ْ َ َ َ َْ َ ْ
َ ْ ُ ُ َْ َ َ
ِ
))))الْ َفاس ُقو َن
"Dënimi i atyre që akuzojnë gratë e ndershme (për imoralitet) dhe nuk sjellin
katër dëshmitarë, është që t'i godisni tetëdhjetë herë me kamxhik dhe të mos e
pranoni kurrë dëshminë e tyre, pasi ata janë mëkatarë (fasikun)."210
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3. Dalja nga Islami (Er-riddeh):
Allahu i Madhëruar thotë në Kuran:
ِِ ا
ِ
ِ َح ِد ِهم ِِّم ْلءُ ْاأل َْر
اب أَلِ ٌيم َوَما ََلُم ِِّمن
َ ِض ذَ َهبًا َولَ ِو افْـتَ َد ٰى بِِه ۖ أُولَـٰئ
ٌ ك ََلُْم َع َذ
َ اار فَـلَن يـُ ْقبَ َل م ْن أ
ٌ ين َك َفُروا َوَماتُوا َوُه ْم ُكف
َ إ ان الذ
ِ
ين
َ اناص ِر
"Ata, të cilët bëjnë kufër dhe vdesin si mosbesimtarë, me siguri nuk do t’i
pranohet asnjërit për kompensim qoftë edhe e tërë pasuria e kësaj bote. Ata i pret
dënim i dhembshëm. Atyre askush nuk do tu ndihmojë."211
Llojet e ridde-s:
Në thelb, njeriu del nga Islami kur kryen një prej të kundërtave të tij, të cilat në
të vërtetë janë shumë, porse mund të përmblidhen në katër grupe kryesore:
1Dalja nga Islami nëpërmjet fjalëve, për këtë është shembulli i atyre që
shajnë Allahun apo të Dërguarin e Tij, apo pretendojnë se dinë të fshehtën, apo i luten
dikujt tjetër në vend të Allahut, etj.
2Dalja nga Islami nëpërmjet veprave, p.sh: bërja e sexhdes për dikë
tjetër përveç Allahut (qoftë njeri, gur, pemë, varr etj), hedhja e Kuranit në vende të
papastra, praktikimi i magjisë apo mësimi i saj, etj.

3Dalja nga Islami nëpërmjet besimit të diçkaje të gabuar. P.sh: besimi
se alkooli, imoraliteti dhe fajdet janë të lejuara (hallall), apo se namazi nuk është
detyrë për çdo musliman, etj.
4Dalja nga Islami nëpërmjet dyshimit, p.sh: dyshimi në pejgamberinë e
Muhammedit ﷺ, dyshimi në vërtetësinë e fesë islame etj.

211
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4. Dispozitat islame për ata që dalin nga Islami:
Udhëheqësi musliman, duhet të kërkojë nga ai person që del nga Islami, që të
pendohet. Nëse pendohet brenda tre ditëve lihet i qetë, në të kundërt vritet. Profeti ﷺ
ka thënë:
“Kush ndërron fenë, duhet të vritet.”212
Siç shihet kjo e drejtë i takon vetëm udhëheqësit musliman, në shtetin islam.
Gjatë afatit tre ditor ai nuk ka të drejtë që të bëjë ç'të dojë me pasurinë e tij.
Nëse pendohet, i kthehet kjo e drejtë, në të kundërtën pasuria e tij përdoret për gjëra
me interes të përgjithshëm.
Ka të drejtë që të trashëgojë apo të trashëgohet nga të afërmit e tij muslimanë.
Në qoftë se vdes në këtë gjendje, nuk duhet të lahet apo t'i falet xhenazja, si dhe
nuk duhet të varroset në varrezat e muslimanëve.
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