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Kapitulli I: Besimi në libra 

 

 

1.  Përkufizimi  gjuhësor: 

El-Uahju ( الوحي), shpallje, në gjuhën arabe d.t.th. njoftim i shpejtë dhe i fshehtë. 

Në aspektin gjuhësor fjala el-Uahju (الوحي) përdoret edhe për kuptimet: 

sinjalizim, shkrim, mesazh, frymëzim. Secila formë, përmes së cilës ia bën me 

dije dikujt një gjë, quhet el-Uahj (الوحي), pa marrë parasysh se si bëhet. Me këtë 

kuptim, el-Uahju (الوحي) nuk është i veçantë për pejgamberët, as nuk është i 

veçantë se vjen prej Allahut. 

Fjala el-Uahju ( الوحي)-shpallje, me kuptimin e saj gjuhësor përfshin: 

1- Inspirim natyror të njeriut, si inspirimi i nënës së Musait, Allahu thotë:  

َنا ِإََلٰ أُمِّ ُموَسٰى َأْن أَْرِضِعيهِ ))  ((َوَأْوَحي ْ
"Ne, nënës së Musait i shpallëm: jepi gji… "1 

2- Inspirim instiktiv te kafshët, si insipirimi i bletëve, Allahu thotë: 

(( ِذي ِمَن  اْْلَِباِل بُ ُيوتً َوَأْوَحٰى َربَُّك ِإََل النَّْحِل َأِن اَّتَِّ )) 
"Zoti i shpalli bletës: Bëj shtëpi nëpër male…"2 

3- Sinjalizimin e shpejtë me anë të shenjave në mënyrë shpalljeje, si shpallja e 

Zekerijës (alejhi es-selam) që ia bëri popullit të vet, Allahu thotë: 

(( قَ ْوِمِه ِمَن اْلِمْحرَاِب فََأْوَحٰى ِإلَْيِهْم َأن َسبُِّحوا بُْكَرًة َوَعِشيًّا َفَخرََج َعَلٰى  )) 
"Ai doli prej faltores para popullit të vet dhe u shpalli atyre: Madhërojeni 

(Allahun) mëngjes e mbrëmje."3 

4- Cytjet e shejtanit dhe nxitjet e tij për të keq, të cilat i fut në zemrat e miqve të 

tij, Allahu thotë: (( َْوِإنَّ الشََّياِطنَي لَُيوُحوَن ِإََلٰ َأْولَِياِئِهْم لُِيَجاِدلُوُكم)) 
"Djajtë u shpallin miqve të vet që të polemizojnë me ju."4 

5- Urdhrat me të cilat Allahu i urdhëron melekët, Allahu thotë: 

 ((ِإْذ يُوِحي َربَُّك ِإََل اْلَمََلِئَكِة َأِنِّ َمَعُكْم فَ ثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا ))

 
1 El-Kasas, 7 
2 En-Nahl, 68 
3 Merjem, 11 
4 El-Ena'm, 121 
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"Edhe kur Zoti yt u shpalli melekëve: Unë jam me ju, e ju forconi ata që 

besuan."1 

 

2. Përkufizimi terminologjik: 

Shpallje është lajmërimi i Allahut që ua bën pejgamberëve të Tij, me qëllim që 

t'u kumtojë atë që do, ligj ose libër, me ndërmjetësim apo pa ndërmjetësim. 

 

3. Llojet e shpalljes: 

Pranimi shpalljes ndodh në disa mënyra, të cilat Allahu i ka sqaruar në ajetin e 

mëposhtëm: 

(( إِنَُّه َعِليٌّ َحِكيم   ۚ  نِِه َما َيَشاءُ  َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأن يَُكلَِّمُه اللَّ ُه ِإَّلَّ َوْحًيا َأْو ِمن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو يُ ْرِسَل َرُسوًَّل فَ ُيوِحَي ِبِِذْ  )) 
"Asnjë njeriu nuk i është dhënë të flasë me Allahun, pos me anë të shpalljes 

ose pas perde, ose me dërgimin e të dërguarit (engjëllit), e me lejen e Tij, të 

shpall  atë që do Ai. Ai, me të vërtetë, është i Lartësuar dhe i Urti."2 

Këtu Allahu na tregon se të folurit e Tij me njerëzit, ose shpallja, ndodh në tri 

mënyra (shkallë): 

1- Frymëzimi të cilin Allahu ia fut në zemër atij të cilit do që t'i shpall, në atë 

mënyrë që nuk dyshon se ajo është prej Allahut. Argument për këtë është fjala e 

Allahut: ((َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأن يَُكلَِّمُه اللَّ ُه ِإَّلَّ َوْحًيا)) – "Asnjë njeriu nuk i është dhënë të flasë 

me Allahun, pos me anë të shpalljes…"3 

Shembull për këtë është hadithi të cilin e transmeton Abdullah ibn Mesu'di  i 

cili thotë se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: "Shpirti i shenjtë më ka frymëzuar në zemër 

se asnjë njeri nuk mund të vdes deri kur të marrë furnizimin e plotë. Keni frikë 

Allahun dhe kërkoni furnizimin më të mirë."4 

Disa dijetarë këtij lloji ia kanë bashkangjitur edhe ëndrrat e pejgamberëve, siç 

është ëndrra e Ibrahimit (alejhi es-selam) për të cilën na tregon Allahu duke 

thënë: (( َقَاَل ََي ُبََنَّ ِإِنِّ أََرٰى ِف اْلَمَناِم َأِنِّ أَْذََبُك)) – "Ai tha: O djali im unë shoh në ëndërr se 

të ther ty…"5. 

E njëjta është edhe me ëndrrat e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص në fillim të shpalljes, siç na 

tregon Aisha  në hadithin e njohur rreth fillimit të shpalljes. 

 

 
1 El-Enfal,12 
2 Esh-Shura, 51 
3 Ibid. 
4 Ibn Hibbani dhe thotë se është sahih, Hakimi në el-Mustedrek (2/4) dhe thotë se është sahih, me të cilin 

pajtohet edhe Dhehebiu, Meaurid edh-Dhema'n (1084, 1085) 
5 Es-Safat, 102 
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2- Të folurit pas ndonjë perdeje, pa ndërmjetësim, siç është vërtetuar se u ka 

ndodhur disa Pejgamberëve. Kështu Allahu i ka folur Musait (alejhi es-selam), 

gjë për të cilën Allahu shumë herë ka treguar në Librin e Tij, Allahu thotë: 

  ;E Musait i foli Allahu me fjalë."1" – ((وََكلَّ َم اللَّ ُه ُموَسٰى َتْكِليًما ))

َربُّهُ )) وََكلََّمُه  ِلِميَقاتَِنا  ُموَسٰى  َجاَء   Dhe kur Musai erdhi në kohën që Ne i caktuam" – ((َوَلمَّا 

dhe i foli Zoti i vet…"2. 

Ose siç i ka folur Allahu Pejgamberit tonë ملسو هيلع هللا ىلص natën e Isra-së, gjë që është 

vërtetuar në sunet dhe argument për këtë është fjala e Allahut:  

 .ose pas ndonjë perdeje…"3…" – ((َأْو ِمن َورَاِء ِحَجابٍ ))

3- Shpallja përmes melekut. Argument është fjala e Allahut: 

(( ۚ  ِه َما َيَشاُء َأْو يُ ْرِسَل َرُسوًَّل فَ ُيوِحَي ِبِِْذنِ  )) 
"… ose me dërgimin e të dërguarit, e me lejen e Tij, të shpall atë që do Ai."4 

Në këtë mënyrë është zbritja e Xhibrilit (alejhi es-selam) deri te të dërguarit dhe 

pejgamberët. Kur'ani ka zbritur i tëri në këtë mënyrë. Allahu i ka folur ato fjalë, 

Xhibrili (alejhi es-selam) i ka dëgjuar prej Allahut dhe ia ka transmetuar 

Muhamedit ملسو هيلع هللا ىلص, Allahu thotë:   

(( َعَلٰى قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِينَ  نَ َزَل بِِه الرُّوُح اْْلَِمنُي.  .إِنَُّه لََتنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمنيَ وَ  )) 
"Dhe me të vërtetë, ai (Kur’ani), është shpallja e Zotit të gjithësisë, atë e zbriti 

Shpirti i besueshëm (Xhibrili) në zemrën tënde, që të bëhesh nga ata që 

paralajmërojnë."5 

Gjatë zbritjes së Kur'anit deri te Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص, Xhibrili (alejhi es-selam) vinte 

në tri forma: 

a) Ta ketë parë Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص në formën e tij në të cilën është krijuar dhe kjo 

nuk ka ndodhur vetëm se dy herë. 

b) T'i ketë ardhur shpallja në formë të tringëllimës së zileve dhe kur të ketë 

shkuar Xhibrili (alejhi es-selam), Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص e ka mbajtur mend porosinë të 

cilën e kishte sjellur Xhibrili. 

c) Të shndërrohet në formë të njeriut dhe t'i drejtohet Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص me 

shpallje, siç është e njohur nga hadithi i Xhibrilit. 

Për dy gjendjet e fundit, Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka treguar kur i është përgjigjur Harith 

ibn Hishamit  i cili e ka pyetur duke i thënë: “O i Dërguari i Allahut, si të vjen 

 
1 En-Nisa, 164 
2 El-Ea'raf, 143 
3 Esh-Shura, 51 
4 Esh-Shura, 51 
5 Esh-Shua'ra, 192-194 



Akide 3                                                                                                                                        Tetovë | 2020-2021 

   

5 

 

shpallja? Ai tha: "Ndonjëherë më vjen si tringëllimë e zileve dhe kjo është 

forma më e vështirë për mua, kur shkon (Xhibrili), unë e kam mbajtur mend 

atë që është thënë. Ndonjëherë Meleku më shndërrohet në njeri, më flet dhe 

unë e mbaj mend ç'më thotë."1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Buhariu (2) dhe Muslimi (2333) 
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Besimi në librat e zbritur 

 

1. Domethënia  Librave: 

Libër – në gjuhën arabe kitab1 – i thuhet secilës fletë të shkruar, si në ajetin: 

(( َأهْ  السََّماءِ َيْسأَُلَك  مَِّن  َعَلْيِهْم ِكَتاًًب  تُ َنزَِِّل  َأن  اْلِكَتاِب  ُل  )) – "Ithtarët e Librit kërkojnë prej teje t'u 

sjellësh një libër nga qielli."2 D.m.th. fletë të shkruara. 

Këtu qëllimi me fjalën "Libra" është: librat dhe fletushkat të cilat i përmbajnë 

fjalët e Allahut, të cilat Ai ua shpalli pejgamberëve të Tij, pa marrë parasysh a 

kanë zbritur të shkruara, siç është Teurati, apo kanë zbritur me fjalë, përmes 

melekut, e më pas janë shkruar në libër, siç është rasti me librat tjerë. 

 

2. Obligueshmëria e besimit në librat e zbritur: 

Librat të cilët  Allahu ua ka zbritur dërguarve të Tij nga ana e Xhibrilit (alejhi 

es-selam) që përmbajnë në vete urdhrat dhe ndalesat e Allahut, legjislacionin e 

Tij, dispozitat e fesë së Tij, janë të shumta, kanë zbritur në vende të ndryshme si 

dhe në gjuhë të ndryshme, Allahu thotë i Lartësuar në Kur'an: 

َ ََلُْم((   ((َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإَّلَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِيُ َبنيِّ
"Nuk kemi dërguar pejgamberë  vetëm se në gjuhën e popullit të tij, që t’ju 

shpjegoj atyre".3  

Krejt këto libra dhe sheriate, si dhe popuj, përmblidhen në fjalën e Allahut: 

َهاًجا((   ((ِلُكلِّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ
"Çdokujt (nga popujt) ju kemi bërë sheriat (ligj) dhe rrugë të qartë”.4 Vetëm se 

të gjitha këta libra e kanë pasur synim forcimin e njëshmërisë – Teuhidit, 

adhurimit të Allahut, duke mos i bërë shirk Atij, Allahu thotë: 

َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت((َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسوًَّل َأِن اْعُبُدوا اللَّ َه   )) 
"Tek çdo popull kemi dërguar  pejgamberë,  adhuroni Allahun  dhe largojuni 

tagutit”5. I Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص, ka thënë: "Pejgamberët janë vëllezër për nga 

baballarët, të lindur nga nëna të ndryshme, mirëpo feja e tyre është një”.6 

Andaj Ehli Suneti dhe Xhemati janë të pajtimit se duhet patjetër të besohet në të 

gjithë librat hyjnorë, të cilat u janë zbritur të dërguarve, pa marrë parasysh a 

 
 (كتاب) 1
2 En-Nisa, 153 
3 Ibrahim, 4 
4 Maide, 48 
5 Nahl, 36 
6 Transmeton Muslimi (2365) 
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ceket ai në Kur'an apo nuk ceket, ata llogariten si fjalë të Allahut të Madhëruar 

dhe besimi në ata është një nga shtyllat e Imanit, pa të cilën nuk plotësohet 

besimi i robit, për këtë janë argumentuar si në vijim: 

 

Nga Kur'ani: 

1. Fjala e Allahut: 

َنا َوَما أُنزَِل ِإََلٰ    ِإبْ رَاِهيَم َوِإْْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواْْلَْسَباِط َوَما أُوِتَ ُموَسٰى َوِعيَسٰى َوَما أُوِتَ النَِّبيُّونَ ُقولُوا آَمنَّا ًِبللَّ ِه َوَما أُنزَِل ِإلَي ْ
ُهْم َونَْ  ْم ََّل نُ َفرُِِّق َبنْيَ َأَحٍد مِّن ْ ُن َلُه ُمْسِلُمونَ ِمن رَِّبِِِّ  

"Thuani: “Ne i besuam Allahut, atë që na u shpall neve, atë që iu shpall 

Ibrahimit, Ismailit, Is’hakut, Jakubit dhe pasardhësve (të Jakubit), atë që i 

është dhënë Musait, Isait dhe atë që iu është dhënë nga Zoti i tyre 

pejgamberëve, ne nuk bëjmë dallim në asnjërin prej tyre dhe ne vetëm Atij i 

jemi dorëzuar"1. 

2. Fjala e Allahut:  

ْعَنا    ۚ  ٍد مِّن رُُّسِلِه  ُكلٌّ آَمَن ًِبللَّ ِه َوَمََلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه ََّل نُ َفرُِِّق َبنْيَ َأحَ   ۚ  آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُنزَِل إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن   َوقَالُوا ْسَِ
َنا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُ ُغْفرَاَنَك َرب َّ  ۚ  َوَأطَْعَنا   

"I dërguari i besoi asaj që iu shpall prej Zotit të Tij, si dhe besimtarët. Secili i 

besoi Allahut, melekëve të Tij dhe të dërguarve të Tij. “Ne nuk bëjmë dallim 

në asnjërin nga të dërguarit e Tij”, dhe thanë: “Dëgjuam dhe respektuam”. 

Kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë, te Ti është përfundimi (ynë)”2. 

 

Dy: Nga Suneti: 

Hadithi i njohur i Xhibrilit (alejhi es-selam) kur i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص i 

përgjigjet pyetjes së Xhibrilit, kur u pyet se çfarë është Imani, ai tha: “Të besosh 

Allahun, melekët e Tij, librat e Tij, të dërguarit e Tij, Ditën e Fundit dhe ta 

besosh kaderin, të mirën dhe të keqen”3. 

 

2. Mënyra e besimit në libra: 

Besimi në libra përfshin disa aspekte, për të cilat ka vërtetuar Kur'ani dhe 

suneti, se janë të patjetërsueshme që të realizohet kjo shtyllë e madhe e Imanit, 

këto aspekte janë: 

 
1 Bekare, 136 
2 Bekare, 285 
3 Transmeton Buhariu (50), Muslimi (8) 
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a) Besimi i prerë se të gjitha janë të shpallura nga Allahu i Lartësuar, se janë 

fjalë e Allahut, jo fjalë të tjetërkujt dhe se Allahu i ka thënë ato fjalë dhe në 

mënyrën në të cilën ka dashur Ai. Allahu thotë: 

قًا لَِِّما َبنْيَ َيَدْيِه َوأَنَزَل الت َّْورَاَة َواْلِ ٢اللَّ ُه ََّل ِإلَٰ َه ِإَّلَّ ُهَو اْلَْيُّ اْلَقيُّوُم ﴿ ﴾ ِمن قَ ْبُل ُهًدى  ٣جِنيَل ﴿﴾ نَ زََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ًِبْلَْقِّ ُمَصدِِّ
َواللَّ ُه َعزِيز  ُذو انِتَقامٍ   ۚ  ِديد   ِت اللَّ ِه ََلُْم َعَذاب  شَ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِِبَيَ   ۚ  لِِّلنَّاِس َوأَنَزَل اْلُفْرقَاَن    

“ Allahu përveç të cilit nuk ka të adhuruar me të drejtë, i Gjalli, Vigjiluesi, Ai 

ta ka shpallur Librin ty, të vërtetën e saktë duke vërtetuar ato të mëparshmet. 

Ai e ka zbritur Teuratin dhe Inxhilin, më parë, udhërrëfyes për njerëzit, dhe 

ka zbritur Furkanin. Ata që bëjnë kufër në ajetet e Allahut, i pret dënimi i 

ashpër, Allahu është Krenari i cili hakmirret."1 

Në këto ajete Allahu na tregon se është Ai i cili i zbriti këto libra që i përmend, 

Teuratin, Inxhilin dhe Kur'anin, që d.t.th. se është Ai i cili i ka folur ato fjalë. 

Prandaj, më në fund kanoset duke thënë se kush i mohon fjalët e Allahut, atë e 

pret një dënim i ashpër. 

b) Besimi se të gjitha librat kanë ftuar të adhurohet vetëm Allahu dhe se kanë 

përmbajtur mirësi, udhëzim, dritë dhe shkëlqim. Allahu thotë:  

(( وََّة ُُثَّ يَ ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا ِعَباًدا ِلِّ ِمن ُدوِن اللَّ هِ َما َكاَن لَِبَشٍر َأن يُ ْؤتَِيُه اللَّ ُه اْلِكَتاَب َواْْلُْكَم َوالن ُّب ُ  )) 
"Asnjë njeriu nuk i takon që, Allahu t'ia japë librin, urtësinë dhe 

pejgamberinë, pastaj t'u thotë njerëzve: Bëhuni robër të mi, jo të Allahut."2 

Me këtë ajet Allahu sqaron se asnjë njeriu, të cilit Allahu i ka dhënë Librin, 

urtësinë, dhe pejgamberinë, nuk i takon dhe ai nuk ka të drejtë t'i ftoj njerëzit që 

ta adhurojnë atë, përveç Allahut. Është kështu, sepse librat e Allahut kanë 

ardhur për ta ngulitur tek njerëzit veçimin e Allahut me veçoritë e Tija. 

c) Besimi se librat e Allahut e vërtetojnë njëri-tjetrin dhe se mes tyre nuk ka 

kundërthënie. Allahu thotë:  

قًا لَِِّما َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيهِ ))  ((َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب ًِبْلَْقِّ ُمَصدِِّ
"Ne ta zbritëm ty Librin në të cilin është e vërteta dhe që është vërtetues i 

librave të mëparshëm dhe dominues e garantues i tyre."3 

Prandaj është detyrim të besohet e gjithë kjo dhe të besohet se mes librave të 

Allahut nuk ka kurrfarë kontraditka. Kjo, njëkohësisht është dallimi kryesor mes 

librave të Allahut dhr librave të njerëzve. Librat e krijesave kanë dobësi, 

mangësi dhe kundërthënie, siç Allahu thotë: 

 ((َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِ اللَّ ِه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتََلفًا َكِثيًا))

 
1 Aal-I'mran, 2-4 
2 Aal I'mran, 79 
3 El-Maide, 48 
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"Sikur të ishte prej dikujt tjetër, përveç Allahut, në të do të gjenin 

kundërthënie të shumta."1 

ç) Besimi në ata libra të cilët Allahu i ka emërtuar në mënyrë specifike. Këta 

libra janë: 

- Teurati: 

Ai është libër i Allahut të cilin Allahu ia dha Musait (alejhi es-selam), Allahu 

thotë:  

(( َنا ُموَسى اْلِكَتاَب ِمن بَ ْعِد َما َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن اْْلُوََلٰ َبَصائَِر لِلنَّاِس َوُهًدى َوَرْْحًَة لَّ  كَُّرونَ َعلَُّهْم يَ َتذَ َوَلَقْد آتَ ي ْ )) 
"Ne, me të vërtetë, ia kemi dhënë Musait Librin pasi i kemi shkatërruar 

popujt e lashtë, që të jetë dritë për njerëzit dhe udhëzim e mëshirë, për t’u 

këshilluar ata."2 Në hadithin e gjatë të shefatit, të cilin e transmetojnë Buhariu 

dhe Muslimi nga Malik ibn Enes  thuhet: "…Shkojnë tek Ibrahimi (alejhi es-

selam) e ai u thotë: Nuk jam për këtë punë. Dhe e përmend gjynahun të cilin e 

kishte bërë. Shkoni te Musa! Ai është robi të cilit Allahu ia dha Teuratin të 

shkruar në pllaka." Për këtë, Allahu thotë:  

َنا َلُه ِف اْْلَْلَواِح ِمن ُكلِّ َشْيٍء مَّْوِعَظًة َوتَ ْفِصيًَل لُِِّكلِّ َشْيءٍ ))  ((وََكتَ ب ْ
"Dhe ia shkruam në pllaka çdo gjë, si këshillë dhe sqarim për çdo send."3 

Teurati është libri më i madh i bijve të Israilit dhe në të gjenden dispozitat dhe 

ligjet e tyre, të cilat Allahu ia zbriti Musait (alejhi es-selam). Të gjithë 

pejgamberët e bijve të Israilit, të cilët erdhën pas Musait (alejhi es-selam) kanë 

vepruar me të. Allahu  thotë:  

(( نِيُّوَن َواْْلَْحَباُر ِبَا اْسُتْحِفظُوا ِمن ِكَتاِب اللَّ ِه  النَِّبيُّوَن  ََيُْكُم ِِبَا  ۚ  ًدى َونُور   ِإَّنَّ أَنَزْلَنا الت َّْورَاَة ِفيَها هُ  الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا َوالرًَّبَّ
 ((وََكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداءَ 

"Ne e zbritëm Tevratin, në të cilin është udhëzimi i drejtë dhe drita. Me të 

gjykuan pejgamberët që ishin dorëzuar ndaj atyre që ishin jehudi, gjykuan 

edhe dijetarët e devotshëm dhe rabinat, ngase ishin të obliguar ta ruanin 

librin e Allauhut dhe ishin dëshmitar të tij. "4 

Allahu na tregon në Kur'an se hebrenjtë e ndryshuan Teuratin, varësisht prej  

epsheve të tyre. 

- Inxhili: 

Ai është libri i Allahut të cilin ia zbriti Isait (alejhi es-selam), vërtetuesin e 

Teuratit që kishte zbritur më parë, Allahu thotë:   

 
1 En-Nisa, 82 
2 El-Kasas, 43 
3 El-Ea'raf, 145 
4 El-Maide, 44 
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(( قًا لَِِّما َبنْيَ َيَدْيِه مِ  َنا َعَلٰى آََثرِِهم بِِعيَسى اْبِن َمْرََيَ ُمَصدِِّ قًا لَِِّما َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن   ۚ  َن الت َّْورَاِة  َوقَ فَّي ْ جِنيَل ِفيِه ُهًدى َونُور  َوُمَصدِِّ َناُه اْلِ َوآتَ ي ْ
 ((الت َّْورَاِة َوُهًدى َوَمْوِعظًَة لِِّْلُمتَِّقنيَ 

"Ne i vazhduam gjurmët e tyre (të pejgamberëve) me Isain, birin e Merjemes, 

vërtetues i Tevratit që kishin më parë. Atij i dhamë Inxhilin, që është udhëzim 

i drejtë dhe dritë, që është vërtetues i Tevratit që kishin pranë, që ishte 

udhëzues e këshillues për të devotshmit."1 

Allahu ka zbritur Inxhilin si vërtetues të Teuratit, siç u sqarua në ajetet më lartë. 

Disa dijetarë thonë2: "Inxhili nuk ka pasur gjë ndryshe nga Teurati, përveç disa 

dispozitave rreth të cilave ata kishin mospajtime, siç i tregon Allahu fjalët e Isait 

(alejhi es-selam) me të cilat ju drejtua bijve të Israilit:  

(( قًا لَِِّما َبنْيَ َيَديَّ ِمَن الت َّْورَاِة َوِْلُِحلَّ َلُكم بَ ْعَض الَِّذي ُحرَِِّم َعَلْيُكْم  ۚ  َوُمَصدِِّ )) 
"Dhe (kam ardhur) që t’ju vërtetoj Tevratin që e keni para jush, t’ju bëj 

hallall disa gjëra që u ishin ndaluar..."3. 

Allahu gjithashtu në librin e Tij Fisnik ka thënë se në Teurat dhe në Inxhil 

shprehimisht lajmërohet ardhja e Muhamedit ملسو هيلع هللا ىلص, Allahu thotë: 

(( ُدونَُه  الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبَّ اْْلُ  جِنيلِ َمْكُتوًًب ِعنَدُهْم ِف الت َّ مِّيَّ الَِّذي َيَِ ْورَاِة َواْلِ )) 
"Ata që pasojnë të dërguarin, Pejgamberin që nuk shkruan as nuk lexon, të 

cilin e gjejnë të shkruar (të përshkruar me virtytet e tij), tek ata në Teurat dhe 

në Inxhil."4 

 

- Zeburi: 

Ai është libri i Allahut të cilin Allahu ia shpalli Davudit (alejhi es-selam), 

Allahu thotë: 

َزبُورًا )) َداُووَد  َنا   e Davudit i patëm dhënë Zeburin."5 Katadja gjatë..." – ((َوآتَ ي ْ

komentimit të këtij ajeti ka thënë: "Zeburi është lutje, lëvdim, falënderim dhe 

madhërim i Allahut të cilat Allahu ia mësoi Davudit. Në të nuk ka hallall e 

haram, as trashëgimi e as dënime." 

 

 

 

 

 
1 El-Maide, 46 
2 Tefsir ibn Kethir (2/36) 
3 Aal I'mran, 50 
4 El-Ea'raf, 157 
5 En-Nisa, 163 
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- Fletushkat e Ibrahimit dhe Musait: 

Këta përmenden në Fjalën e Allahut në Suren el-Ea'la: 

َوُموَسىٰ ﴾ ُصُحِف ِإبْ رَاِهيَم ١٨ِإنَّ َهٰ َذا َلِفي الصُُّحِف اْْلُوََلٰ ﴿  
“Kjo, me të vërtetë, ka qenë shënuar në fletushkat e para, fletushkat e 

Ibrahimit dhe Musait."1 

 

3. Kur'ani famëlartë 

 

Është fjala e Allahut e zbritur të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص përmes Xhibrilit (alejhi 

es-selam)  i shkruajtur dhe i përmbledhur në Mus’haf, fillon me suren el-Fatiha 

dhe vazhdon deri në fund të sures en-Nas. Allahu Fuqiplotë e ka marrë përsipër 

ruajtjen dhe mbrojtjen e tij që të mos ketë mundësi ta ndryshon apo ta 

shtrembëron dikush, sepse Allahu ka dashur që ky libër të ngel i ruajtur, sepse 

është libri i fundit i cili ka zbritur të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص Allahu thotë në 

Kur'an: 

 ((ِإَّنَّ َنُْن نَ زَّْلَنا الذِِّْكَر َوِإَّنَّ َلُه َْلَاِفظُوَن(( 
"Ne e kem zbritur Dhikrin (Kur'anin) dhe Ne e ruajmë atë"2. Andaj Allahu e 

ka çuar në vend premtimin e Tij duke e ruajtur atë, ku sot pas 14 shekujve ai 

përsëri është i ruajtur nga shtesat dhe mangësitë, edhe pse ziliqarët e këqij dhe 

shejtanët mundohen ta shuajnë këtë dritë të qartë, mirëpo Allahu thotë në 

Kur'an: 

ِفُروَن((َوَلْو َكرَِه اْلَكاَأن يُِتمَّ نُورَُه  يُرِيُدوَن َأن يُْطِفُئوا نُوَر اللَّ ِه ِِبَفْ َواِهِهْم َوََيََْب اللَّ ُه ِإَّلَّ  )) 
 "Ata dëshirojnë ta shuajnë dritën e Allahut, por Allahu dëshiron vetëmse ta 

plotëson dritën e Tij edhe pse një gjë e tillë e urejnë qafirat"3.  

Kur'ani është Libër qiellor, i cili është derogues (shfuqizues) i të gjithë librave 

tjerë qiellorë të cilët kanë zbritur para tij, Allahu thotë në Kur'an: 

قًا لَِِّما َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيه((   ))َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب ًِبْلَْقِّ ُمَصدِِّ
"Ne ta kemi zbritur ty (o Muhamed) librin (Kur'anin) e vërtetë duke vërtetuar 

librat e parë që patën ardhur para tij dhe garantues i tyre”4.  

Prandaj nuk mund që dikush nga njerëzit në tërë rruzullin tokësor, prej nga 

ardhja e të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص, e deri në Ditën e Gjykimit, vetëm se duhet të 

beson në këtë Libër dhe të punon sipas sheriatit (ligjit) të tij. Allahu nuk pranon 

 
1 El-Ea'la,14-19 
2 El-Hixhr, 9 
3 Et-Teube, 32 
4 El-Maide, 48 
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fe tjetër pos Islamit, ku për të e ka dërguar Muhamedin ملسو هيلع هللا ىلص, madje thotë i 

Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص:”Pasha Atë në dorën e të cilit është shpirti i Muhamedit, 

nuk dëgjon për mua dikush nga ky umet (popull) qoftë ai jehudi apo i krishterë 

pastaj nuk më beson mua më atë çfarë jam dërguar, vecse ky njeri do të jetë prej 

banorëve të Zjarrit”1. 

Allahu i Madhëruar e ka cilësuar Kur'anin me cilësi të shumta prej tyre: 

1. Ai është mu'xhize – mrekulli, Libër i cili nuk mundet nga askush të sfidohet, 

pra të bëhet diçka e njejtë si ai. 

(( نُس َواْلِْنُّ َعَلٰى َأن ََيْتُوا  ِبِْثِل َهٰ َذا اْلُقْرآِن ََّل ََيْتُوَن ِبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهيًاُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اْلِ )) 
"Thuaj: “Edhe sikur të bashkoheshin njerëzit dhe xhinët për të sjellë një 

Kur’an të tillë, ata nuk do të mund të bënin si ky, sado që do ta ndihmonin 

njëri  tjetrin ”.2 

2. Ai është një realitet i pamohueshëm në të cilën e kota nuk mund të futet. 

Allahu thotë: 

(( . َّلَّ ََيْتِيِه اْلَباِطُل ِمن َبنْيِ َيَدْيِه َوََّل ِمْن َخلْ  يدٍ  ۚ  ِفِه َوإِنَُّه َلِكَتاب  َعزِيز  تَنزِيل  مِّْن َحِكيٍم ْحَِ )) 
"Ai është Libër i madhërishëm (pa shoq), të cilit e kota nuk mund ti futet as 

përpara e as nga prapa, sepse ka zbritur nga i Urti, i Lavdishmi”.3 

3. Ai përmban në vete argumente të qarta, argumente të prera për çdo çështje të 

akides, adhurimit, moralit, sjelljes, Allahu thotë në Kur'an:  

َياًَّن لُِِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْْحًَة َوبُْشَرٰى لِْلُمْسِلِمنيَ ))  ((َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ
"Ne, ty të shpallëm Librin, sqarim për çdo send, udhëzim e mëshirë dhe 

myzhde për muslimanët”4. 

 
1 Muslimi (153) 
2 El-Isra, 88 
3 Fusilet, 41-42 
4 Nahl, 89 
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Fitneja e mendimit se Kur'ani është i krijuar 

 

Ndoshta si e arsyeshme këtu është të ndalemi shkurtimisht tek fitneja - thënia se 

Kur'ani është i krijuar, çështje kjo e cila e mundoi umetin Islam dhe dijetarët e 

Ehli Sunetit dhe Xhematit shumë, sidomos në kohën e fundit të tabii'nëve. 

 I pari i cili e ngjalli këtë fitne, trazirë, është Xhehm ibn Safvani, i cili gjithashtu 

kishte edhe mendime tjera që ishin kufër, prej tyre edhe fjala se Kur'ani është i 

krijuar. Prej këtij, këtë fjalë (mendim) të poshtër e të keqe filloi ta përhap Xha'd 

ibn Dirhem.1 Të cilën halifët emevij e internuan atë pasi që e shfaqi këtë fjalë të 

shëmtuar, kështuqë iku prej tyre dhe u shpërngul në Kufe, atje u takua me 

Xhehm ibn Safvanin të cilit ia shpalosi mendimin e tij, pastaj pas një kohe 

Allahu e caktoi vdekjen e Xha'd ibn Dirhemit në duart e Halid ibn Abdullah el-

Kasriut2. 

Xha'd ibn Dirhemi këtë bidat e ka marë nga një njeri me emrin Bejan ibn 

Sem’an3 i cili ka mësuar tek Taluti4, djali i motrës së Lubejd ibnul Ea’sam, ky 

person siç dihet është personi i cili i bëri sihër të Dërguarit të Allahut 5,ملسو هيلع هللا ىلص pastaj 

pasues i këtij medhhebi u bë edhe Bishr ibn Gajath el-Mirrisij, mutekelim 

(apologjetik) shejhu i Mu'tezilëve, si dhe Ahmed ibn ebi Duadi.6 Në këtë 

kontekst filloi të përhapet ky bida't nga këta të dy, saqë aritën ta kënaqin me një 

gjë të tillë edhe halifin abasij el-Me’munin.7  

 
1 Xha'd ibn Dirhem nga robërit e benu Mervanëve, jetoi në Damask, shpeshherë i parashtronte pyetje Vehb 

ibn Munebihut-Allahu e mëshiroftë, në lidhje me cilësitë e Allahut me shumë dyshime, ku më pas iu 

bashkangjit njerëzve me bidate, në mendimin se Kur'ani është i krijuar. Po ashtu mohonte disa nga cilësitë e 

Allahut, mohoi se Allahu i ka folur Musa-it (alejhi es-selam), drejtëpërdrejtë me fjalë. Mohoi gjithashtu se 

Allahu e ka halil Ibrahimin (alejhi es-selam), u arrestua nga Halid el-Kasrij i cili e vrau këtë bidatçi ditën e 

Bajramit në vitin 114H. – “El Kamil” Ibn Kethir (4/255) 
2 Halid ibn Abdullah el-Kasrij, ishtë njëri nga oratorët arab më bujar, ishte guvernator i benu Umejëve 

(emevive) në shumë vende. Shedheratu-Dheheb (1/170) 

3 Bejan ibn Seman el-Hindij nga benu Temimët u shfaq në Irak dhe tha: Se Aliu , është Zot, pas tij Zot 

është Muhamed ibn Hanefiju, pastaj Ebi Hisham ibn Muhamed Hanefiu, pastaj i shkroi një letër Ebi Xhafer 

Bakiriut ku i tregoi se ai ëshë pejgamber, shiko “El miel ve nihal” (1/203) 
4 Taluti ishte: zindik, madje thirte në zindikllëk, nga daja e tij Lubejd ibnul Ea’sam e trashëgoi fjalën se 

Tevrati është i krijuar, pastaj pretendoi se Kur'ani është i krijuar, kështu që Bejan ibn Semani pasi i mori këto 

mësime për vete pastaj ia trashëgoi Xhad ibn Dirhemit i cili këto mendime ia servoi Xhehm ibn Safvanit, pas 

tij ato mbëritën edhe tek Bishr el-Mirsij – “El-kamil” Ibn Ethiri (5/294) 
5Lubejd ibnul Ea’sam ishte jehudij, i mallkuar qoftë, i cili i bëri sihër të Dërguarit të Allahut (sala Allahu 

alejhi ue sel-lem), thoshte se Tevrati është i krijuar, këtë gjë ia mbjelli në mendimet e tij edhe djalit të motrës 

së tij Talutit. – “El-kamil” Ibn Ethiri (5/294) 
6 Ahmed ibn ebi Davudi ishte koka e mu'tezilëve, armiku i Imamit të Sunetit Ahmed Ibn Hanbelit (Allahu e 

mëshiroftë), thiri në fjalën se Kur'ani është i krijuar, ishte njeri bujar, dorëdhënë, i edukuar, mirëpo të gjitha 

këto cilësi i shuajti me bida'tin e tij si dhe me iniciativën e tij për ta vrarë Imam Ahmedin (Allahu e 

mëshiroftë), vdiq në vuajtje në kohën e el-Mutevekiliut. – “Sijeru alamu nubela” (11/169) 
7 Halifi abasij Abdullah ibn Harun Rashidi lindi në 170 H, lexoi nga filozofët dhe kultura e tyre, kështu që i 

sprovoi njerëzit me bidatin e krijimit të Kur'anit, përballë kësaj gjatë sundimit të tij ka pasur mirësi në 

politikën e tij. – “Sijer ealamu en-nubela” (10/282) 
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El Me’muni ishte i mbushur me mendimet e mutezilëve, kështu që përqafoi 

mendimin se Kur'ani është i krijuar, urdhëroi edhe të tjerët të pranojnë këtë 

ideologji, kështu që u zhvillua një luftë e ashpër kundër Imamëve të sunetit. 

Duke i detyruar ata që të pranojnë se Kur'ani është i krijuar si dhe u futën në 

burg të gjithë ata  që e kundërshtuan këtë gjë, duke i torturuar me metoda më 

jonjerëzore dhe prej më të ashprave. Strategjia e Bishr el-Mirrisit dhe ibn ebi 

Duadit ishte që duke ia përfituar zemrën halifit el-Me’mun, arritën që nëpërmjet 

kësaj ta përdorin edhe forcën, me të vetmin qëllim që ta përhapin këtë medhheb 

të kotë, kështu që i detyronin njerëzit edhe me forcë në këtë drejtim, e kjo çoi 

deri tek ajo që e shtiu umetin dhe dijetarët e saj në bela.  

Dijetarët e Ehli Sunetit dhe Xhematit janë të pajtimit se Kur'ani është fjala e 

Allahut e zbritur dhe Kur'ani nuk është i krijuar, nga Ai ka filluar dhe tek Ai do 

të kthehet, ja disa prej fjalëve të tyre: 

 

Një: Disa fjalë të sahabëve: 

 

Çështja e  fitnes se Kur'ani është i krijuar, është një çështje që është shfaqur në 

mesin e muslimanëve pas gjeneratës së sahabëve, andaj transmetimet të cilat 

ceken për këtë nga ata janë shumë pak, madje edhe ajo pakicë që përmendet, 

dyshohet për saktësinë e thënieve të tyre. Një shembull në këtë kontekst është 

ajo çfarë transmetohet nga Amër ibn Dinari (Allahu e mëshiroftë)1 i cili ka 

thënë: I kam mbërritur nëntë nga shokët e të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص, të cilët 

thoshin: “Kush thotë se Kur'ani është i krijuar është qafir”2. 

 

Dy: Pajtimi i tabiinëve dhe fukahave në këtë çështje: 

 

1. Abdullah ibn Mubareku (rahimehullah) thotë: “Kam dëgjuar njerëzit, që 

dyzet e nëntë vite duke thënë: Kush thotë se Kur'ani është i krijuar, gruaja e tij 

është e lëshuar tri herë përfundimisht. Thashë: Po pse kështu? – Më tha: Sepse 

gruaja e tij është muslimane, e muslimanes nuk i lejohet të qëndron me qafirin.  

 

2. Qëndrimi i Imam Ebu Hanifes (rahimehullah) në këtë sprovë ishte 

qëndrimi i selefit nga dijetarët e Ehli Sunetit dhe Xhematit, andaj nuk tregohet 

 
1 Amër ibn Dinari  ëshë Imami i madh, Hafidh ebu Muhamed el-Xhumehij, dijetarë me emër si dhe shejhu i 

Haremit në kohën e tij, lindi në vitin 46 H, ka marë dije nga disa sahabë. Sufjan Ibn Ujejneja (Allahu e 

mëshiroftë) për të thotë: Amri është i besueshëm, i besueshëm, i besueshëm. Ndërsa Shu'beja ka thënë: Nuk 

kam parë njeri më të besueshëm në hadith se Amr ibn Dinari. Nesaiu për të thotë: Amri është i shumë 

besueshëm. – “Sijeru alamu nubela” (5/300) 
2 Shiko “Sherh usulu-ietikad Ehluu Suneti vel-xhemah” Lelakiu 2/253-259 
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diçka e transmetuar autentike se ai të ketë thënë diçka që e kundërshton 

qëndrimin e asaj çfarë kanë thënë dijetarët e Ehli Sunetit.  

Bejhekiu përcjell nga Muhamed ibn Ejubi1 se ka thënë: E kam pyetur Ebu 

Jusufin, nxënësin e Ebu Hanifes (Allahu e mëshiroftë): Vallë a thoshte Ebu 

Hanifeja se Kur'ani është i krijuar?  Më tha: Allahu na ruajt, as unë nuk e them 

një gjë të tillë. I thashë: A e pranonte mendimin e Xhehmit?  Më tha: Allahu na 

ruajt, as unë nuk e them një gjë të tillë. Pastaj thotë: Transmetuesit e rastit janë 

të besueshëm.2 

Shpifjet që janë thënë për Ebu Hanifen (rahimehullah) është pikërisht Imam 

Ahmed ibn Hanbeli i cili i refuzon ata, ku transmeton Ebu Bekër el-Merveziu 

dhe thotë: E kam dëgjuar Ebu Abdullah Ahmed ibn Hanbelin duke thënë: “Nuk 

ka asgjë të saktë se Ebu Hanifeja ka thënë se Kur'ani është i krijuar”3. 

2. Fjalët e Imam Malikut, nga Ismail ebi Uvejsi4 i cili thotë: E kam dëgjuar 

dajën tim Malik ibn Enesin (rahimehullah) dhe një shumicë nga dijetarët e 

Medines, të cilët kur ju përmendej Kur'ani thoshin: “Fjalë e Allahut, e Tij dhe 

nuk ka diçka e cila është e Tij e të jetë e krijuar”5. 

3. Fjalët e Imam Shafiut (rahimehullah), Rebi' ibn Sulejmani6 thotë: E kam 

dëgjuar Imam Shafiun duke thënë: “Kush thotë se Kur'ani është i krijuar, ai 

është qafir”7. 

4. Fjalët e Imam Ahmed ibn Hanbelit (rahimehullah), përcjell djali i tij 

Abdullahu këtë fjalë të tij: “Kush thotë se Kur'ani është i krijuar ai llogaritet tek 

ne qafir, sepse Kur'ani është dituria e Allahut dhe në të janë emrat e Allahut8”. 

Po ashtu transmetohet prej Imam Ahmedit (rahimehullah) se ka thënë pasi është 

pyetur për Kur'anin: “Fjala e Allahut të Madhëruar nuk është e krijuar”9. 

Qëndrimi i Imam Ahmed ibn Hanbelit në fitnen e lartëpërmendur është 

qëndrimi madhështor, fjalë më të bukura që e përshkruajnë atë nuk gjej më 

shumë se rreshtat e Ibn Tejmies  (rahimehullah) i cili thotë:   

“Imam Ahmedi është bërë shembëlltyrë sesi duhet të sillemi gjatë sprovave dhe 

si duhet që të jetë durimi ynë në të vërtetën dhe se atij nuk i është trembur syri 

 
1 Nuk munda ta gjej se ky është mësuesi i Bejhekiut, por thuhet se Muhamed ibn Ejub ibn Durejsi është 

muhadith, i besueshëm, lindi në 200 H dhe vdiq në 294. – “Sijer ealamu en-nubela” 
2 “El esmau ve sifat” Bejhakiu fq. 251 
3 “Tarih bagdad” Hatib el-Bagdadi (13/284) 
4 Ismail ibn ebi Uvejsi është Imam, hafidh i besueshëm, e ka lexuar Kur'anin nga Nafiu, dijetarë i banorëve 

të Medines dhe muhadithi i tyre. Imam Ahmedi e ka cilësuar të besueshëm, ndërsa të tjetër pos tij e kanë 

cilësuar si të dobët, vdiq më 226 H. – “Sijer ealamu en-nubela” (10/391) 
5 “Esheriatu: Axhuri fq. 79 
6 Rebi ibn Sulejman el-Ezdi ka dëgjuar prej Ibn Vehbit dhe nga Imam Shafiu, nga ai transmeton Ebu Davudi, 

Nesaiu, Tahaviu e të tjerë vdiq në vitin 256 H – “Sijer ealamu en-nubela” 
7 “Esheriatu” Axhuri fq. 82 
8 “Kitabu-suneh” Imam Abdullah ibn Ahmed 1/12, recenzuesi i Muhamed Seid el-Kahtanij nr. 1 
9 “Tabakatul-hanabila” 1/189 
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kur ka qenë çështja për Allahun. Kështu që ka arritur që të emërohet Imam nga 

goja e çdokujt siç sot thuhet: “Imam Ahmedi” apo “Ky është medhhebi i Imam 

Ahmedit”, sepse Allahu thotë: 

(( ُهْم أَِئمًَّة يَ ْهُدوَن ِِبَْمرََِّن َلمَّا َصََبُوا   وََكانُوا ِِبََيتَِنا يُوِقُنونَ  ۚ  َوَجَعْلَنا ِمن ْ )) 
"Ne kemi bërë prej tyre prijës të cilët udhëzojnë me urdhrin Tonë, pasi që 

bënë durim dhe ishin të bindur në argumentet Tona”.1 

5. Imam el-Axhurri sqaron se Kur'ani është fjala e Allahut e zbritur, nuk është 

e krijuar dhe se ky është qëndrimi i muslimanëve të cilët e kanë qëlluar 

udhëzimin e drejtë, thotë: “Dijeni, Allahu na mëshiroftë neve dhe juve se fjala e 

muslimanëve të cilëve nuk ju rrëshqitën zemrat nga e vërteta dhe e qëlluan të 

saktën, qofshin ata të hershmit apo të vonshmit është se: Kur'ani është fjala e 

Allahut të Madhëruar, nuk është i krijuar sepse Kur'ani është nga dija e Allahut 

të Madhëruar, ndërsa dija e Allahut pa dyshim nuk është e krijuar, i Larësuar 

qoftë Allahu. Për një gjë të tillë aludojnë Kur'ani, Suneti dhe fjalët e sahabëve, 

madje edhe fjalët e Imamëve të muslimanëve, këtë gjë nuk e mohon kush pos 

Xhehmiut të fëlliqtë”2.   

Dijetarët e Ehli Sunetit dhe Xhematit janë argumentuar për akiden e tyre se 

Kur'ani është fjala e Allahut, e zbritur, nuk është i krijuar dhe këtë e kanë 

argumentuar me argumente të shumta, mirëpo ne do të mjaftohemi me disa prej 

tyre që janë përmendur nga Ebul-Hasen Ali ibn Ismail El-Eshari (Allahu e 

mëshiroftë)3, në librin e tij “El-Ibane” ku thotë:  

“Në qoftë se dikush kërkon argument se Kur'ani është fjala e Allahut dhe nuk 

është i krijuar i themi atij, argument për këtë është fjala e Allahut:  

(( ۚ  اْْلَْرُض ِِبَْمرِِه  َوِمْن آََيتِِه َأن تَ ُقوَم السََّماُء وَ  )) 
"Prej shenjave Të tij është të qëndron qielli dhe toka nën urdhrin e tij”.4 

Urdhri i Allahut është fjala e Tij dhe të folurit, kështu që kur i ka urdhëruar të 

ngriten janë ngritur dhe nuk bien, ngritja e tyre ndodh me urdhrin e tij. Poashtu 

fjala e Allahut në Kur'an:  

 ((َأََّل َلُه اْْلَْلُق َواْْلَْمرُ ))
"Atij i takon krijimi dhe komandimi”.5 Tek krijimi hyn çdo gjë që ka krijuar Ai, 

sepse kur fjala thuhet e përgjithshme, realiteti i saj është përgjithësimi dhe nuk 

na lejohet neve ta nxjerrim realitetin e fjalës nga vendi i saj pa pasur argument, 

e as aludim për të, andaj kur ka thënë Allahut: “Atij i takon krijimi”. Kjo i 

 
1 Es-Sexhde, 24 
2 “Eshariatu” Axhuri fq.75 
3 Ali ibn Ismail Ebul-Hasen el-Eshariu është nga pasardhësit e sahabiut të shquar Ebu Musa el-Eshariut, lindi 

në vitin 260 H – Sijeru alamu nubela – Dhehebiu 15/85-89, “El-ibaneh” Ebul-Hasen Eshariu fq. 8 
4 Er-Rum, 25 
5 El-Ea'raf, 54 
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përfshin gjithë krijesat, mirëpo kur ka thënë komandimi (urdhri) e ka cekur 

urdhrin i cili nuk është si urdhri i krijesave, kjo jep të kuptojmë se urdhri i 

Allahut nuk është i krijuar. 

Pastaj thotë Ebul-Hasen (Allahu e mëshiroftë): Se Kur’ani nuk është i krijuar 

aludon fjala e Allahut:  

(( َا قَ ْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا أَرَ  ُكن فَ َيُكونُ ْدََّنُه َأن ن َُّقوَل َلُه  ِإَّنَّ )) 
"Me të vërtetë që fjala Jonë për një gjë, kur Ne e dëshirojmë atë, është vetëm 

që Ne t'i themi “Bëhu” dhe ajo bëhet”.1 Sikur të ishte Kur'ani i krijuar do të 

obligohej që të kishte thënë dikush fjalën bëhu dhe të bëhet... 

Poashtu ai Allahu e mëshiroftë është argumentuar me fjalën e Allahut: 

(( َنا ِبِْثِلِه مَ ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِِّكِلَماِت َرِبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأن تَنَفَد   َدًداَكِلَماُت َرِبِّ َوَلْو ِجئ ْ )) 
"Thuaj: “Sikur të ishte deti ngjyrë për t’i shkruar fjalët e Zotit tim, deti (uji i 

tij) do të shterej para se të përfundojnë fjalët e Zotit tim, edhe sikur të sillnim 

shtesë edhe një si ai (deti)”.2 Andaj sikur të ishin detet ngjyrë për të shkruar, do 

të harxhohej ngjyra e të thaheshin lapsat duke shkruar, përsëri fjalët e Allahut 

nuk do të mbaronin, ashtu siç nuk mbaron dija e Allahut asnjëherë. Sepse kujt i 

mbarojnë fjalët, ai është i cilësuar me mangësi dhe për të vlen heshtja, ndërsa 

një gjë e tillë nuk imagjinohet të thuhet për Zotin tonë të Madhëruar, atëherë 

është autentik fakti se Allahu flet, sepse sikur të mos fliste atëherë do të rrinte 

heshtur dhe kjo është dobësi mbi Zotin, siç pretendojnë Xhehmijtë, e Allahu 

është i Lartësuar nga ajo që ata e thonë”3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 En-Nahl, 40 
2 El-Kehf, 109 
3 “El-ibanetu” Ebul-Haseni Eshariu fq. 72 
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Kapitulli II: Besimi në pejgamberë 

 

1. Obligueshmëria e të besuarit në të dërguarit 

 

Allahu që kur e krijoi njeriun, ka dashur prej tij që ta kryen punën e tij për të 

cilën është krijuar, e ajo është adhurimi i Tij, Allahu thotë në Kuran:  

نَس ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدونِ ))  ((َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْلِ
"Nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhinët për diç tjetër vetëm se për të më 

adhuruar Mua”1. Për të pasur mundësi ta arrin këtë qëllim, Allahu e ka 

inspiruar njeriun t'i bën adhurim Atij, gjithashtu e ka ndihmuar me logjikën e tij, 

e cila e dallon të mirën nga e keqja, të vërtetën nga e pavërteta. Por sado i zgjuar 

të jetë njeriu ai nuk ka mundësi të din se çfarë e kënaq dhe çfarë e hidhëron 

Allahun, kështu që urtësia e Allahut bëri që të dërgon të dërguar tek njerëzit, që 

t’ua qartësojnë atyre argumentet e Tij, e të mos kenë arsye në Ditën e Gjykimit 

se nuk ju ka ardhur i dërguar, apo se nuk kanë qenë të lajmëruar, Allahu thotë:   

((  (( ِه ُحجَّة  بَ ْعَد الرُُّسِل ۚرُُّسًَل مَُّبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئَلَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَّ 
"Të dërguar që ishin përgëzues e qortues, ashtu që pas dërgimit të të 

dërguarve njerëzit të mos kenë fakt (arsyetim) para Allahut.”2. Për këtë arsye 

Allahu ka dërguar pejgamberë tek të gjithë popujt, Allahu thotë për këtë:  

 ((َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسوًَّل َأِن اْعُبُدوا اللَّ َه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت   ))
"Ne dërguam në çdo popull të dërguar (që t’u thonë): “Adhuroni vetëm 

Allahun, e largojuni tagutit (adhurimit të tyre)!”3.  

Këta të dërguar i ka zgjedhur Allahu për ta kumtuar misionin e Tij dhe ka qenë i 

kënaqur që ata ta mbajnë flamurin e amanetit si dhe i ka përgatitur për këtë 

përgjegjësi, Allahu thotë në Kuran:   

(( َلُم َحْيُث ََيَْعُل رَِسالََتهُ اللَّ ُه َأعْ  )) 
"Allahu e din më së miri kujt ia jep pejgamberinë”.4 

Kështu që të dërguarit e Allahut e kanë çuar në vend amanetin e Zotit, i kanë 

këshilluar popujt e tyre, e kanë transmetuar saktë misionin e Zotit, dhe i kanë 

ngritur argumentet e Zotit mbi ta, e nuk kanë fshehur diç nga ajo që kanë qenë 

të urdhëruar ta kumtojnë, e as që kanë futur risi në misionet e tyre. 

 
1 Edh-Dharijat, 56 
2 En-Nisa, 165 
3 En-Nahl, 36 
4 El-Ena'm, 124 
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Ehli Suneti dhe Xhemati çdoherë e potencojnë obligueshmërinë e besimit tek të 

gjithë pejgamberët dhe të dërguarit, duke mos bërë dallim midis tyre, sepse ai i 

cili e mohon një të dërguar ai është mohues i të gjithë atyre, Allahu thotë në 

Kuran:  

َأن يَ تَِّخُذوا َبنْيَ    بِبَ ْعٍض َوَنْكُفُر بِبَ ْعٍض َويُرِيُدونَ  نُ ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ًِبللَّ ِه َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأن يُ َفرِِّقُوا َبنْيَ اللَّ ِه َوُرُسِلِه َويَ ُقولُوَن نُ ْؤمِ 
ِلَك َسِبيًَل ﴿ َمُنوا ًِبللَّ ِه َوُرُسِلِه َوََلْ يُ َفرِِّقُوا َبنْيَ  آ﴾ َوالَِّذيَن ١٥١َوَأْعَتْدََّن لِْلَكاِفرِيَن َعَذاًًب مُِّهيًنا ﴿ ﴾ أُولَ ِٰئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحقًّا ۚ ١٥٠ذَٰ

ُهْم أُولَ ِٰئَك َسْوَف يُ ْؤتِيِهمْ  ورًا رَِّحيًما وََكاَن اللَّ ُه َغفُ  أُُجوَرُهْم ۗ َأَحٍد مِّن ْ  
"S’ka dyshim se ata që nuk besojnë Allahun dhe të dërguarin e Tij, dëshirojnë 

të bëjnë dallim mes Allahut dhe të dërguarve të Tij, e thonë: “Ne i besojmë 

disa e nuk i besojmë disa të tjerë” dhe dëshirojnë që në mes të kësaj të 

zgjedhin një rrugë .Të tillët janë jobesimtarët e vërtetë, e Ne kemi përgatitur 

dënim të fortë e nënçmues për jobesimtarët. E ata që besuan Allahun dhe të 

dërguarin e Tij dhe nuk bënë dallim mes asnjërit prej tyre, të tillëve do t’u 

jepet shpërblim i merituar. Allahu falë shumë dhe është Mëshirues”1. 

I Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص kur është pyetur nga Xhibrili (alejhi es-selam) se çfarë 

është imani është përgjigjur: “Ta besosh Allahun, melekët e Tij, librat e Tij, të 

dërguarit e Tij, Ditën e Fundit si dhe të besosh caktimin, të mirën dhe të 

keqen”2.  

 

2. Shenjat pejgamberike  

 

Allahu ka sjellë argumente të pamohueshme krijesave të Tij, madje duke i bërë 

që t'i shohin argumentet edhe në vetet e tyre si dhe në horizontin që i  rrethon 

ata, të gjitha këto argumente tregojnë për natyrshmërinë, që Allahu e ka ngulitur 

në zemrat e tyre, e cila çon deri në besim të patjetërsueshëm në Të. Poashtu na 

ka begatuar me logjikë, mendje të shëndoshë, e cila mundëson të vëzhgojmë 

dhe të meditojmë, mirëpo përsëri këtu shfaqet mëshira e Allahut mbi robërit e 

Tij. Nga urtësia e Tij dërgoi pejgamberë përgëzues dhe qortues, të cilët i 

përkujtonin njerëzit, ua shpëtuan atyre natyrshmërinë e tyre nga grumbullimi i 

epsheve dhe teprimi.  

Të dërguarit e Allahut vetë tregojnë se janë të dërguar nga Allahu dhe kërkojnë 

nga njerëzit që t'i ndjekin ata, duke vepruar atë çfarë i ka urdhëruar Allahu dhe 

duke u larguar nga çdo gjë që e ka ndaluar. Poashtu pejgamberët kanë nevojë 

për argumente, fakte, që t’ua bëjnë të qartë njerëzve se janë të sinqertë dhe të 

drejtë në thirrjen e tyre, për këtë arsye Allahu i ka forcuar të dërguarit e Tij me 

mrekulli, të cilat janë shenjë për vërtetësinë e tyre, Allahu thotë në Kur'an:  

 
1 En-Nisa, 150-152 
2 Buhariu (509) dhe Muslimi (8) 
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((  Ne i kemi dërguar të dërguarit Tonë me argumente te" - (( أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ًِبْلَبيَِّناتِ َلَقدْ 

qarta.”1  

Mrekullitë janë ata të cilat tregojnë dallimin midis atij i cili është pejgamber me 

të vërtet dhe atij i cili pretendon rrejshëm se është pejgamber.  

I Dërguari ynë ملسو هيلع هللا ىلص i cili është vula e të gjithë pejgamberëve dhe zotëriu i të gjithë 

të dërguarve. Prej mrekullive të tij është Kur'ani, të cilin Allahu e ka bërë 

mesazh të hapur për të gjithë popujt, për të gjithë kohërat dhe vendet. 

I Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka treguar në një hadith për mrekullitë e ndryshme të 

pejgamberëve para tij, ku thotë: "Çdo pejgamberi Allahu i ka dhënë mrekulli, si 

shkak i të cilëve i kanë besuar njerëzia, ndërsa mua si mrekulli më është dhënë 

vahji (shpallja) e cila mu shpall mua  dhe shpresoj të jem pejgamberi i cili ka 

më shumë pasues në Ditën e Gjykimit”.2 

Nga mrekullitë e Muhamedit ملسو هيلع هللا ىلص janë:   

Burimi i ujit nga gishtërinjtë e tij, një gjë të tillë ka ndodhur disa herë, prej atyre 

rasteve na transmeton Xhabir ibn Abdullahu : "Në ditën e Hudejbijes i kaploi 

njerëzit etje e madhe, ndërsa i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص  para vetes kishte një enë 

me ujë, mori avdes nga ajo enë, kur iu drejtuan disa sahabë dhe i thanë: O i 

Dërguari i Allahut nuk kemi ujë për të pirë e as për të marrë avdes, përpos këtij 

uji që ishte në enën tënde.  Atëherë i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص e vendosi dorën e tij 

mbi enën, kur papritmas filloi të rrjedh ujë me të madhe, ndërmjet gishtërinjve 

të tij si me qenë burim.  Tha Xhabiri  : "Ne pimë nga ai ujë, morrëm avdes. 

Dikush e pyeti Xhabirin Sa vetë ishit? Tha: Edhe sikur të kishim qenë 100 

000 do të na mjaftonte, ndërsa ne ishim 1500 vetë”.3  

Poashtu prej mrekullive të Tij është edhe shtimi i ushqimit të pakët: Xhabir ibn 

Abdullah . rrëfen dhe thotë: "Në ditën e Hendekut pashë urinë e të Dërguarit 

të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص andaj shpejtova te gruaja ime dhe e pyeta: A ka diçka për të 

ngrënë në shtëpi? Ajo nxorri disa grushte elb  që nuk mjaftonin, ndërsa në 

shtëpinë tonë ne kishim edhe një qengj të vogël të cilin e thera, ndërsa gruaja 

ime e përgatiste bukën, unë e përgatita qenjgjin e therur. Pas kësaj shkova tek i 

Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص dhe fshehurazi i thashë: O i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص e 

përgatitëm një bagëti të imët që e patëm në shtëpinë tonë si dhe përgatitëm pak 

bukë elbi, andaj eja së bashku me disa që janë me ty të hamë.  Kur i dëgjoi këto 

fjalë i Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص thirri: O ju njerëz të hendekut, Xhabiri ka 

përgatitur ushqim për ne, andaj ejani.  Pas kësaj mu kthye mua dhe më tha: “ 

Mos e përgatit qengjin dhe mos e gatuaj brumin para se të vij”. Kur erdhi ia 

nxorra brumin, e ai pështyu në të dhe e begatoi dhe në fund më tha: “Thirre 

 
1 El-Hadid, 25 
2 Buhariu (7274) dhe Muslimi (152) 
3 Buhariu (3576) 
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magjatoren tani dhe le ta përgatis ushqimin, kurse ti na shtro ushqimin. Kur 

filluan njerëzit të hanë, ata hanin nga gjella e njejtë derisa u ngopën, kurse 

mishi mbeti ashtu si kishte qenë, ndërsa edhe brumi prej të cilit e kishte gatuar 

bukën, mbeti aq sa kishte qenë”.1 

Këtë mrekulli e transmetojnë shumë sahabe dhe hadithi është mutevatir, hadith 

të cilin e transmetojnë një shumicë e gjeneratave të para, kjo është argument i 

prerë dhe shumë i fortë, madje Ibn Kethiri i cek të gjitha rrugët e hadithit si të 

Enesit, Ebu Hurejres, Ibn Mesudit, Umu Eusit, Umu Shurejkut, Ebi Ejubit, 

Xhabirit, Semure ibn Xhundubit, Omer ibn Hatabit, Selman el-Farisiut e të 

tjerëve.2 

Prej mrekullirave të tjera  janë Israja dhe Miraxhi, çarja e hënës, rënkimi i 

cungut për të, të folurit e devesë, të folurit e kofshës së helmuar, nënshtrimi i 

drunjve ndaj tij, e shumë e shumë të tjera. 

 

4. Pagabueshmëria e pejgamberëve (el-i'sme العصمة) 
Me pagabueshmëri (el-isme العصمة) nënkuptojmë se Allahu i ruan pejgamberët e 

Tij nga rënia në mëkate dhe gjunahe apo gabime në kumtimin e misionit të tyre 

nga ana e Zotit. Andaj dijetarët e Ehli Sunetit dhe Xhematit janë të pajtimit se 

pejgamberët janë të pagabueshëm në çdo gjë që lajmërojnë nga Allahu, si dhe 

në kumtimin e misionit të shpalljes, sepse kjo pagabueshmëri është ajo me të 

cilën arrihet qëllimi i pejgamberllëkut dhe shpalljes. Andaj përderisa është i 

dërguar nga ana e Allahut, Ai e ruan atë që të mos gabon në atë që i shpallet nga 

Allahu. Allahu thotë: 

(( ِإنَّ اللَّ َه ََّل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ  ۚ  َواللَّ ُه يَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاِس  ۚ  َوِإن َلَّْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت رَِسالََتُه  ۚ  ََي أَي َُّها الرَُّسوُل بَلِّْغ َما أُنزَِل إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك  )) 

"O Pejgamber! Trego atë që të është shpallur nga Zoti yt! Në qoftë se nuk e 

bën këtë, atëherë nuk e ke kumtuar mesazhin tënd, Allahu të ruan ty prej 

njerëzve. Se, Allahu me të vërtetë, nuk i udhëzon në rrugë të drejtë njerëzit 

qafira."3 Poashtu Allahu thotë: 

(( وََكَفٰى ًِبللَّ ِه َحِسيًبا ۚ   َوََيَْشْونَُه َوََّل ََيَْشْوَن َأَحًدا ِإَّلَّ اللَّ َه الَِّذيَن يُ َبلُِّغوَن رَِساََّلِت اللَّ هِ  )) 

"Ata, të cilët i kumtojnë shpalljet e Allahut, i frikësohen vetëm Allahut e 

askujt tjetër pos Tij. E, mjafton Allahu si llogaritës!"4 

 

 

 
1 Buhariu (4102) 
2 Shiko “El-bidajetu ve nihaje” Ibn Kethiri 6/104,123 
3 El-Maide, 67 
4 El-Ahzab, 39 
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5. Thirrja e gjithë pejgamberëve është një dhe feja e tyre është 

Islami 

 

Ai i cili mediton vëren se në Librin e Allahut potencohet se të gjithë 

pejgamberët (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ta) kanë ardhur me të 

njëjtën thirrje e ajo është teuhidi, njësimi i Allahut të Lartësuar në adhurim, si 

dhe nënshtrimi ndaj mësimeve të kësaj feje, për të cilën Allahu është i kënaqur 

për ne, e ai është Islami, Allahu thotë:  

 ))ولقد بعثنا ِف كل أمة رسوَّل أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت(( 
“Ne kemi dërguar në çdo popull të dërguar që t’ju thotë: Adhuroni vetëm 

Allahun e largojuni nga taguti” 1. Poashtu i Lartëmadhëruari thotë:  

(( فَاْعُبُدونِ  نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه ََّل إِلَٰ َه ِإَّلَّ َأَّنَ  َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإَّلَّ  )) 
"Ne nuk dërguam asnjë të dërguar para teje e të mos i kemi shpallur atij se: 

Nuk ka zot që meriton adhurimin  përpos Meje, pra më adhuroni Mua!”2.  

Si dhe se feja e vetme e pranuar tek Allahu me të cilën Ai është i kënaqur është 

Islami, thotë i Lartësuari në Kur'an: (( ُْسََلم يَن ِعنَد اللَّ ِه اْلِ  ((ِإنَّ الدِِّ
"Pa dyshim se feja e vetme e pranuar tek Allahu është Islami. ”3. Allahu thotë 

gjithashtu po në këtë sure: (( َتِغ َغْيَ ا ْسََلِم ِديًنا فَ لَ َوَمن يَ ب ْ  (( اْْلِخَرِة ِمَن اْْلَاِسرِينَ ن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِف ْلِ
"E, kush kërkon fe tjetër përveç fesë Islame, atij kurrsesi nuk do ti pranohet 

dhe ai në botën tjetër është nga të dëshpëruarit”.4 

Po ashtu Allahu tregon në Kur'an se gjithë pejgamberët qartë kanë dëshmuar se 

janë musliman, pasues të fesë Islame, ku thotë duke përmendur Nuhin (alejhi 

es-selam): (( ََوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمني))  
"...dhe jam urdhëruar të jem prej muslimanëve”5.  

Ndërsa për Ibrahimin (alejhi es-selam) thotë:  

(( َكاَن ِإبْ رَاِهيُم يَ ُهوِدَيًّ َوََّل َنْصرَانِيًّا َولَٰ ِكن َكاَن َحِنيًفا مُّْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ   ما )) 
"Ibrahimi nuk ka qenë as jehudi as i krishterë, por ai ishte larg besimeve të 

kota, ishte musliman dhe nuk ishte prej idhujtarëve”.6 

Kurse për Musa-in (alejhi es-selam) thotë: 

 
1 En-Nahl, 36 
2 El-Enbija, 25 
3 Aal I'mran, 19 
4 Aal I'mran, 85 
5 En-Neml, 91 
6 Aal I'mran, 67 
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 ((َوقَاَل ُموَسٰى ََي قَ ْوِم ِإن ُكنُتْم آَمنُتم ًِبللَّ ِه فَ َعَلْيِه تَ وَكَُّلوا ِإن ُكنُتم مُّْسِلِمنيَ ))
"Musai tha: “O populli im, nëse i keni besuar Allahut, vetëm Atij 

mbështetuni, nëse jeni të musliman!”1.  

Ndërsa për Isain (alejhi es-selam) thotë:  

 ((َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإََل اْْلََوارِيِّنَي َأْن آِمُنوا ِب َوِبَرُسوِل قَالُوا آَمنَّا َواْشَهْد ِِبَن ََّنا ُمْسِلُمونَ ))
"Dhe kur i frymëzova havarijjunët: “Të më besoni Mua dhe të dërguarin 

Tim!” E ata thanë:“ Ne besuam, e ti dëshmo se ne jemi muslimanë”.2 

 

6. Numri i të dërguarve  

Është vërtetuar se numri i të dërguarve (Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin 

mbi ta) është mbi treqind e dhjetë. Kjo gjendet në fjalën e të Dërguarit ملسو هيلع هللا ىلص kur 

është pyetur mbi numrin e resulëve dhe ka thënë: “Treqind e pesëmbëdhjetë”3 . 

Ka prej tyre (Pejgamberëve) që Allahu na ka treguar për ta në Librin e Tij, e ka 

edhe që nuk na ka treguar për ta. Allahu i ka përmendur me emra në Librin e Tij 

25 të dërguar, Allahu thotë:   

(( َلَّْ نَ ْقُصْصُهْم َعَلْيكَ َوُرُسًَل َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمن قَ ْبُل َوُرُسًَل  )) 
“Dhe (dërguam) të dërguar më parë që të rrëfyem për ta, dhe të dërguar të 

tjerë për të cilët nuk të rrëfyem…”4 

Poashtu Allahu thotë: 

"Ky është argumenti Ynë, të cilin Ne, ia dhamë Ibrahimit kundër popullit të 

tij. E Ne e lartësojmë në shkallë më të lartë kë të duam. Me të vërtetë, Zoti yt 

është i Plotëdijshëm dhe i Gjithëdijshëm. Na ia dhuruam atij (Ibrahimit) 

Is’hakun dhe Jakubin. Të dy këta i kemi udhëzuar në rrugë të drejtë. Dhe 

Nuhun e patëm udhëzuar më parë në rrugë të drejtë, e nga pasardhësit e tij: 

Davudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musain, dhe Harunin. Dhe kështu Ne 

i shpërblejmë bamirësit. Dhe Zekerijan, Jahjan, Isain, Iljasin, të gjithë këta 

kanë qenë nga njerëzit e mirë dhe Ismailin, Eljeseán, Junusin dhe Lutin të 

gjithë këta i kemi lavdëruar nga të tjerë. Edhe disa nga prindërit e tyre 

pasardhësit e tyre dhe vëllezërve të tyre i kemi zgjedhur ata dhe i kemi 

udhëzuar në rrugë të drejtë."5 

 

 

 
1 Junus, 84 
2 El-Maide, 111 
3 El-Hakimi 
4 En-Nisa, 164 
5 El-Ena'm, 83-87 
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7. Ulul A'zm  

 

Ulul A'zm janë pejgamberët që kanë vendosmëri dhe durim. Allahu thotë: 

 (( ْلَعْزِم ِمَن الرُُّسلفَاْصَبْ َكَما َصََبَ أُولُو ا  ))  

"E, ti bëhu i durueshëm (o Muhammed) ashtu siç kanë duruar pejgamberët e 

vendosur ..."1 

Dijetarët kanë mendime të ndryshme rreth asaj se cilët janë ata. Disa thonë se 

Ulul A'zm janë të gjithë pejgamberët dhe fjala: "pejgamberët e vendosur..." i ka 

për qëllim të gjithë ata, jo disa në veçanti. 

 Ibn Zejdi thotë: "Të gjithë pejgamberët kanë qenë të vendosur. Allahu nuk ka 

dërguar asnjë pejgamber i cili nuk ka pasur vendosmëri, mendim të drejtë dhe 

mendje të përkryer." 

Disa dijetarë thonë se ata janë pesë: Nuhu, Ibrahimim Musai, Isai dhe 

Muhamedi ملسو هيلع هللا ىلص . Ibn Abbasi thotë: "Ulul A'zm janë: Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص, Nuhu, 

Ibrahimi, Musai dhe Isai." Këtë mendim e kanë edhe Muxhahidi, Ata' el-

Khurasani dhe shumica e dijetarëve të mëvonshëm. 

Allahu i ka përmendur këta pesë bashkërisht në dy vende në Kur'an dhe me këtë 

argumentohen ata që e kanë këtë mendim. Allahut thotë: 

(( ُهم مِّيثَاقًا َغِليظًا ۚ  َوِإْذ َأَخْذََّن ِمَن النَِّبيِّنَي ِميثَاقَ ُهْم َوِمنَك َوِمن نُّوٍح َوإِبْ رَاِهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ  َوَأَخْذََّن ِمن ْ )) 

"(Përkujto) Kur nga pejgamberët Ne morëm betimin e tyre edhe prej teje, 

edhe prej Nuhut, edhe prej Ibrahimit, edhe prej Musait, edhe prej Isait, të 

birit të Merjemes. Ne prej tyre kemi marrë besë të fortë."2 

Në ajetin tjetër Allahu thotë: 

(( يِن َما َوصَّٰى بِِه نُوحً  َنا ِبِه ِإبْ رَاِهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسٰى َشرََع َلُكم مَِّن الدِِّ َنا إِلَْيَك َوَما َوصَّي ْ يَن َوََّل تَ تَ َفرَُّقوا ِفيهِ  ۚ  ا َوالَِّذي أَْوَحي ْ َأْن أَِقيُموا الدِِّ )) 

"Ai ju caktoi juve fe, atë që ia pat caktuar Nuhut dhe atë që ta shpallëm ty, 

dhe me atë që e urdhëruam Ibrahimin, Musain dhe Isain: “Praktikoni fenë e 

drejtë dhe mos u përçani në të!"3 

Disa prej dijetarëve të tefsirit thonë: "Pse i ka veçuar Allahu në përmendje? 

Sepse deshi që të na mësojë se ata kanë më tepër vlerë se pejgamberët tjerë, 

ngaqë ata janë pejgamberët të cilët i sollën këto sheriate që janë të njohura dhe 

për shkak të faktit se ata janë Ulul A'zm." 

 
1 El-Ahkaf, 35 
2 El-Ahzab,7 
3 Esh-Shura, 13 
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Këta pesë janë pejgamberët më të vlefshëm dhe janë më të mirët prej bijve të 

Ademit. Nga ebu Hurejra transmetohet të ketë thënë: "Më të mirët në mesin e 

bijve të Ademit janë pesë: Nuhu, Ibrahimi, Isai, Musai dhe Muhamedi ملسو هيلع هللا ىلص. Më i 

miri mes këtyre është Muhamedi, salavatet dhe selamet qofshin mbi të."1  

Më i mirë nga të gjithë pejgamberët është Muhamedi ملسو هيلع هللا ىلص dhe këtë e themi në 

bazë të hadithit të cilin e ka nxjerrur Buhariu nga ebu Hurejra  se Pejgamberi 

 ka thënë: "Unë jam zotëriu i bijve të Ademit në Ditën e Gjykimit, i pari të cilit ملسو هيلع هللا ىلص

do t'i hapet varri, i pari që do të ndërmjetësojë dhe i pari të cilit do t'i pranohet 

ndërmjetësimi."2  

 

8. E vërteta rreth jetës së pejgamberëve 

 

Tekstet e sheriatit vërtetojnë se pejgamberët kanë vdekur, përveç atyre që me 

argument nga sheriati janë përjashtuar nga ky përgjithësim, siç është Isa 

(alejhi es-selam). Ai nuk vdekur ende, por Allahu i Lartësuar e ka ngritur të 

gjallë, siç do të sqarohet më poshtë. 

Ja disa prej argumenteve që vërtetojnë vdekjen e pejgamberëve: 

 ((أْم ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوتُ ))
"A ishit ju (ithtarët e Librit) dëshmitarë kur Jakubit i erdhi vdekja…"3 

(( لَّ ُه ِمن بَ ْعِدِه َرُسوًَّل ْلُتْم َلن يَ ب َْعَث الَحَّتَّٰ ِإَذا َهَلَك ق ُ  ۚ  َولََقْد َجاءَُكْم يُوُسُف ِمن قَ ْبُل ًِبْلَبيَِِّناِت َفَما زِْلُتْم ِِف َشكِّ ِمَِّّا َجاءَُكم بِِه   )) 

"Me të vërtetë, juve më parë u pat ardhur Jusufi, me argumente të qarta, 

por ju vazhdimisht dyshonit në atë që u kishte sjellë ai. E, kur vdiq ai, ju 

thatë: “Allahu, kurrsesi nuk do të dërgojë pejgamber pas tij!"4 

(( َنا َعَلْيِه اْلَمْوَت َما َدَلَُّْم  َعَلٰى َمْوتِِه ِإَّلَّ َدابَُّة اْْلَْرِض ََتُْكُل ِمنَسأَتَهُ فَ َلمَّا َقَضي ْ )) 

"E, kur Ne atij ia caktuam vdekjen, atyre nuk u dha shenjë askush, për 

vdekjen e tij, pos krimbit të drurit i cili ia brejti shkopin."5. 

Kurse duke iu drejtuar Muhamedit ملسو هيلع هللا ىلص, Allahu thotë: (( َُم مَّيُِّتون  ((ِإنََّك َميِّت  َوِإَّنَّ
"Ti je i vdekur, edhe ata janë të vdekur."6  

 
1 Bezzari, Keshf el-Estar (3/114), Hakimi thotë: Transmetuesit e tij janë transmetues të Sahihut 
2 Muslimi (2278) dhe Ebu Davudi (4673) 
3 El-Bekare, 133 
4 Gafir, 34 
5 Sebe, 14 
6 Ez-Zumer, 30 
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Këto ajete tregojnë qartë se pejgamberët vdesin ashtu siç vdesin edhe njerëzit 

tjerë, përveç asaj që Allahu ka treguar në lidhje me Isain (alejhi es-selam) se 

e ka ngritur tek Ai, siç Allahu thotë: (( ۚ  ِإْذ قَاَل اللَّ ُه ََي ِعيَسٰى ِإِنِّ ُمتَ َوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَِلِّ  )) 

“Kur Allahu tha: O Isa! Unë po të marr ty, po të ngre tek Unë …"1  

Ky ajet tregon se Allahu e ka ngritur Isain (alejhi es-selam) me trup në qiell 

dhe se ai nuk ka vdekur. Kurse sa i përket marrjes (el-uefat) d.m.th. ngritje 

tek Allahu. 

Transmeton ibn ebi Hatim me sened nga el-Hasen el-Basri se ka thënë rreth 

këtij ajeti: "Ky ajet d.t.th. se Allahu e ngriti duke qenë në gjumë."  

Këtë mendim e përkrah ibn Xheriri, sikurse në ajetin e sures ez-Zumer:  

َمَناِمَها)) ََتُْت ِف   Allahu merr shpirtrat (el-uefat) atyre" ((اللَّ ُه يَ تَ َوَّفَّ اْْلَنُفَس ِحنَي َمْوِِتَا َوالَِِّت ََلْ 

që u ka ardhur çasti i vdekjes, por dhe atyre që nuk kanë vdekur e janë në 

gjumë."2  

Me këtë vërtetohet se Isai (alejhi es-selam) është gjallë tani në qiell dhe se 

nuk ka vdekur. Allahu ka treguar se ai do të vdes para Ditës së Kijametit: 

(( اَويَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيدً  ۚ  َوِإن مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإَّلَّ لَيُ ْؤِمَننَّ بِِه قَ ْبَل َمْوتِِه   )) 

"Të gjithë ithtarët e Librit, do t’i besojnë Isait, para vdekjes së tij, ndërsa në 

Ditën e Kijametit, ai (Isai), do të jetë dëshmitar kundër tyre."3 

Vdekja që përmendet në këtë ajet është vdekja e Isait (alejhi es-selam) në 

kohën para Ditës së Gjykimit, kur do të zbres nga qielli. 

Ndërsa sa u përket pejgamberëve të tjerë, përveç Isait dhe Idrisit, asnjë prej 

dijetarëve të cilëve u merret në konsideratë fjala, nuk ka thënë se mund të 

jenë të gjallë. Kjo është kështu duke i marrë parasysh argumentet të cilat u 

cekën më parë dhe faktet nga ajo që është parë se si vdesin ata. Mirëpo, ka 

disa tekste të cilat janë kuptuar keq nga ana e disa njerëzve. Prej këtyre 

teksteve janë edhe disa hadithe të Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص të cilat flasin për Mi'raxhin  

dhe atë se si Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص është takuar me pejgamberët dhe ka folur me ta, 

siç përmendet në hadithin e Enesit . të cilin e transmeton Buhariu dhe 

Muslimi, ku thuhet: "Pastaj u ngritëm në qiell dhe Xhibrili (alejhi es-selam) 

kërkoi leje për të vazhduar. Iu tha: "Kush është?" Ai tha: "Xhibrili." Iu tha: 

"Kush është me ty? Tha: "Muhamedi." Iu tha: "A i ka ardhur shpallja?" Tha: 

"I ka ardhur." Atëherë na u hap rruga dhe atëherë e pashë Ademin. Ai më 

uroi mirëseardhje dhe u lut për mua me të mira. Në qiellin e dytë pashë dy 

 
1 Aal-I'mran, 55 
2 Ez-Zumer, 42 
3 En-Nisa, 159 
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djem tezesh, Isain dhe Jahjan, të birin e Zekerijës. Ata më uruan 

mirëseardhje dhe u lutën për mua me të mira."1 

Dhe në vazhdim të hadithit përmendet se në qiellin e tretë e ka parë Jusufin 

(alejhi es-selam) të cilit i ishte dhënë gjysma e tërë bukurisë, ndërsa në qiellin 

e shtatë pa Ibrahimin (alejhi es-selam) të mbështetur me shpinë në Bejtul 

Mea'mur dhe që të gjithë i kanë uruar mirëseardhje dhe janë lutur me të mira 

për të. 

Njëri prej imamëve të thelluar në studimin dhe shkoqitjen e kësaj teme ka 

thënë: "Kur Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص i ka parë pejgamberët e tjerë në qiell, si Ademin në 

qiellin e parë, Isain dhe Jahjan në qiellin e dytë, Jusufin në të tretin, Idrisin në 

të katërtin, Harunin në të pestin, Musain në të gjashtin, Ibrahimin në të 

shtatin, etj., ai i ka parë shpirtrat e tyre të shndërruara në formën e trupave të 

tyre." 

Ajo që duhet përmendur këtu është se Allahu siç i ka nderuar pejgamberët e 

Tij duke ua ngritur shpirtrat në qiell , gjithashtu ua ka ruajtur trupat në tokë. 

Allahu ia ka ndaluar tokës t'i hajë trupat e pejgamberëve, gjë e cila është 

vërtetuat në hadithin e Eus ibn Eusit  se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: "Allahu ia 

ka ndaluar tokës trupat e pejgamberëve."2 

 

9. Mu'xhizet (mrekullitë) e të dërguarve  

 

a) Domethënia e Mu'xhizes 

Në gjuhën arabe fjala "mu'xhize" rrjedh prej fjalës "axhz عجز" që don të thotë 

pamundësi. Në 'El-Kamus el-Muhit' thuhet: "Mu'xhizeja e pejgamberit është 

gjëja me të cilën është i pamundësuar kundërshtari në sfidë." 

Në aspektin terminologjik: Mu'xhize është ndodhi që i kundërshton ligjet e 

natyrës, gjë e cila u ndodh pejgamberëve për ta argumentuar vërtetësinë e 

tyre dhe nuk ka mundësi të kundërshtohet dhe mposhtet. 

Sqarimi i përkufizimit: Termi "që i kundërshton ligjet e natyrës" i përjashton 

nga kjo domethënie veprat e natyrshme të pejgamberëve. Ato nuk janë 

mu'xhize. Fjala "u ndodh pejgamberëve" i përjashton ndodhitë e 

mbinatyrshme që u ndodhin eulijave, sepse ato nuk janë mu'xhize, por janë 

keramete me të cilat Allahu i nderon për shkak të asaj se ata i pasojnë 

pejgamberët. Me këtë përkufizim, në radhë të parë përjashtohen edhe magjitë 

të cilat i bëjnë magjistarët, sepse ato janë vepra dhe ndodhi të cilat dalin 

vetëm prej njerëzve më të këqij. Fjala "për ta argumentuar vërtetësinë e tyre 

 
1 Buhariu (3570) dhe Muslimi (162) 
2 Ebu Davudi (1048) dhe Ahmedi (4/8) 
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dhe nuk ka mundësi të kundërshtohet dhe mposhtet" i përjashton nga 

përkufizimi pretendimet e pejgamberëve të rrejshëm për vepra mbinatyrore, 

si dhe veprat e magjistarëve, sepse ato nuk janë të pamundshme të 

kundërshtohen dhe të mposhten. Ato mund të zhbëhen prej magjistarëve të 

tjerë si ata, sepse janë vetëm magji. 

 

b) Disa shembuj nga mu'xhizet e pejgamberëve 

Mu'xhizet e pejgamberëve janë të shumta. Njëra prej mu'xhizeve të Salihut 

(alejhi es-selam) është kur populli i tij kërkoi nga ai që t'u nxirrte një deve 

nga një shkëmb. Ata e caktuan shkëmbin dhe i caktuan cilësitë të cilat duhet 

t'i kishte deveja. Atëherë Salihu (alejhi es-selam) e luti Allahun për këtë dhe 

Allahu e urdhëroi shkëmbin të çahet dhe të nxjerr një deve të madhe ashtu siç 

kërkuan ata. Allahu thotë:  

(( َهٰ ِذِه ََّنَقُة اللَّ ِه َلُكْم   ۚ  رَّبُِّكْم  بَيَِّنة  مِّن  َقْد َجاَءْتُكم ۚ  قَاَل ََي قَ ْوِم اْعُبُدوا اللَّ َه َما َلُكم مِّْن إِلَٰ ٍه َغْيُُه  ۚ  َوِإََلٰ ََثُوَد َأَخاُهْم َصاِْلًا  
َوََّل ََتَسُّوَها ِبُسوٍء فَ َيْأُخذَُكْم َعَذاب  أَلِيم   ۚ  َفَذُروَها ََتُْكْل ِف أَْرِض اللَّ ِه   ۚ  آيًَة   )) 

"Dhe (Na, ia dërguam popullit) themudit  vëllain e tyre  Salihun. Ai tha: “O 

populli im! Adhuroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër përveç Tij. Ju ka 

ardhur argument nga Zoti juaj: Kjo deve e Zotit për ju, është një argument. 

Lëreni të kullosë në tokën e Allahut dhe mos i bëni ndonjë të keqe, se ju 

pret ndëshkimi i ashpër!"1. 

Njëra prej mu'xhizeve të Ibrahimit (alejhi es-selam) është zjarri të cilin e 

ndezi për të populli i tij për ta djegur dhe kur e hodhën në zjarr, ai u bë i 

ftohtë dhe shpëtim për të. Allahu thotë:  

(( ََي ََّنُر ُكوِن بَ ْرًدا َوَسََلًما َعَلٰى ِإبْ رَاِهيمَ  قَالُوا َحرُِِّقوُه َوانُصُروا آَِلََتُكْم ِإن ُكنُتْم فَاِعِلنَي.قُ ْلَنا )) 

"(Mosbesimtarët) thanë: “Digjeni atë (Ibrahimin) dhe ndihmoni zotat tuaj, 

nëse doni të bëni ndonjë vepër!” Ne, thamë: “O zjarr, bëhu i ftohtë dhe 

bëhu paqe për Ibrahimin!"2. 

Prej mu'xhizeve të Musait (alejhi es-selam) është shkopi i cili shndërrohej në 

gjarpër të madh kur ai e hidhte në tokë. Allahu thotë: 

َها َوأَُهشُّ ِِبَا َعَلٰى َغَنِمي َوِلَ ِفيَها َمآِرُب أُْخَرٰى ﴿﴾ قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتَ وَكَّأُ ١٧َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك ََي ُموَسٰى ﴿ ﴾ قَاَل  ١٨َعَلي ْ
َسُنِعيُدَها ِسيََِتَا اْْلُوََلٰ  ۚ  ﴾ قَاَل ُخْذَها َوََّل ََّتَْف ٢٠يَّة  َتْسَعٰى ﴿﴾ َفأَْلَقاَها فَِإَذا ِهَي حَ ١٩أَْلِقَها ََي ُموَسٰى ﴿  

"E, ç’ke ti në dorën e djathtë o Musa? (Musai) u përgjigj: “Ky është shkopi 

im, në të cilin mbahem dhe me të u shkundi gjethe dhenve të mia, e me të 

kam edhe dobi të tjera.  (Allahu) I tha: “Hidhe atë Musa!” Ai e hodhi atë 

 
1 El-Ea'raf, 73 
2 El-Enbija, 68-70 
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por ai (shkopi) u bë gjarpër që zvarritej. (Allahu) i tha: “Merre atë 

(gjarprin) dhe mos u frikëso! Na do ta kthejmë atë në gjendjen e 

mëparshme."1 

Tjetër mu'xhize e Musait (alejhi es-selam) është dora e tij të cilën kur e fuste 

nën këmishën e tij në gjoks dhe nxirrte, ajo bëhej e bardhë dhe shkëlqente si 

hëna.  

Prej mu'xhize të Isait (alejhi es-selam) ishte edhe ajo që ai bënte shpezë prej 

balte, pastaj i frynte dhe ato shndërroheshin në shpezë me lejen e Allahut. E 

lëmonte të verbrin dhe të lebrosurin dhe ata shëroheshin, poashtu ngjallte të 

vdekurit me lejen e Allahut nga varret e tyre duke i thirrur e ata i 

përgjigjeshin. Allahu thotë: "(Kujtoje o Muhammed!)Kur Allahu tha: “O 

Isa, i biri i Merjemes, kujtoje mirësinë Time ndaj teje dhe nënës tënde: kur 

të forcova ty me Shpirtin e shenjtë e ju flitje njerëzve duke qenë në djep dhe 

si i rritur, dhe kur ta mësova shkrimin dhe urtësinë, Teuratin dhe Inxhilin, 

dhe kur krijove një shpend prej balte me lejen Tim,  e fryve në të, e u bë zog 

me lejen Time dhe kur me lejen Time i ngjalle të vdekurit."2 

Njëra nga mu'xhizet e Pejgamberit tonë  ملسو هيلع هللا ىلص është Kur'ani, i cili njëherazi është 

edhe mu'xhizja më e madhe nga mu'xhizet e të gjithë pejgamberëve. Allahu 

thotë: 

((  (( ِه ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ وِن اللَّ َوِإن ُكنُتْم ِف َرْيٍب ِمَِّّا نَ زَّْلَنا َعَلٰى َعْبِدََّن فَْأتُوا ِبُسورٍَة مِّن مِّْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكم مِّن دُ 

"Nëse dyshoni ju në atë që ia kemi dërguar robit tonë, atëherë sillni një 

sure të ngjashme si atë që ia kemi shpallur atij, dhe nëse jeni të drejtë 

thirrni dëshmitarët tuaj, (zotat që i adhuroni), përveç Allahut."3 

(( نُس َواْلِْنُّ َعَلٰى َأن   اْجَتَمعَ ُقل لَِّئنِ  ََيْتُوا ِبِْثِل َهٰ َذا اْلُقْرآِن ََّل ََيْتُوَن ِبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهيًاِت اْلِ )) 

"Thuaj: Sikur të tuboheshin të gjithë njerëzit dhe xhinët, për të sjellur një 

Kur’an të tillë, ata nuk do të mund ta sillnin ashtu siç është ai, madje edhe 

sikur t’i ndihmonin njëri-tjetrit."4 

Tjetër mu'xhize e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص është edhe çarja hënës në dy pjesë dhe këtë 

e panë edhe banorët e Mekes, por edhe të tjerë përveç tyre.   

(( ُضوا َويَ ُقولُوا ِسْحر  مُّْسَتِمرٌّ ْوا آيًَة يُ ْعرِ ﴾ َوِإن يَ رَ ١قَّ اْلَقَمُر ﴿اْقََتََبِت السَّاَعُة َوانشَ  )) 
"U afrua Çasti (Dita e Kijametit) dhe u ça hëna! E ata, sa herë shohin 

arguement, kthehen dhe thonë: “Magji e vazhdueshme!"5 

Mu'xhize tjetër është edhe Isra-ja dhe Mi'raxhi, Allahu thotë: 

 
1 Ta-Ha, 17-21 
2 El-Maide, 110 
3 El-Bekare, 23 
4 El-Isra, 88 
5 El-Kamer, 1-2 
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(( َأْسَرٰى ِبَعْبِدِه لَْيًَل مَِّن اْلَمْسِجِد اْْلَرَاِم ِإََل اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصىُسْبَحاَن الَِّذي   )) 

"Qoftë lavdëruar Ai i cili në një çast natës, e ka bartë robin e Tij nga 

Mesxhidul Haram në Mesxhidul Aksa."1 

Mu'xhizet e pejgamberëve janë të shumta e në veçanti ato të Pejgamberit  ملسو هيلع هللا ىلص, 

të cilin Allahu e ka ndihmuar me aq shumë argumente dhe fakte, saqë asnjë 

pejgamber më parë nuk ka pasur si ai. Këto që u përmendën janë vetëm për 

ilustrim dhe shembull. 

 

10. Kerametet e evlijave 

 

a) Evlijallëku tek Ehlu Suneti dhe Xhemati: 

El-vilajetu (الوَّلية) në aspektin gjuhësor është: Infinitiv i fjalës vela (وَل), 
jelijetun (يلية), vilajetun (وَّلية): Kur afrohet, afër tij, me të, e sundon çështjen e 

tij, e ndihmon atë, e don”2.  

Ne terminologjinë e Ehlu Sunetit dhe Xhematit nuk ka dallim nga kuptimi i 

saj etimologjik, ajo sillet rreth kuptimit; afrim, dashuri, ndihmesë. 

Vilajetullahi (ndihma e Allahut ndaj robit të Tij), d.t.th. udhëzimin e Tij në 

respekt ndaj Tij, dashuri ndaj Tij, ndihmë në fenë e Tij.  

Vilajeh e robit me Allahun d.m.th. besimi në Allahun e Lartësuar, afrim ndaj 

Tij duke e respektuar Atë dhe largimi nga ajo që e hidhëron Atë, frika ndaj 

Tij si dhe dija se Ai të mbikëqyr, Allahu thotë:  

(( نْ َيا َوِف  ٦٣﴾ الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يَ ت َُّقوَن ﴿٦٢ْم ََيْزَنُوَن ﴿َلْيِهْم َوََّل هُ َأََّل ِإنَّ َأْولَِياَء اللَّ ِه ََّل َخْوف  عَ  ﴾ ََلُُم اْلُبْشَرٰى ِف اْْلََياِة الدُّ
   ۚ  اْْلِخَرِة 

“Padyshim evlijatë e Allahut s’kanë frikë e as brengosje? Të cilët besuan 

dhe që ishin të devotshëm. Atyre u jepen myzhde në jetën e dunjasë dhe në 

Ahiret”.3 

Dallimi ekziston ndërmjet vilajetullahit mbi robin dhe të kundërtën e saj, e 

ajo është se Allahu nuk e ndihmon robin e Tij se ka nevojë ose se i duhet, 

mirëpo këtë e bën në shenjë bujarie, fisnikërie ndaj tij, nga shkaku se ai i 

mbështetet vetëm Allahut. Kurse sa i përket robit, ai e merr për ndihmues 

Allahun sepse ka nevojë për të, është i varfër për Të, madje në çdo çast ai ka 

 
1 El-Isra, 1 
2 Shiko: “Lisanul-arab” Ibn Mendhur (15/407) 
3 Junus, 62-64 
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nevojë të madhe që Zoti i tij ta ndihmon dhe të jetë sa më afër tij. Andaj nuk 

ka begati më të madhe që ta kesh ndihmues tëndin Allahun në çdo rast.1   

Në përgjithësi secilin që Allahu e ka begatuar me udhëzim në rrugën e 

vërtetë, e pastaj ai ka besuar në Allahun, e ka pasur frikë Allahun, është 

afruar tek Ai me respekt dhe bindje, si dhe është larguar nga ndalesat e Tij, e 

ka miqësuar atë që e don Allahun dhe ka armiqësuar atë që është armik i 

Allahut - ky është velij, i dashur dhe mik i Allahut. Andaj kush e armiqëson 

veliun e Allahut është e njëjtë sikur t'i shpallësh luftë Allahut, siç ceket në 

hadithin kudsij të cilin e përcjell i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص nga Zoti i tij se Ai ka 

thënë: “Kushdo që armiqëson velijun, i kam shpallur luftë...”2. 

Nisur nga kjo, kuptimi i evlijave të Allahut është se ata janë besimtarë, të cilët 

janë të sinqertë me Allahun, andaj Allahu i afron ata kah Ai, nga shkaku se 

ata e respektojnë Atë dhe largohen nga ndalesat e Tij, për të cilët vlen fjala e 

Allahut: (( َالَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يَ ت َُّقون)) -“Të cilët besuan dhe ishin devotshëm”.3 

Veliu tek Ehlu Suneti nuk është i pagabueshëm, mirëpo ai mund të bjerë në 

gabim. Ibn Tejmije (Allahu e mëshiroftë) thotë:  

"Nuk është kusht që veliju i Allahut te jetë i pagabueshëm, të mos harron, 

madje ai mundet që të mos i din disa çështje të sheriatit, madje mund të 

ndodh t'i përzihen disa çështje të fesë, ku ai mendon se ajo është diçka për të 

cilën ka urdhëruar Allahu, ndërsa ajo është prej gjërave për të cilat ka ndaluar 

Allahu nga ajo. Poashtu mundet që ai të mendon për disa dukuri jonatyrore se 

ato janë keramete të evlijave të Allahut, kurse ato janë nga shejtani, me të 

cilat i mallkuari ka manipuluar me të nga mosdija e tij, e ai nuk e din se ajo 

vjen nga shejtani. Përsëri kjo nuk e bën atë të del jashtë kornizave të velijut të 

Allahut, sepse Allahu i Lartësuar ia ka falur këtij Umeti gabimet me haresë, 

ku thotë: (( ْو َأْخطَْأَّنَ َرب ََّنا ََّل تُ َؤاِخْذََّن ِإن نَِّسيَنا أَ  )) 

“Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë!”4 

Në hadithin e vërtetë qëndron se Allahu e ka pranuar lutjen e tyre duke thënë: 

"Po, ua kam falur." 

Andaj, përderisa veliju i Allahut gabon, njerëzit nuk obligohen ti besojnë atij 

në çdo gjë që thotë Ai. Poashtu nuk i lejohet velijut të Allahut që atë e cila i 

vjen në zemrën e tij ose ka ilham (inspirim)5 ose muhadethe1 ta sheh këtë nga 

 
1 “Akidetul-mumin” Ebu Bekër el-Xhezairi fq. 173 
2 Buhariu (6502) 
3 Junus, 63 

4 El-Bekare, 285-286 
5 Ilham është ajo çfarë të vjen në shpirt sponatinisht, disa kanë thënë se ilham është: Dija nga e cila 

inspirohet zemra e cila të çon të veprosh sipas saj, duke mos u bazuar në ndonjë ajet apo argument. Kjo nuk 

llogaritet argument tek dijetarët, përpos se tek sufit. “Tarifat” Xherxhaniju fq. 51 
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Allahu, mirëpo këtë e vendos në peshoren e Sunetit të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص 

poqëse ajo është në përputhshmëri me të e pranon. E poqëse jo, atëherë nuk e 

pranon. Ndërsa në qoftë se nuk e din se vallë a përputhet apo jo, atëherë 

abstenon prej saj. 

Në këtë çështje njerëzit ndahen në tri lloje: Në dy ekstreme dhe mesataria. 

Disa mendojnë se kur dikush është velij i Allahut ata pajtohen me të në çdo 

gjë që flet ai, nga ajo çfarë i thotë zemra atij se ajo është nga Zoti, andaj ia 

pranon atij çdo gjë të cilën e vepron ai. 

Disa kur e shohin se ai flet apo vepron diçka çfarë është në kundërshtim me 

sheriatin e nxjerr atë nga emërtimi velij i Allahut definitivisht edhe poqëse ai 

është muxhtehid që ka gabuar. 

Kurse çdoherë mesataria është më e mira, e ajo është: Se veliju nuk është i 

pagabueshëm, e as mëkatar në qoftë se është muxhtehid që ka gabuar, mirëpo 

nuk pasohet në çdo gjë që thotë ai, e as që gjykohet me kufër apo fisk për 

ixhtihadin e tij.2 

Andaj përderisa veliju gabon, kjo do të thotë se respekti ndaj tij nuk është 

vaxhib, e as që pasimi i tij është obligativ, vetëm se në atë që është në 

përputhshmëri me Kur'anin dhe Sunetin. Po ashtu nuk ju besohet tregimeve të 

tij, fjalëve të tij derisa ata të hyjnë në binaret e Kur'anit dhe Sunetit, poqëse 

ato janë në përputhshmëri me ta, obligohemi t'i pranojmë ato, e poqëse bien 

në kundërshtim me ta, atëherë obligohemi të mos i pranojmë ata dhe t'i 

refuzojmë ata, pa marë parasysh kush është thënësi i tyre. 

Ibn Tejmije ka thënë: “Të gjithë umeti i selefit dhe dijetarët e tij janë të 

pajtimit se prej çdonjërit merret dhe lihet, përpos të Dërguarit të Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص 

kjo është dallimi i pëjgamberëve nga njerëzit e tjerë. Sepse pejgamberët e 

kemi për obligim t'ju besojmë për çdo gjë për të cilën na lajmërojnë ata nga 

Allahu, si dhe e kemi obligim respektimin ndaj tyre për atë çfarë urdhërojnë, 

për dallim  me evlijatë, ata nuk e kemi obligim t'i respektojmë në çdo gjë që 

ata na urdhërojnë si dhe të mos ju besohet në çdo gjë që ata na tregojnë neve, 

mirëpo fjalët dhe lajmet e tyre vlerësohen me Kur'anin dhe Sunetin, ajo çfarë 

përputhet me Kuranin dhe Sunetin e kemi për obligim pranimin e saj, ndërsa 

çfarë bie në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin obligohemi ta refuzojmë 

atë, edhe poqëse thënësi i saj është evlija i Allahut. Poqëse është muxhtehid i 

asaj për të cilën e thotë e arsyetojmë për fjalën e thënë, mirëpo e ka 

shpërblimin për ixhtihadin (mundin) e tij”3. 

 

 
1 Muhadethe në terminologjinë sufistë d.m.th. drejtimi i realtë ndaj arifinëve nga i Gjithëdituri, 

Gjithësunduesi, Gjithëdëshmuesi siç iu drejtua në thirrje Musait. ibid. 
2 “Fetava” Ibn Tejmije 11/201. 
3 “Fetava” Ibn Tejmije (11/208) 
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b) Kerametet tek Ehlu Suneti 

Autori i “Kamusit” thotë se ( ََكَرم)-kereme me zanore është e kundërta e 

mosrespektit, (كرمه)-keremehu, d.m.th. e ka respektuar, e ka vlerësuar, e ka 

pastruar.1  

Në terminologji: Është diçka që del jashtë ligjeve të natyrës, e cila nuk 

përcillet me pretendim të pejgamberisë, i ndodh robit që njihet nga jashtë si 

besimtarë i mirë, pasues i të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص, sheriatit të Allahut, me 

besim të shëndoshë e të saktë, i cili bën vepra të mira, pa marrë parasysh a e 

din këtë gjë ky rob apo jo.2 

Kjo është dy llojesh:  

E përgjithshme, siç ndodh kur Allahu njeriut i ka dhuruar diçka më shumë 

se krijesat si: gjatësi, apo e ka bërë më të bukur, ia ka nënshtruar atij çdo gjë 

në gjithësi, Allahu thotë:  

(( تَ ْفِضيًَل َعَلٰى َكِثٍي ِمَِّّْن َخَلْقَنا َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبَِن آَدَم َوَْحَْلَناُهْم ِف اْلََبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْ َناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم  )) 
“Ne, vërtetë nderuam pasardhësit e Ademit, i bartëm në tokë e në det, i 

begatuam me ushqime të mira, i vlerësuam ata (i lartësuam) ndaj shumicës 

së krijesave që Ne i krijuam”3. 

E veçantë: Është diçka të cilën Allahu ia dhuron disave nga robërit e Tij, 

duke i veçuar ata me udhëzim në rrugën e besimit dhe të suksesit, në respekt 

ndaj Tij, duke i çuar në vend urdhrat e Tij dhe duke u larguar nga çdogjë që 

ka ndaluar Ai. Kjo është kerameti më i madh dhe ata që e kanë atë janë bartës 

së lumturisë në dunja dhe të shpëtimit në Ahiret, i Lartësuari thotë:  

أُولَ ِٰئَك َأْصَحاُب اْْلَنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َجزَاًء ِبَا   نُُثَّ اْستَ َقاُموا َفََل َخْوف  َعَلْيِهْم َوََّل ُهْم ََيَْزنُو   ِإنَّ الَِّذيَن قَالُوا رَب َُّنا اللَّ هُ    ﴿١٣ ﴾    
  َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 

“Ata që thanë: Allahu është Zoti ynë dhe qëndruan besnikërisht, për ata 

nuk ka frikë dhe ata nuk do të pikëllohen. Të tillët janë banorë të Xhenetit, 

aty do të jenë përgjithmonë, shpërblim për veprat që i bënë”.4 

Më i mirë nga këto është ai të cilit Allahu i dhuron shtim të besimit, bindjes, 

devotshmërisë, asketizmit, dija se është nën mbikqyrjen e Allahut, shtimin e 

adhurimeve vullnetare, këta janë në shkallën më të lartë të evlijallëkut.5 

Ehlu Suneti dhe Xhemati kerametet i pranojnë se ata ndodhin në dorë të 

robërve të mirë të Allahut, mirëpo të kufizuara në kushtet vijuese: 

 
1 “Kamusul-muhit” Fejruz Abadij fq. 1489 
2 “Levamiu envar” Sefarajni (2/392) 
3 El-Isra, 70 
4 El-Ahkaf, 13-14 
5 “Akidetul-mumin” Xhezairi fq. 175, me kërcim në disa vende. 

http://tanzil.net/#46:13
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Një: Ata ndodhin vetëm tek ata njerëz tek të cilët Allahu ka bashkuar tek ta 

besimin dhe devotshmërinë. Kerametet ndodhin si rezultat i bekimit të 

pasimit të të Dërguarit të Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص dhe ndjekjes së udhëzimit të tij, për të 

qenë argument i fesë ose nga shkaku i nevojës së muslimanëve per të.  

Andaj, poqëse dikujt i ndodh ndonjë fenomen jashtë ligjeve natyrore, e ai 

person nuk i kryen urdhërat e Allahut dhe nuk ju largohet harameve, nuk e fal 

namazin me avdes, kjo është gjendje satanike që vetë vepruesin e saj e largon 

nga Allahu dhe e afron kah hidhërimi dhe dënimi i Tij”1.  

Dy: Kerametet nuk e arrijnë gradën e mu'xhizës me anë të cilave Allahu i 

ndihmon pejgamberët dhe të dërguarit e Tij. Ligji i Allahut ka qenë çdoherë 

që i ndihmon çdo të dërguari, të cilin e ka dërguar ndër njerëz me mu'xhize, e 

cila është jashtëligjeve të natyrshme, me këtë të vërtetohet se ai është i 

dërguar nga Allahu, po ashtu inatçorët, mendjemëdhenjtë i bën të 

nënshtrohen dhe të besojnë në atë udhëzim dhe drejtim që është dërguar ky i 

pejgamber.  

Tre: Nuk don të thotë se është velij atij që i ndodh kerameti, kjo nuk është 

kusht i evlijallëkut, sepse njeriu mund të ndodh të jetë velij i Allahut, i 

dashuri dhe respektues i Tij, e të mos i ndodh keramet kurrë. E poqëse 

kerameti i ndodh dikujt, kjo nuk do të thotë se ai është më i mirë se atij të cilit 

nuk i ndodh kerameti. Sepse kushtëzimet e evlijallëkut  në fjalën e Allahut: 

“A nuk janë vërtetë evlijatë (të dashurit) e Allahut pa frikë e brengosje?”2 

Përkufizohen me dy kushte kryesore: “Ata që besuan dhe ishin të 

devotshëm”.3 Për këtë arsye kerametet në kohën e sahabëve kanë qenë shumë 

më pak në numër sesa në gjeneratat pas tyre, edhe pse sahabët kanë qenë më 

të mirë, më të graduar tek Allahu, të cilët Allahu i zgjodhi si shokë të 

Pejgamberit të tij dhe bartës të fesë së Tij. 

Në bazë të këtyre rregullave Ehlu Suneti dhe Xhemati i pranon kerametet se 

ato ndodhin, janë të vërteta duke u bazuar në argumente: 

 

Një: Nga Kurani: 

1. Fjala e Allahut në lidhje me Merjemen:  

َها زََكرَيَّ اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعنَدَها رِْزقًا  قَاَل ََي َمْرََيُ َأَّنَّٰ َلِك َهٰ َذا  قَاَلْت هُ " َو ِمْن ِعنِد اللَّ ِه  ِإنَّ اللَّ َه يَ ْرُزُق َمن َيَشاُء  ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ
 " ِبَغْيِ ِحَسابٍ 

 
1 “Fetava” Ibn Tejmije 10/431. 
2 Junus, 62 
3 Junus, 63 



Akide 3                                                                                                                                        Tetovë | 2020-2021 

   

35 

 

“Sa herë që hynte Zekerija në mihrabin1 gjente tek ajo ushqim dhe thoshte: 

Oj Merjem, prej nga e ke këtë? Ajo tha “Ai është nga Allahu, se Allahu atë 

që do pa masë e furnizon!”2.  

Katadeja thotë: “Na kanë treguar neve sa asaj i vinin pemët e dimrit gjatë 

stinës së verës, si dhe pemët e verës në stinën e dimrit, për këtë arsye u habit 

Zekerija me të”3. 

Dy: Nga Suneti: 

1. Hadithi i Ebu Hurejres  ku përcjell se i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: 

“Tek popujt para jush ka pasur muhaddethun (njerëz me inspirim), poqëse 

kishte ndonjë prej tyre në umetin tim, ai do të ishte Omer ibn Hatabi”4. 

2. Ebu Hurejre  përcjell dhe thotë se i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Një 

njeri duke e punuar token, dëgjoi një zë që vinte nga retë në qiell: Ujite 

kopshtin e filanit, kështu që u grumbulluan retë dhe e lëshuan ujin e saj në 

një vend me gurrë, i cili e futi ujin në kopshtin e tij dhe i tha: O robi i Allahut 

si quhesh? Tha: Filani, emrin të cilin e dëgjoi nga retë.  I tha: O robi i 

Allahut pse më pyet për emrin tim?  Tha: Sepse dëgjova një zë nga retë, e që 

ky është uji i asaj reje duke thënë: Ujite kopshtin e filanit dhe e potencoi 

emrin tënd. Si vepron ti me këtë kopsht?  Tha: më pyete e të tregoj: E shoh se 

sa bereqet korri prej saj, pastaj jap sadaka një të tretën e saj, një të tretën 

tjetër e ha, dhe një të tretën çfarë ngel e kthej”5. 

 

Tre: Ndodhitë e sahabëve që kanë qenë mbinatyrore: 

1. Zbritja e melekëve për ta dëgjuar leximin e Kuranit nga Usejd ibn Hudajri6 

. Në dy sahihët përcillet nga Usejd ibn Hudajri  tregon se derisa recitonte 

suren el-Bekare natën dhe kalin e kishte lidhur aty pranë vetes, kur papritur ai 

u tremb! Kur ai ndaloi këndimin, edhe kali u qetësua dhe kur ai filloi përsëri 

të recitojë, kali u trishtua përsëri. Ai përsëri ndaloi recitimin dhe kali u 

qetësua. Pastaj filloi të recitoj sërish dhe kali u trishtua. Atëherë ai ndaloi së 

recituari. Biri i tij, Jahja ishte pranë kalit, kështu që ai u frikësua nga kali se 

mund ta shkelte atë. Kur e largoi djalin që andej, ai ngriti kokën, e shikoi nga 

qielli, por nuk kishte mundësi të sheh gjë. Të nesërmen në mëngjes ia tregoi 

 
1 Mihrab: faltore ose dhomë private 
2 Aal-I'mran, 37 
3 “Kerametu evlijaullahu” Lelekai fq. 19, recensuesi i librit thotë: Ky zinxhir është i mirë 
4 Buhariu (3689) dhe Muslimi (2398) 
5 Muslimi (2984) 

6 Usejd ibn Hudajr ibn Simak el-Ensariju: Një nga të parët  që e pranoi islamin, njëri nga të dalluarit e natës 

së Akabes, ka diskutime se vallë a ka marë pjesë në luftën e Bedrit apo jo, mirëpo në Uhud ka marë pjesë si 

dhe në gjithë luftërat pas saj, i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, e vëllazëroi atë më 

Zejd ibn Harithin-Allahu qoftë i kënaqur prej tij. E kishte zërin prej më të bukurve në leximin e Kuranit. – “El-

Isabeh” Ibn Haxheri 1/48. 
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gjithë këtë Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص . Ai i tha: “Lexo o ibn Hudajr, lexo o ibn Hudajr”. 

Ibn Hudajri iu përgjigj: "Kisha frikë, o i Dërguari i Allahut, pasi biri im Jahja 

ishte afër kalit dhe mund ta shkelte, kështu që ngrita kokën dhe shkova tek ai. 

Kur ngrita kokën nga qielli pashë diçka sikurse kandilat, prandaj dola që të 

mos e shoh." Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص i tha: "A e di se ç'ka qenë ajo?" Ai tha: Jo. I 

Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص. tha: "Ata kanë qenë melekët të cilët të janë afruar për 

zërin tënd dhe po të kishe vazhduar të recitosh deri në agim, melekët do të 

kishin mbetur atje ti shikonin njerëzit”1. 

Katër: Ndodhi të disa tabiinëve: 

1. Ngjarja e Sile ibn Ushejm el-Adevij2 (Allahu e mëshiroftë) kur atij iu afrua 

një luan e ai ishte duke u falur natën, ai i tha luanit: Shko dhe kërkoje rrëskun 

dikund tjetër pos këtu, atëherë luani u largua duke uluruar.3 

2. AbdulVahid ibn Zejdin (Allahu e mëshiroftë) e kaploi paraliza e ai e luti 

Allahun t’ja liron gjymtyrët nga paraliza kur të merrte avdes, kështu që kur 

merrte avdes gjymtyrët e tij liroheshin e pas avdesit paralizoheshin përsëri.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Buhariu (5018) dhe Muslimi (796) 
2 Sile Ibn Ushejm el-Adevij ishte një tabiinët e njohur me asketizëm dhe adhurim, aq shumë falej natën, saqë 

në shtrat memzi shkonte zvarrë. - “Sijer alamu nubela” (3/497) 
3 Shiko rastin e plotë në “Sifetu safve: Ibnul Xheuzi (3/115) 
4 Shiko rastin e plotë në “Hiljetu evlija” Ebu Nuajm (6/155) 
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Kapitulli i III 

Besimi në Ditën e Fundit 

 

1. Obligueshmëria e besimit në Ditën e Gjykimit 

 

Besimi në Ditën e Fundit është shtyllë prej shtyllave të besimit, pa të cilën 

nuk llogaritet njeriu besimtar. Kjo do të thotë: besimi i paluhatshëm pa 

kurrfarë dyshimi në çdo gjë që na ka informuar Allahu në Librin e Tij ose i 

Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص  në Sunet për çështjet e Ahiretit, duke filluar që nga 

vdekja, jeta e varrit dënimi dhe shpërblimi në të, kijameti, ndodhitë e 

kijametit, llogaria, kalimi i urës së Siratit, hyrja në Xhenet i cili është 

vendbanim për besimtarët ose hyrja në Xhehenem i cili është vendbanim i 

dënimit për mëkatarët dhe pabesimtarët, e lusim Allahun të na mbroj nga 

dënimi i zjarrit të Xhehenemit e të na bëj nga banorët e Xhenetit. 

Ehli Suneti dhe Xhemati këtë çështje e kategorizon si një ndër çështjet më të 

rëndësishme në librat e tyre, duke u bazuar në Kuran dhe Sunet, prej tyre: 

 

Një: Nga Kurani: 

  

1. Fjala e Allahut:  

اْلَبَّ َمْن آَمَن ًِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َواْلَمََلِئَكِة َواْلِكَتاِب   لَّْيَس اْلَبَّ َأن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َولَِٰكنَّ "
اِكنَي َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِلنَي َوِف الرِِّقَاِب َوأَقَاَم الصَََّلَة َوالنَِّبيِِّنَي َوآَتى اْلَماَل َعَلٰى ُحبِِِّه َذِوي اْلُقْرََبٰ َواْليَ َتاَمٰى َواْلَمسَ 

أُولَِٰئَك الَِّذيَن َصَدُقوا   ى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا   َوالصَّاِبرِيَن ِف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحنَي اْلَبْأِسۗ   َوآتَ 
 "  ُهُم اْلُمت َُّقونَ َوأُولَِٰئَك  

"Nuk është bamirësia të ktheni fytyrat tuaja kah lindja ose perëndimi, 

por bamirës është ai që i beson Allahut, Ditës së Gjykimit, melekëve, 

Librit, pejgamberëve dhe pasurinë që e do ua jep të afërmve, bonjakëve, 

të varfërve, udhëtarëve, lypësve dhe për lirimin e robërve, dhe ai që e fal 

namazin, e jep zeqatin dhe ata që kur premtojnë e zbatojnë, dhe të 

durueshmit në skamje, në sëmundje dhe në flakën e luftës. Të tillët janë 

ata të sinqertit dhe të tillët janë ata të devotshmit.”1 

 

 

 
1 El-Bekare, 177 
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2. Fjala e Allahut: 

 يُِقيُموَن الصَََّلَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهم ًِبْْلِخرَِة ُهْم يُوِقُنوَن""الَِّذيَن  
 "Që falin namazin dhe e japin zeqatin dhe janë të bindur ndaj botës 

Ahiretit."1 

 

Dy: Nga Suneti: 

Hadithi i Xhibrilit (paqa e Allahut qoftë mbi të) i cili kur ka ardhur tek i 

Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص dhe e ka pyetur atë që t'ua mëson sahabëve çështjet e 

fesë së tyre, kështu që kur e ka pyetur të Dërguarin e Allahut ملسو هيلع هللا ىلص për Imanin, ai 

tha: "Imani është të besosh në Allahun, të besosh në melekët e Tij, librat e Tij, 

të dërguarit e Tij, në Ditën e Gjykimit dhe në kadanë dhe kaderin, hajrin dhe 

sherrin”.2 

 

2. Jeta në varr 

Varri është vendbanimi i parë nga vendbanimet e Ahiretit, pasi që vdes njeriu 

mbaron jeta e tij dhe vazhdon të jetoj në varr. Aty fillon shpërblimi për veprat 

e çdokujt Ai i cili ka qenë bamirës Allahu do ta shpërblen për mirësinë e tij 

me begati në varr, duke ia shndërruar atij varrin kopsht nga kopshtet e 

Xhenetit, ndërsa ai i cili ka bërë keq, Allahu na ruajt, Allahu atë do ta dënon 

në varrin e tij, varrin e të cilit do ta shndërron në gropë nga gropat e 

Xhehenemit. Pastaj dënimi apo shpërblimi vazhdon në këtë mënyrë, derisa të 

bëhet Kijameti, e deri kur të ringjallen njerëzit për të dhënë llogari, kurse më 

pas përfundimi i tyre është në Xhenet ose në Xhehenem. 

Besimi në dënimin dhe shpërblimin në jetën e varrit është besimi i Ehli 

Sunetit dhe Xhematit, bazë e njohur në besimin e tyre. Imam Ahmedi (Allahu 

e mëshiroftë) ka thënë: “Dënimi në varr është realitet, i vërtetë, nuk e mohon 

kush pos atij i cili ka devijuar apo është thirrës në devijim”3. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Neml:3. 
2 Transmeton Buhariu nr. 50, Muslimi nr. 8. 
3 “Tabakatul-hanabila’ 1/62. 
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Argumentet e Ehlu Sunetit dhe Xhematit: 

 

Ehlu Suneti dhe Xhemati janë argumentuar për pohimin e ndëshkimit dhe 

shpërblimit në varr me Kuran dhe Sunet. 

 

Një: Nga Kurani: 

 

1. Fjala e Allahut të Lartësuar: 

نْ َيا َوِف اْْلِخرَِة   َوُيِضلُّ اَّللَُّ "يُ ثَ بُِِّت ا ُ الَِّذيَن آَمُنوا ًِبْلَقْوِل الثَّاِبِت ِف اْْلََياِة الدُّ ُ َما َيَشاُء" َّللَّ   الظَّاِلِمنَيۚ  َويَ ْفَعُل اَّللَّ
"Allahu forcon ata që besuan me fjalën e fortë (të mirë) në jetën e kësaj 

bote dhe në botën tjetër, ndërsa mizorët Allahu i bën të humbur. Allahu 

punon çfarë të dojë”1. I Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص këtë ajet e ka komentuar se ka 

zbritur për dënimin e varrit përmes hadithit të tij të saktë. Përcjell Bera ibn 

Azib  se i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: "Kur ta zbresin besimtarin në 

varr për ta pyetur, ai dëshmon se nuk ka Zot tjetër të vërtetë pos Allahut dhe 

se Muhamedi është i Dërguari i Allahut, kjo është fjala e tij: Allahu i forcon 

ata të cilët besuan në fjalën e fortë” Ka zbritur për dënimin në varr.2. 

2. Fjala e Allahut Fuqiplotë:” 

َها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا   َويَ ْوَم تَ قُ "  "   وُم السَّاَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ النَّاُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ
 “Zjarr të cilit i nënshtrohen mëngjes e mbrëmje dhe Ditën kur ndodh Çasti 

(u thuhet engjëjve): “Ithtarët e faraonit futni në dënimin më të rëndë!”3. 

Katadeja (Allahu e mëshiroftë) në komentimin e këtij ajeti thotë: Ju thuhet 

atyre: Familjes së faraonit: kjo është shtëpia e juaj në shenjë poshtërimi, 

nënçmimi dhe mospërfilljeje mbi ta. 

Muhamed ibn Sirini (Allahu e mëshiroftë) thotë: Ebu Hurejra kur vinte tek ne 

pas namazit të ikindisë thoshte: “U ngjitën disa melek, ndërsa zbritën disa të 

tjerë, kurse familja e faraonit i nënshtrohet zjarrit, nuk i dëgjon dikush ata 

veçse kërkon mbrojtje nga Allahu prej zjarrit”4 

 

 

 

 
 

1 Ibrahim 27 
2 Buhariu (1369) dhe Muslimi (2871) 
3 Gafir, 46 
4 “Derul-menthur” Sujuti 7/291. 
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Dy: Nga Suneti:  

 

1. Enes ibn Malik  përcjell se i Dërguari i ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë:” Kur robi të 

vendoset në varr dhe njerëzit të largohen, ai i dëgjon edhe trokitjet e 

mbathjeve të tyre, atëherë i vijnë dy melekë. Ata e ulin dhe i thonë: Ç’thua 

për këtë njeri (Muhamedin)? - Besimtari thotë: Dëshmoj se ai është rob dhe i 

Dërguari i Allahut. Atëherë i thuhet: Shikoje vendin tënd në Zjarr, të cilin 

Allahu ta zëvendësoj me një vend në Xhenet. Ai i sheh të dy vendet, ndërsa, 

kur i thuhet munafikut dhe pabesimtarit: Ç’thoshe për këtë njeri? Ai thotë: 

Nuk e di, thoja atë çfarë thonin njerëzit. Atëherë i thuhet: Nuk dite dhe nuk 

lexove, pastaj i bihet me një çekan të hekurt njëherë ndërmjet dy veshëve dhe 

ai bërtet aq shumë, saqë e dëgjojnë të gjitha krijesat që janë afër përveç 

njerëzve dhe xhinëve”.1 

Ibn Haxheri (Allahu e mëshiroftë) e të tjerë në komentimin e këtij hadithi 

thotë: “Nga dobitë e këtij hadithi është: pohimi i besimit në dënimin e varrit, i 

cili ju ndodh pabesimtarëve dhe kë të dojë Allahu prej besimtarëve”2. 

2. Hadithi i Aishes  në të cilin thuhet:  "Hyri një hebreje tek Aisheja dhe ia 

përmendi dënimin e varrit. Ajo (Aisheja) tha: Allahu të ruajt nga dënimi i 

varrit. Kështu që pas kësaj Aisheja e pyeti të Dërguarin e Allahut ملسو هيلع هللا ىلص për 

dënimin e varrit, e ai tha: “Po, dënimi në varr është i vërtetë”.– Aisheja i tha: 

Pas këtij rasti i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص  në çdo namazi kërkonte mbrojtje nga 

Allahu prej dënimit të varrit”3.   

3. Ebu Hurejra  thotë se i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: "Kur ndonjëri prej 

jush ta lexon teshehudin pastaj le të kërkon strehim tek Allahu nga katër 

gjëra, le të thotë: O Allah kërkoj mbrojtje nga Ti prej dënimit të varrit, nga 

dënimi në zjarrin e Xhehenemit, nga sprovat e jetës dhe vdekjes si dhe nga 

sprova e Mesihu-Dexhallit”4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Buhariu (1374) Muslimi (2870) 
2 “Fethul bari” Ibn Haxheri (3/283) 
3 Buhariu (1372) 
4 Buhariu (1377)  dhe Muslimi (588) 



Akide 3                                                                                                                                        Tetovë | 2020-2021 

   

41 

 

Jeta e varrit nga aspekti shkencor sheriatik 

 

Cka është hukmi i besimit në jetën e varrit? 

- Besimi eshte vaxhib, siç na ka mësuar Kurani dhe Suneti  

Argumentet Kuranore për jetën e varrit (kënaqsinë dhe dënimin) 

Fjala e Allahut: “Zjarr të cilit i ekspozohen mëngjes edhe mbrëmje, dhe 

ditën kur ndodh Casti, futne familjen e Faraonit në dënimin më të keq”.1 

Dhe fjala e Allahut: “Dhe do t’u shijojmë atyre prej dënimit më të ulët, 

përpara dënimit më të madh ndoshta do të tërhiqen”.2 

Dhe ajeti “Kush largohet prej Dhikrit Tim, ai do të ketë jetë të rëndë dhe do 

ta rringjallim në Ditën e Kijametit të verbër”.3 Ebu Hurejre thotë se 

Pejgamberi ka thënë për “jetë te rëndë” është për qëllim dënimi i varrit. 

Poashtu ajeti “Dhe prej atyre rreth jush prej beduinve ka munafikë, por 

edhe prej banorëve të Medines që u ushtruan për nifak, e ti nuk i njeh 

ata por Ne i njohim. Ne ata do t’i dënojmë dy herë, e më pastaj do të 

kthehen në dënimin më të madh”.4 

 Thotë ibn Abbasi rreth këtij ajeti “Dënimi i parë është publikimi i emrave 

të munafikëve, ndërsa dënimi i dytë ështe dënimi i varrit”. 

 Thotë Muxhahidi rreth ajetit “Dënimi i parë vrasja e burrave dënimi i 

dyte është robërimi i grave” 

 Thotë Hasan el Basri dhe Katade “Dy dënimet janë dënimi në dunja dhe 

dënimi në varr”.  

Argumente nga Suneti për dënimin në varr 

1. Hadithi i njohur kur Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص  me sahabët ka qenë tek varrezat dhe ka 

thënë: “Këta dy nuk dënohen për diç të madhe, njëri prej tyre ka bartur fjalë 

ndërsa tjetri nuk është ruajtur (pastruar) prej urinës”. 

2. Dhe ka thënë “Varri është ose gropë prej gropave të Xhehenemit ose 

kopsht prej kopshteve të Xhenetit”.5 

 

 

 
1 Gafir 46 
2 Sexhde 21 

3 Taha 14 
4 Teëbe 121 
5 Transmeton Tirimdhi, isnadi i hadhithit eshte i dobet (Shih et Tehdhiib 202-7/200) 
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Domethënia sprovës së varrit? 

Sprova në varr e të vdekurit dhe marrja ne pyetje nga Munker-i dhe Nekir-i 

duke e pyetur për Dinin, Zotin dhe Pejgamberin. 

Argument për këtë është hadithi i Enesit se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Kur dikush 

prej jush varroset i vijnë dy melek të zi të kaltërt, njërit i thuan Munker e tjetrit 

Nekiir”.1  

 

A janë dy melek apo një? 

Varësisht prej njeriut, te dikush shkon një melek, te dikush dy, varësisht prej 

njeriut. Por ai që pyet është vetëm njëri dhe njëherit ky është mendimi i 

Kurtubiut.   

Çka pyesin? 

Pyesin për Zotin, Dinin dhe Pejgamberin. 

 

Lidhja e trupit me shpirtin.  

Shpirti është i lidhur me trupin në 5 raste: 

 1. Kur është në mitër si fetus 

 2.Lidhja e shpirtit me trupin pas daljes në dunja  

 3.Lidhja e shpirtit dhe dalja në gjum  

 4. Lidhja e shpirtit me trupin në Berzakh (برزخ)  
 5.Lidhja e shpirtit kur të rikthehet në trup kur të rringjallen trupat. 

 

Pyetjet e Munkerit edhe Nekirit janë vetëm për këtë umet apo edhe per 

umetet tjera? 

1. Mendimi i parë thonë se pyetjet në varr janë vetëm për këtë umet, argument 

është i hadithi i Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص “Ju do të sprovoheni në varret tuaja, sikurse do të 

sprovoheni me Dexhallin”. 

2.Mendimi i dytë thotë se të gjithë umetet sprovohen në varr. 

3. Mendimi i tretë s’kanë qëndrim decid, pra ose mund te jetë pyetja në varr 

vetëm për këtë umet, por edhe mund të jetë edhe për të tjerët.  

 

 

 
1 Transmeton Tirmidhi Hasen 
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Kush dhe çka të shpëton nga dënimi i varrit? 

1. Ribati fisebiliLah (qëndrimi roje) 

2.Shehidi  

Argument është hadithi ku Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “I vrari tek Allahu ka 6 

veçori: I falen gjunahet me pikën e parë të gjakut që del, ruhet nga dënimi i 

varrit, vishet me zbukurimin e bujarisë, e sheh ulësen në Xhenet, ruhet nga 

tronditja e madhe, martohet me huur el iijn”. 

3.Ai (ajo) që vdes nga sëmundja e barkut. 

4. Ai (ajo) që vdes natën e xhuma.  

 

3. Vendqëndrimi i shpirtrave 

Dijetarët kanë mendime të ndryshme në lidhje me vendbanimin e shpirtrave, 

kjo nga shkaku i gradave të ndryshme të shpirtrave, e si rezultat i kësaj i kanë 

ndarë ato në tre grupe: 

1. Grupi i parë: Shpirtrat e pejgamberëve.  

Shpirtrat e tyre pa kurrfarë diskutimi janë te Zoti i tyre në gradat më të larta. 

Argument për këtë është hadithi i Aishes  e cila thotë: I Dërguari i Allahut 

 kur ishte i shëndoshë thoshte: "Asnjë pejgamber nuk ka vdekur para se ta ملسو هيلع هللا ىلص

sheh vendin e tij në Xhenet e pastaj zgjedh (në mes vdekjes apo jetës së kësaj 

bote).” Thotë ajo:” Kur u sëmurë i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص kokën e tij e kishte të 

vendosur mbi kofshët e mia, e humbi vetëdijen për një kohë, e pastaj i erdhi 

vetëdija, e drejtoi shikimin e tij lartë dhe tha: Tek shoqëruesi më i Lartë 

(Allahu)”. Thashë: Atëherë e kuptova se ai ka zgjedhur të mos qëndroj me ne, 

e pikërisht këtu e kuptova hadithin të cilin na kishte treguar më parë1. 

 

2. Grupi i dytë: Shpirtrat e shehidëve. 

Për të cilët ka argument se shpirtrat e tyre janë në formën e zogjëve të 

gjelbërt, të varura për Arshi. Mesruk përcjell dhe thotë: E pyetëm Abdullah 

ibn Mesudin  në lidhje me ajetin në Kuran:  

ُ ِمن 169َواًتۚ  َبْل َأْحَياء  ِعنَد َرِبِِّْم يُ ْرَزُقوَن ) " َوََّل ََتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِف َسِبيِل اَّللَِّ أَمْ  ( َفرِِحنَي ِبَا آَتُهُم اَّللَّ
 ِهْم َوََّل ُهْم ََيَْزنُوَن " َفْضِلِه َوَيْستَ ْبِشُروَن ًِبلَِّذيَن َلَْ يَ ْلَحُقوا ِِبِم مِّْن َخْلِفِهْم َأَّلَّ َخْوف  َعَليْ 

 "Dhe assesi mos mendoni se janë të vdekur ata që u vranë në rrugën e 

Allahut. Përkundrazi, ata janë të gjallë duke u furznizuar te Zoti i tyre. 

Janë të gëzuar për atë që ua ka dhënë Allahu nga dhuntitë e Tij dhe 

 
1 Transmeton Buhariu nr. 6905. 
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përgëzohen me ata të cilët ende nuk u janë bashkuar (shoqëruar) dhe që 

kanë ngelur pas tyre, meqë nuk do të ketë kurrfarë frike dhe të cilët për 

asgjë nuk do të pikëllohen”1.  

E ai tha: Për këtë çështje ne e kemi pyetur (të Dërguarin e Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص) 2, e ai 

na tha:” Shpirtrat e tyre janë në formë të zogjëve të jeshil bashkë me kandila 

(lamba) të varura për Arshi, shëtisin nëpër Xhenet ku të duan, pastaj kthehen 

tek kandilat e tyre, atëherë ju shfaqet Zoti ku ju thotë: A dëshironi diçka 

tjetër? Thonë: Çfarë të dëshirojmë diçka tjetër kur shëtisim në Xhenet ka të 

duam. Kështu vepron me ta tri herë, atëherë kur e vërejnë se nuk do të lihen 

të qetë nga kjo pyetje thonë: O Zot dëshirojmë të na i kthesh shpirtrat tanë në 

trupat tanë derisa të vdesim përsëri në rrugën Tënde, atëherë kur e sheh 

Allahu se ata nuk kanë nevojë për diçka tjetër i le”3. 

 

3. Grupi i tretë: Shpirtrat e njerëzve prej besimtarëve dhe të tjerëve. 

Për këta ka mendime të ndryshme, ndjekja e mendimit më të saktë është se 

shpirtrat e besimtarëve janë në Xhenet, ndërsa shpirtrat e qafirave janë në 

Zjarr, ky mendim njëherit është edhe mendimi i Imam Ahmedit (Allahu e 

mëshiroftë). Djali i tij Abdullahu përcjell fjalën e tij ku thotë: “Shpirtrat e 

pabesimtarëve janë në Zjarr ndërsa shpirtrat e besimtarëve janë në Xhenet”4. 

Po ashtu ky mendim është përkrahur edhe nga Ibn Tejmije (Allahu e 

mëshiroftë) i cili thotë: “Shpirtrat e besimtarëve janë në Xhenet, ndërsa 

shpirtrat e pabesimtarëve janë në Zjarr, shpirtrat e besimtarëve shperblehen 

në begati, ndërsa shpirtrat e pabesimtarëve ndëshkohen derisa të kthehen 

shpirtrat në trup  Ditën e Ringjalljes”5. 

 

Dallimi ndërmjet jetës së shehidëve në berzakh dhe jetës së besimtarëve 

tjerë. 

Për këtë çështje Ibn Rexhebi (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Dallimi ndërmjet 

jetës së shehidëve dhe të tjerëve nga besimtarët është se shpirtrat e tyre janë 

në Xhenet duke shikuar në dy këndvështrime: 

E para: Shpirtrave të shehidëve ju jepet trup, e ajo është në formë zogu, që 

në këtë mënyrë të kenë mundësi ti gëzojnë begatitë e Xhenetit, e jo si 

shpirtrat tjerë të thjeshtë, sepse shehidët i kanë dhënë trupat e tyre si sakrificë 

 
1 Ali Imran:169. 
2 Këtë e përmend Neveviu, d.m.th. është për qëllim i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë 

mbi të. – “Sherh sahihul Muslim” Neveviu 13/34 nr. 1887.  
3Transmeton Muslimi nr. 1887. 
4 ‘Tabakatul-hanabila” 1/181. 
5 “Fetava” Ibn Tejmije 4/311. 
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për Allahun, e si shpërblim apo kompensim për ta nga ana e Allahut është 

jeta e tyre në berzakh në këta lloj trupi. 

E dyta: Ndërsa sa i përket të tjerëve pos tyre se edhe ata ushqehen në Xhenet, 

nuk ka diçka autentike, kështu që në disa transmetime tregohet se shpirtrat 

tjerë pos shehidëve janë të lidhura në drujt e Xhenetit, ka dy transmetime: 

 ,”jualukunë“ يعُلقون  Jualekunë”, me fet’ha mbi lamin, si dhe damme“ يعَلقون

prandaj është thënë se kanë kuptim të njejtë. Pra qëllimi është se hanë nga 

druri.  

Ibn AbdulBerri (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Transmetimi me damme e ka 

kuptimin e të ngrënurit, ndërsa me shenjën e fet’ha e ka për qëllim të varura. 

Kurse Ibn Xheuzi (Allahu e mëshiroftë) potencon se kjo nuk do të thotë se ata 

janë të njejtë me shehidët në përjetimin e begative në ushqim, e Allahu e di 

më së miri”1. 

 

 

4. Dita e Kijametit dhe rringjallja pas vdekjes  

 

Dita e Kijametit ka shumë emra dhe sinonime me të cilat në ajete të ndryshme e 

ka emërtuar Allahu, njëkohsisht duke treguar nëpërmjet atij emërtimi ndonjë 

cilësi oose veçori të asaj dite. 

Prej emrave të Ditës së Kijametit është: 

Dita e Fundit: (يوم اآلخر)  është quajtur kështu, sepse pas asaj Dite s’ka ditë tjetër. 

Thotë Allahu: Mirësia nuk është të kthyerit e fytyrës suaj nga lindja dhe 

perëndimi, por mirësia është (cilësi) e atij që beson Allahun, Ditën e 

Fundit...”.2 

Dita e afërt:  (يوم اآلزفة) është quajtur kështu përshkak të afërsisë së saj. Allahu 

thotë: Paralajmëroji ata për Ditën e Afërt , kur zemrat do t’u vijnë deri në fyt 

prej pikëllimit...”.3 

Dita e Rringjalljes: (يوم البعث)  është quajtur kështu, sepse në atë ditë rringjallen 

krijesat. Allahu thotë: “...Dhe kjo është Dita e Rringjalljes, por ju nuk e 

dinit”.4 

Dita Llogarisë: (يوم الحساب)  është quajtur kështu, sepse në atë ditë bëhet llogaria. 

Allahu thotë: “Musai tha: “Unë i lutem Zotit Tim dhe Zotit tuaj për të më 

mbrojtur prej çdo mendjemadhi, që nuk beson në Ditën e Llogarisë”!”1 
 

1“Ahvalul-kubur” Ibn Rexhep el-Hanbeli fq. 125. 
2  El Bekare 177 
3  Gafir 18 
4  Er Rum 56 
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Dita e ndarjes: (يوم الفصل)   është quajtur kështu, sepse në atë ditë ndahen njerëzit 

prej njëri tjetrit dhe secili preokupohet me cështjen e vet. Allahu thotë: 

“Sigurisht, Dita e Ndarjes vendimtare është caktuar”.2 

 

Ringjallja pas vdekjes sonë është realitet, të cilin e argumenton natyrshmëria e 

shëndoshë si dhe për të cilën të gjithë librat qiellorë tregojnë qartazi për të. 

Poashtu çdo pejgamber dhe i dërguar ka lajmëruar për një gjë të tillë andaj 

besimi në të është një nga shtyllat kryesore të besimit, pa të cilën nuk pranohet 

besimi i njeriut. 

Kështu mendojnë dijetarët dhe imamët e Ehli Sunetit dhe Xhematit, të cilët 

potencojnë rëndësinë e madhe të besimit në ringjallje pas vdekjes, sepse kjo ka 

ndikim të madh që njeriu të përqendrohet në vepra të mira dhe të largohet nga 

mëkatet, padrejtësia, armiqësia, teprimi, krimi, ja edhe disa nga fjalët e tyre: 

1. Imam Ahmedi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Të fryrit e Surit nga Israfili 

është e vërtetë ku prej saj vdesin krijesat, pastaj me fryerjen e dytë i bën njerëzit 

që të ngriten para Zotit të Gjithësisë për të dhënë logari, për tu dënuar ose për tu 

shpërblyer, për në Xhenet apo për në Xhehenem, llogarinë ndaj robërve të Tij e 

merr përsipër vetë Allahu i Lartësuar, atë ditë nuk mund ta merr atë post kush 

pos të Madhërishmit”3. 

2. Ibn AbdulBerri (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Nga ky hadith nxirret se prej 

kushteve të shehadetit me të cilën del prej kufrit dhe hyn në besim, është ku 

pranimi se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se 

Muhamedi është i Dërguari i Allahut,  po ashtu edhe pranimi i ringjalljes pas 

vdekjes. Andaj të gjithë muslimanët janë të mendimit se kushdo që e mohon 

ringjalljen pas vdekjes ai nuk ka as besim e as shehadet. Mjafton argumentimi i 

Kuranit që flet për ringjalljen pas vdekjes, që nuk lë vend për të kundërshtuar 

një gjë të tillë”4. 

3. Njëri prej komentuesve të Tahaviut, thotë: “Për besimin në ringjallje tregon 

Kurani, Suneti, logjika dhe natyra e shëndoshë, Allahu i Lartësuar ka treguar për 

të në librin e Tij, me argumente për të si dhe i kundërshton mohuesit e saj në 

shumë sure të Kuranit. Kjo ngase të gjithë pejgamberët (paqa dhe mëshira e 

Allahut qoftë mbi ta) janë në pajtim për besimin në Ahiret.  

Pranimi se Zoti ekziston është diçka e përgjithshme, e natyrshme për bijtë e 

Ademit, këtë e pranon çdokush përpos inatçorit si rasti i Faraonit, ndërsa për sa i 

përket Ditës së Fundit mohuesit e saj janë të shumtë. Andaj përderisa i Dërguari 

i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص është vula e pejgamberëve, ku dërgesa e Tij dhe Kijametit janë si 

 
1  Gafir 27 
2  Nebe 17 
3 “Tabakatul-hanabila” 1/243. 
4 “Temhid” Ibn Abdulber 9/116. 
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afërsia e dy gishtave të dorës, pra gishti tregues dhe gishti i mesëm1. Dhe vetë ai 

 është el-Hashir2 (tubues) i cili ka shpejguar çdo detaj të Ahiretit, të cilat nuk ملسو هيلع هللا ىلص

mund ti gjesh në librat e pejgamberëve tjerë”3. 

 

Argumentet për ringjalljen pas vdekjes 

 

Besimi në ringjalljen është besim në gjërat e fshehura, gajb është gjëja e parë të 

cilën duhet ta besoj besimtari, ngase kështu janë cilësitë e dalluara të 

besimtarëve të devotshëm, Allahu thotë në Kuran:”Elif, Lam, Mim. Ky është 

Libri në të cilin nuk ka dyshim, udhëzim për ata që frikësohen (nga Allahu). 

Të cilët e besojnë të fshehtën”4. Andaj nuk ka rrugë tjetër për të pasur njohuri 

për ringjalljen përpos se nëpërmjet teksteve të shpalljes nga Kurani dhe Suneti 

pejgamberik. 

 

Një: Nga Kurani: 

 

Kurani famëlartë i ka dhënë rëndësi të madhe çështjes së ringjalljes, madje për 

këtë kanë ardhur shumë argumente, me metoda të ndryshme për të treguar 

prerazi akiden, sepse kjo ndikon fortë në zemrën e besimtarëve, lë gjurmë në 

jetën e tyre si dhe ndihmon në përqëndrueshmërinë e tyre në këtë fe, tani do ti 

cekim disa nga këto metoda:  

1. Argumentimi për ringjalljen me atë që e vërejmë çdo ditë nga krijimet dhe 

jetëdhënia krijesave të Tij, kjo tregon qartë faktin për mundësitë e Allahut, 

kështu që automatikisht kuptohet për mundësinë e Tij për rikthimin e krijesave 

të Tij, kjo ceket shpesh në Kuran, Allahu thotë:” O njerëz, nëse ju dyshoni në 

ringjalljen, dinie se Ne ju kemi krijuar juve prej dheut, pastaj prej pikës së 

farës (spermës) pastaj prej droçkave të gjakut, pastaj prej (copëzës) mishit 

(embrionit) me formë të plotë ose jo të plotë, për t’ju treguar juve (fuqinë 

Tonë). Dhe Ne, e mbajmë në mitër atë që duam deri në kohën e caktuar. 

Andaj, ju nxjerrim juve si fëmijë, e pas kësaj, do të arrini ju (fuqinë) më të 

madhe. Disa nga ju vdesin e disa ngelin deri në kufirin më të ulët të jetës, që 

 
1 Aludon në hadithin e Enes ibn Malik-Allahu qoftë i kënaqur prej tij, i cili përcjell se i Dërguari i Allahut-

paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ka thënë:” Unë dhe kijametit jam si këta të dy”. Transmeton 

Buhariu nr.6504, Muslimi nr. 2951. 
2 Xhabir ibn Mutimi-Allahu e mëshiroftë, thotë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut-paqa dhe mëshira e 

Allahut qofshin mbi të, duke thënë:” Unë kam shumë emra: Unë jam Muhamed, unë jam Ahmed, unë jam el-

Mahij, me mua Allahu e fshin kufrin, unë jam el-Hashir, ai tek i cili tubohen njerëzit  në ditën e ringjalljes 

mbi këmbët e mia, unë jam el-akib i fundit nuk ka pejgamber pas meje”. Transmeton Buhariu nr.4896, 

Muslimi nr. 2354. 
3 “Sherhu Tahavije” 2/589. 
4 El-Bekare, 1-3 
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mos dijë asgjë nga ajo që ka ditur më parë. Dhe, ti e sheh tokën e thatë, e kur 

Ne lëshojmë ujin (të reshurat) në të, ajo lëkundet dhe gufon dhe mbijnë 

(rritën) gjithfarë lloj bimësh të mrekullueshme”1. Kështuqë ai i cili ka mundësi 

të krijon këta që i shohim pa dyshim se ka mundësi ti ripërtrin ata për së dyti. 

Gjithashtu thotë:” Dhe Ai është që e shpik jetën dhe pastaj e përsërit atë, e ajo 

(përsëritja) është edhe më e lehtë për Të (sipas mendimit tuaj). Shembëlltyra 

më e lartë është vetëm e Tij në qiej dhe në tokë dhe Ai është mbizotëruesi, i 

urti”2. 

2. Urdhërohet i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص të betohet fuqishëm në Allahun se 

ringjallja do të ndodh, kjo ceket në fjalët e Tij:” Ata që nuk besuan, menduan 

se kurrsesi nuk do të ringjallen. Thuaj:“ Po, pasha Zotin tim, patjetër do të 

ringjalleni dhe do të njiheni me atë që keni punuar, e ajo për Allahun është 

lehtë!”3. 

Gjithashtu thotë:” E ata kërkojnë t’u tregosh (e do të thonë): A është e vërtetë 

ajo (që thua për dënimin)? Thuaj: “Po, pasha Zotin tim, ajo është më se e 

vërtetë, dhe ju nuk do të mund ta pengoni kurrsesi”4. 

3. Allahu tregon sekuanca nga biseda që bëhet në Ahiret ndërmjet besimtarëve 

të cilët besojnë në ringjallje e që janë në Xhenet ku i shijojnë mirësitë e tij dhe 

pabesimtarëve të cilët e përgënjeshtrojnë ringjalljen e që janë në Zjarr dhe 

dënohen si dhe tregohet se kufri i tyre, përgënjshtrimi i ringjalljes pas vdekjes i 

ka shpier ata në këtë përfundim të keq, Allahu thotë në Kuran: “Banorët e 

Zjarrit do t’u thonë banorëve të Xhennetit: “Na derdhni pak ujë mbi ne, ose 

diçka nga ajo që u ka dhuruar Allahu!” Ata thonë: “Me të vërtetë, Allahu 

këto i ka ndaluar për qafirat. Të cilët e kanë marrë fenë lojë dhe argëtim, dhe 

të cilët i ka mashtruar jeta e kësaj bote. Ne sot do t’i lëmë ata, ashtu siç e kanë 

harruar ata takimin me këtë Ditë dhe për shkak se i kanë mohuar argumentet 

Tona.”5. 

4. Realiteti i drejtësisë me të cilën janë ngritur qiejtë dhe toka është që Allahu ti 

ringjallë robërit e Tij, që ti shpërblen për punët e tyre, sepse atëherë vetëm me 

këtë jetë nuk do të arrihej drejtësia e plotë e përgjithshme në veprimtarinë 

njerëzore. Allahu është Ai i Cili ka dërguar pejgamberë, ka zbritur libra të na e 

tregon rrugën të cilën Allahu e don, kështu që njerëzit pas kësaj janë ndarë në 

dy grupe: Një grup ka qenë i qëndrueshëm në urdhrat e Allahut duke sakrifikuar 

shpirtin, mallin, jetën e tyre për Allahun, këta kanë vdekur dhe nuk e kanë marrë 

shpërblimin akoma, ndërsa në të kundërtën e këtij grupi janë grupi tjetër i cili 

refuzuan urdhrat e Allahu e tepruan në zullum, dhunë, padrejtësi, krime dhe 

 
1 El-Haxhxh, 5-7 
2 Rum, 27 
3 Et-Tegabu, 7 
4 Junus, 3 
5 El-Ea'raf, 50-51 
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vdiqën pa u dënuar për krimet e tyre, atëherë vallë këta dy grupe a duhet ta kenë 

të njëjtin trajtim apo përfundim?!   

Logjika e shëndoshë në mënyrë të prerë gjykon se patjetër të ketë ringjallje, 

sepse assesi këta dy grupe nuk janë të barabarta. Allahu thotë në Kuran:  “A do 

ti bëjmë të barabartë muslimanët me kriminelët? Ç’është me ju, si gjykoni 

ashtu?”1. Poashtu Allahu thotë: “Vallë! A është njësoj si besimtari si 

mëkatari? Jo, ata nuk janë të barabartë. Ata që kanë besuar dhe punuar 

vepra të mira, për ta janë kopshtet e Xhennetit Me‘va të përgatitur për atë që 

kanë punuar. E ata që kanë bërë keq, vendbanim i tyre është Zjarri. Sa herë 

që duan të dalin nga ai, do të kthehen në të dhe do t’u thuhet: “Shijoni 

dënimin e Zjarrit, të cilin e keni përgënjeshtruar!”.2 

 

Dy: Nga Suneti: 

 

Argumentet që potencojnë ringjalljen pas vdekjes nga Suneti janë të shumta prej 

tyre: 

1. Hadithi i Xhibrilit të cilin e transmeton Omeri  se kur është pyetur 

Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص çfarë është imani ka thënë:  

- Ai është: Të besosh Allahun, melekët e Tij, librat e Tij, pejgamberët e Tij, 

Ditën e Fundit dhe të besosh në kaderin, qoftë e mirë apo jo”3. 

2. I Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë:” Çdo kush do të ringjallet në atë gjendje që 

ka vdekur”4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 El-Kalem, 35-36 
2 Es Sexhde 17-20 
3 Muslimi 
4 Muslimi (2878) 
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5. Shenjat e Kijametit dhe llojet e tyre 

 

الساعة )  Eshratu es-Saati, në gjuhën arabe ka për kuptim shenjat ose – (أشراط 

fillimet e Kijametit. Në “Lisanul Arab” qëndron se të dy këto kuptime janë të 

afërta, sepse shenja e diçkaje është edhe fillimi i saj. 

Shenjat e Kijametit janë sinjalet të cilat i paraprijnë ndodhisë së Kijametit, 

Allahu thotë: (( السَّاَعَة َأن ََتْتِيَ ُهم بَ ْغَتًة  فَ َقْد َجاَء َأْشرَاطَُها  َفَأَّنَّٰ ََلُْم ِإَذا َجاَءِْتُْم ِذْكرَاُهمْ فَ َهْل يَنظُُروَن ِإَّلَّ  )) 
"Po ata a presin tjetër, pos Çastit, i cili do t’u vijë befas, e parashenjat e tij 

tashmë kanë ardhur. Po për çfarë do t’u shërbejnë atyre këshillat, kur t’iu 

ketë ardhur Kijameti?!"1 

 

Shenjat e Kijametit ndahen në tri lloje: 

Lloji i parë: Shenjat e vogla janë ato shenja të cilat kanë dalë dhe kanë 

mbaruar. Prej këtyre shenjave është edhe dërgimi i Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, këtë e tregon 

e tregon hadithi që e kanë shënuar Buhariu dhe Muslimi nga Enes ibn Malik  
se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: "Unë dhe Kijameti jemi dërguar si këta të dy." Dhe i 

bëri bashkë gishtin tregues dhe të mesmin.2 

Shenjë e tillë është edhe çarja e hënës, siç ka treguar Allahu në Kur'an, ((  اْقََتََبِت
 Momenti është afruar, e hëna është çarë."3" – ((السَّاَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمرُ 

E tillë është edhe dalja e zjarrit nga Hixhazi, i cili do t'i ndriçojë qafat e deveve 

në Busra. Këtë e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga ebu Hurejra  i cili 

thotë se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: "Kijameti nuk do të ndodh pa dalë një zjarr nga 

toka e Hixhazit, i cili (zjarr) do t'i ndriçojë qafat e deveve në Busra."4 

Ky zjarr ka dalur në fillim të muajit Xhumadel Ahira të vitit 654 H. prej një 

vendi në lindje të Medines. 

Lloji i dytë: Shenjat e mesme janë ato shenja që kanë dalë dhe nuk kanë 

mbaruar akoma, por sa vjen e shtohen. Këto shenja janë të shumta, siç janë për 

shembull shenjat e përmendura në hadithin e Xhibrilit. 

Poashtu prej këtyre shenjave është edhe dalja e tridhjetë gënjeshtarëve të cilët 

do të pretendojnë pejgamberinë, etj. 

Lloji i tretë: Shenjat e mëdha janë ato shenja pas paraqitjes të së cilave do të 

ndodhë Kijameti. Shenjat e mëdha janë dhjetë dhe asnjëra prej tyre nuk ka 

 
1 Muhamed, 18 
2 Buhariu (6504) dhe Muslimi (2951) 
3 El-Kamer, 1 
4 Buhariu (7118) dhe Muslimi (2902) 
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ndodhur akoma. Muslimi transmeton nga Hudhejfe  se ka thënë: "Një herë 

Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص erdhi te ne kur po bisedonim. Ai na tha: Çfarë ishit duke 

biseduar? I thamë: E përmendëm Kijametin. Ai tha: Kijameti nuk do të ndodh 

para se t'i shihni dhjetë shenja para tij. Pastaj përmendi: tymin, Dexhallin, 

kafshën, lindjen e diellit nga perëndimi, zbritjen e Isait birit të Merjemes, 

Jexhuxhët dhe Mexhuxhët dhe tri shafitje, një shafitje në lindje, një në perëndim 

dhe një në Gadishullin Arabik. Shenja e fundit do të jetë një zjarr i cili do të del 

në Jemen dhe do t'i dëbojë njerëzit kah vendtubimi i tyre."1 

Në hadithe të tjera janë përmendur edhe: Mehdiu, rrënimi i Qabes dhe ngritja e 

Kur'anit nga toka.  

Mendimi i dijetarëve të mëdhenj është se dhjetë shenjat e mëdha janë këto tri të 

fundit që i përmendëm, si dhe ato të përmendura në hadithin e Hudhejfe ibn 

Usejdit, përveç shafitjeve. Shafitjet janë shenja të Kijametit pa mëdyshje, ngaqë 

shprehimisht përmenden në hadith, mirëpo ato do të ndodhin para se të dalin 

këto dhjetë shenjat e mëdha.  

Në vijim do t'i përmendim këto dhjetë shenjat në mënyrë më të detajizuar. 

 

1. Ardhja e Mehdiut 

Mehdiu është një njeri prej familjes së Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص prej pasardhësve të 

Hasenit, birit të Aliut   Ai do të del në një kohë kur bota do të jetë e mbushur 

me padrejtësi dhe ai do ta mbush atë me drejtësi. 

Emri i tij është i njëjtë me emrin e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص dhe emri i të atit të tij është i 

njëjtë me emrin e të atit të Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص.   

Ebu Davudi dhe Tirmidhiu transmetojnë nga Abdullah ibn Mesudi  se 

Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص: ''Bota nuk mbaron para se t'i sundojë arabët një njeri prej 

pasardhësve të mi, emri i të cilit është si emri im dhe emri i të atit të tij është si 

emri i atit tim. Ai do ta mbush botën me drejtësi, siç është mbushur me 

padrejtësi.''2 

 

2. Dalja e Dexhallit dhe çlirimi i Konstatinopolit 

Emri Dexhall rrjedh prej foljes së gjuhës arabe  dexhele دجل që do të thotë, ai që 

gënjen dhe mbulon të vërtetën. Dexhalli është quajtur me këtë emër, për shkak 

se ai do të jetë gënjeshtari dhe mashtruesi më i madh që e ka njohur njerëzimi 

ndonjëherë, pasi ai do të arrijë deri në shkallën sa do të pretendojë se është vet 

zoti dhe shumë prej njerëzve do ta besojnë dhe pasojnë atë. 

 
1 Muslimi (2901) 
2 Ebu Davudi (4/306) 
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Poashtu Allahu do t’i mundëson që me duart e tija të bën çudira e gjëra të 

jashtëzakonshme me çfarë do shtohet sprova për njerëzit. 

Dalja e tij do të shkaktojë dridhje dhe dilema në besim, e do ndahen njerëzit 

rreth tij mes atij që do jetë besnik i bindur, pasues me vetdëshirë apo nga frika, 

dhe ai që do e përgënjeshtron dhe ik nga fitneja e tij. 

 Për arsye se sprova e tij është aq e madhe, të gjithë pejgamberët tërhoqën 

vërejtjen prej tij, edhe i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص tërhoqi vërrejtje prej tij herë pas here, që të 

jetë sa më e qartë për umetin, sqaroi detajet rreth tij, përshkroi fizionominë 

dhe trupin e tij, përmendi mashtrimet dhe mënyrat e gënjeshtrave të tij, 

përmendi se kush do jenë pasuesit dhe dashamirët e tij, se sa do qëndrojë në 

tokë, se si do vdes, kush do e vret, me detaje precize, që përfshijnë gjithë jetën e 

Dexhallit. 

Do të hyjë ne çdo vend, përveç Mekes dhe Medines. 

Me vete e ka Zjarrin dhe Xhenetin. Zjarri i tij është Xheneti, kurse Xheneti i tij 

është Zjarri.  

Daljen e tij e konfirmojnë hadithe të vërteta. Muslimi transmeton nga Abdullah 

ibn Amr ibn Asi   se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: "Në umetin tim do të del 

Dexhalli dhe do të mbetet dyzet, nuk e di a tha dyzet ditë apo dyzet muaj apo 

dyzet vjet, atëherë Allahu do ta dërgojë Isain, birin e Merjemes i cili i ngjan 

Urve ibn Mesu'dit. Isai do ta kërkoj dhe do ta vrasë..."1. 

Në dy Sahihat transmetohet nga Abdullah ibn Umeri  se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص u ngrit 

para njerëzve të ligjërojë, e lavdëroi Allahun ashtu si i takon Atij, pastaj e 

përmendi Dexhallin dhe tha: "Unë ju paralajmëroj për të dhe Nuhu e ka 

paralajmëruar popullin e vet për Dexhallin. Mirëpo unë po j'ua them një fjalë të 

cilën nuk i ka thënë asnjë pejgamber popullit të vet: Ai është i verbër në njërin 

sy, kurse Allahu nuk është i verbër."2 

 

3. Zbritja e Isait 

Zbritja e Isait, birit të Merjemes nga qielli në tokë si sundimtar i drejtë, i cili do 

ta thyej kryqin dhe do ta vrasë derrin dhe do ta mbys Dexhallin. 

Prej argumenteve është ajeti: ''E ai (Isai) është parashenjë e Momentit.''3 Me 

këtë ajet, një numër i madh i mufesirëve argumentojnë zbritjen e Isait, (alejhi 

es-selam). Ahmedi transmeton në Musned se ibn Abbasi  gjatë komentimit të 

këtij ajeti ka thënë: ''Bëhet fjalë për zbritjen e Isait, birit të Merjemes para Ditës 

së Kijametit.'' Por, zbritjen e Isait (alejhi es-selam) e vërtetojnë edhe hadithet e 

vërteta. Në dy Sahihat transmetohet nga ebu Hurejra  se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka 

 
1 Muslim (2940) 
2 Buhariu (3057) dhe Muslimi (168) 
3 Ez-Zuhruf,61 



Akide 3                                                                                                                                        Tetovë | 2020-2021 

   

53 

 

thënë: ''Pasha Atë ne dorën e të cilit është shpirti im! Së shpejti ne mesin tuaj do 

të zbresë biri i Merjemes, si sundues i drejtë, do ta thyej kryqin, do ta vrasë 

derrin dhe do ta anulojë xhizjen. Në atë kohë do të shtohet pasuria saqë askush 

nuk do ta pranojë. Në atë kohë një sexhde do të jetë më e vlefshme se gjithë bota 

dhe ç'ka ka në të.''1 

 

4. Dalja e Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve.  

Ata janë popull me numër të madh dhe askush nuk mund t'i luftojë ata. 

Thuhet se ata janë pasardhës të Jefethit, njërit prej fëmijve të Nuhut (alejhi es-

selam). Daljen e tyre e vërteton Kurani dhe Suneti. 

Allahu thotë: ''Derisa të hapet (penda) Jexhuxhët dhe Mexhuxhët dhe ato do 

të zbresin nga çdo bregore me shpejtësi. Dhe derisa të jetë afruar premtimi i 

saktë (Dita e kiametit) e ai është momenti kur mbeten të shtangur sytë e atyre 

që nuk besuan.''2 

Buhariu dhe Muslimi transmetojnë nga Zejneb bintu Xhahshi  se Pejgamberi 

 një ditë kishte hyrë i trishtuar dhe kishte thënë: "La ilahe il-lAllah! Mjerë ملسو هيلع هللا ىلص

Arabët për tmerrin që i pret! Sot është hapur kaq penda e Jexhuxhëve dhe 

Mexhuxhëve- dhe bëri rreth me gishtin e madh dhe tregues.''3 

 

5. Rrënimi i Qabes dhe rrëmbimi i stolive të saj:   

Kjo bëhet nga një njeri këmbëhollë nga Etiopia, siç e ka vërtetuar Suneti. 

Buhariu dhe Muslimi transmetojnë nga Ebu Hurerja  se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka 

thënë: ''Qaben do ta rrënojë një këmbëhollë nga Etiopia.''4 Ahmedi transmeton 

me sened të vërtetë nga Abdullah ibn Amri  se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë : 

''Qaben do ta rrënojë një këmbëhollë nga Etiopia do t'i rrëmbejë stolitë e saj 

dhe do t'ia heqë mbulesën. Sikur po e shoh tullacin këmbështrembër duke i rënë 

me kazmë dhe me lopatë."5 

 

6. Tymi 

Ai është tym i madh që do të zbresë nga qielli dhe do t'i mbulojë të gjithë 

njerëzit. Këtë e ka vërtetuar Kur'ani dhe Suneti. 

 
1 Buhariu (2222) dhe Muslimi (155) 
2 El-Enbija, 96-97 
3 Buhariu (3346) dhe Muslimi (2880) 
4 Buhariu (1591) dhe Muslimi (2909) 
5 Musned (2/220) 
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Allahu thotë: ''Ti pra prite ditën kur qielli sjell një tym të qartë. Ai (tymi) i 

përfshin të gjithë njerëzit, ky është një ndëshkim i dhembshëm.''1 

Kurse prej Sunetit është hadithi i Hudhejfe ibën Usejdit  që u cek më herët ku 

thuhet se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: ''Kijameti nuk do të ndodh para se t'i shihni 

dhjetë shenja para tij. Dhe përmendi: tymin , Dexhalin , Kafshën...''  

 

7.Ngritja e Kuranit  

Ngritja e Kuranit në qiell saqë nuk do të mbetet asnjë ajet, as i shkruar as i 

mësuar përmendësh. Ibn Maxhe dhe Hakimi transmetojnë nga Hudhejfja  se 

Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: "Islami do të zbehet ashtu siç zbehet ngjyra e rrobave 

deri sa të mos dihet ç’është agjërimi, ç’është namazi apo haxhi. Edhe Kurani do 

të ngrihet për një natë, saqë në tokë nuk do të mbetet asnjë ajet prej tij..."2. 

 

8. Lindja e Diellit nga Perëndimi 

Këtë e vërtetojnë citatet nga Kur'ani dhe Suneti. Allahu thotë: "Ditën kur vijnë 

disa shenja të Zotit tënd, asnjë njeri nuk i bën dobi besimi i tij nëse nuk ka 

besuar më parë, ose nuk ka bërë në besimin e tij kurrfarë të mire."3   

Një grup i madh mufesirësh janë të mendimit se "disa shenja të Zotit tënd" 

është lindja e diellit nga perëndimi. Pasi Taberiu i përmend mendimet e 

dijetarëve për këtë ajet thotë: "Mendimi më i vërtetë është mendimi se bëhet 

fjalë për kohën kur dielli të lind nga perëndimi, mendim të cilin e mbështesin 

hadithet e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. Buhariu dhe Muslimi transmetojnë nga Ebu Hurejra 

 se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: "Kijameti nuk do të ndodh para se të lind dielli 

nga perëndimi. Kur të lind ashtu dhe kur ta shohin njerëzit, atëherë të gjithë do 

të besojnë. Ajo është koha kur asnjë njeriu nuk i vlen besimi i tij nëse nuk ka 

besuar më parë ose nuk ka bërë në besimin e tij kurrfarë të mire."4 

 

9. Dalja e Kafshës  

Ajo është një krijesë shumë e madhe , madje thuhet se gjatësia e saj është 

gjashtëdhjetë kut, ka katër këmbë dhe bisht. Thuhet se ajo është me krijim të 

përzier që i ngjan disa kafshëve të ndryshme njëkohësisht. Kurani dhe Suneti e 

vërtetojnë daljen e saj para Kijametit. 

 
1 Ed-Duhan, 10-11 
2 Ibn Maxheh (4049) dhe Hakimi (4/473) 
3 El-En’am,158 
4 Buhariu (4636) dhe Muslimi (157) 
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Allahu thotë: "E kur kundër tyre do të bëhet fjala (e dënimit) realitet. Ne do tu 

nxjerrim një Kafshë nga toka që do t'u flasë, sepse njerëzit nuk ishin të 

bindur në argumentet tona."1 

Muslimi transmeton nga Ebu Hurejra  se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: "Kur të 

dalin tri shenja, asnjërit nuk do t'i vlej besimi i tij nëse nuk ka besuar më parë, 

ose nuk ka bërë në besimin e tij kurrfarë  të mire: lindja e diellit nga perëndimi, 

Dexhali, dhe Kafsha."2 

Imam Ahmedi transmeton nga Ebu Umame  se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: "Do 

të dalë Kafsha dhe do t'i fryjë njerëzit në hundë. Ata do të dehen aq, saqë njeriu 

do të blejë deve dhe do të thotë: "Nga kush e bleva?" Do të përgjigjet: "Prej 

njërit me kapistall."3 Senedin e këtij hadithi e ka llogaritur  të vërtetë Hejthemiu 

si dhe dijetarë të tjerë të hadithit. 

 

10. Dalja e një zjarri të madh nga Adeni 

Ky do t'i ndjek njerëzit dhe do t'i tubojë në një vend. Kjo është shenja e fundit 

prej shenjave të mëdha. Për këtë shenjë na ka treguar Suneti, siç u cek në 

hadithin e Hudhejfe ibn Usejdit të cilin e transmeton Muslimi. Në të thuhet: 

"Shenja e fundit do të jetë një zjarr që do të dal në Jemen dhe do t'i dëbojë 

njerëzit kah vendtubimi i tyre." Kurse në një transmetim tjetër nga Hudhejfeja 

thuhet: "Një zjarr që do të dale nga fundi i Adenit dhe do t'i përzë njerëzit." 

Këto janë shenjat më të mëdha të Kijametit të cilat ndodhin para ndodhisë së 

Kijametit. Kur të ndodhin këto, nis Kijameti me lejen e Allahut të Lartësuar. Në 

tekste është përmendur se këto shenja vijnë njëra pas tjetrës, si rruazat në varg. 

Sa të mbarojë njëra, vjen tjetra. Transmeton Taberiu në el-Eusat nga Ebu 

Hurejra   se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: "Dalja e shenjave vjen njëra pas tjetrës. 

Ato vijojnë si rruazat në varg."4  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 En-Neml, 82 
2 Muslimi (158) 
3 Musned (5/268) 
4 El-Mu'xhem el-Eusat (5/148) nr.4283 
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6. Mekamul Mahmud (Vendi i lavdisë) 

 

Mekamul Mahmud ( المقام المحمود), vendi i lavdisë është prej gjërave të mëdha, e 

cila i është premtuar të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص Ditën e Gjykimit, këtë na e 

argumenton Suneti i të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص dhe se për të janë të pajtimit 

dijetarët e Ehli Sunetit dhe Xhematit. 

Dijetarët kanë mendime të ndryshme rreth asaj se çfarë konkretisht është 

mekamul-mahmud, të cilin ja ka premtuar Allahu të Dërguarit të Vet ملسو هيلع هللا ىلص si në 

vijim: 

1. Mendimi i parë: I shumicës së dijetarëve është se mekamul mahmud është: 

ndërmjetësimi. Bazuar në hadithet e qarta autentike në këtë kontekst: 

a) Hadithi i Ibn Omerit  i cili thotë: “Njerëzit në Ditën e Gjykimit ecin si të 

vdekur, çdo umet vrapon pas pejgamberit të tyre dhe thonë: O filan 

ndërmjetëso.  Derisa të arrin ndërmjetësimi deri tek i Dërguari i Allahut, kjo 

pra është mekamul-mahmud”1. 

b) Po ashtu transmeton Xhabir ibn Abdullah  se i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka 

thënë: “Kush thotë kur ta dëgjoj ezanin: O Allah, Zoti i kësaj thirrjeje të plotë 

dhe namazit që do të falet, jepja Muhamedit el-Vesilen dhe el-Fadilen si dhe 

ringjalle atë në mekamul-mahmud të cilin ia ke premtuar. Atë e kaplon 

ndërmjetësimi im në Ditën e Gjykimit”2. 

Ibn Haxheri (Allahu e mëshiroftë) thotë: Ibn Xheuzi ka thënë: Shumica janë të 

mendimit se mekamul mahmud është për qëllim ndërmjetësimi (shefati).3 

2. Mendimi i dytë: Mekamul mahmud është dhënia e flamurit të Hamdit 

(lavdisë) në Ditën e Gjykimit.  

Sheukani (Allahu e mëshiroftë) ka bërë bashkim ndërmjet këtij mendimi dhe 

mendimit të parë dhe thotë: “Mund të thuhet se ky mendim nuk ka kundërshtim 

me të parin ku do të jetë i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ndërmjetësuesi dhe në dorën e 

tij do të ketë flamurin e lavdisë”4. 

 

 

 

 

 

 
1 Buhariu (4718) 
2 Buhariu (4718) 
3 “Fet'hul bari” 2/113 
4 “Fet'hul kadir” Sheukani 3/152 
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7. Shefati (ndërmjetësimi) 

 

Fjala Eshefa’atu ( الشفاعة) gjuhtarisht do të thotë: Afrim te tjetri për t'i 

ndihmuar, si dhe të kërkosh prej tij. Më shumë përdoret kur të lidhesh me 

dikë, i cili ka më shumë personalitet dhe gradë nga ai i cili është më poshtë.1 

Ndërsa në terminologjinë e sheriatit do të thotë: “Kërkim falje, tolerimi për 

gjunahet dhe gabimet”2. 

Ehli Suneti dhe Xhemati pohon ndërmjetësimin e të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص si 

dhe pejgamberëve, melekëve, besimtarëve, ashtu siç janë përcjellë 

transmetime deri tek ne nga Kurani dhe Suneti si dhe e mohojmë atë 

ndërmjetësim të cilin e mohojnë argumentet nga Kurani dhe Suneti. 

Shefati plotësohet fillimisht kur njerëzit në Ditën e Gjykimit janë shumë 

ngushtë në brengat e asaj dite, ku pritja në atë vend të madh do të jetë shumë 

e gjatë për gjithë krijesat. Kështu që njerëzit atë ditë do ti kërkojnë ata 

persona të cilët kanë pozitë të lartë tek Allahu i Lartësuar që të 

ndërmjetësojnë për ta, që Allahu t’ua largon atë gjendje të tmerrshme që do ti 

kaplon atë ditë. Pastaj ndodhin llojet e ndryshme të ndërmjetësimit siç do të 

cekim pak më vonë me lejen e Allahut. 

Dijetarët e Ehli Sunetit dhe Xhematit kanë thënë: 

1. Imam Ahmedi (Allahu e mëshiroftë) në lidhje me ndërmjetësimin thotë: 

“Allahu do ti nxjerr nga Zjarri disa njerëz me ndërmjetësimin e Muhamedit ملسو هيلع هللا ىلص    

”3. 

2. Imam Axhurri (Allahu e mëshiroftë) ka shkruar në librin e tij një kapitull 

me titull: “Obligueshmëria e besimit në ndërmjetësim”, ku thotë: Dijeni 

Allahu ju mëshiroftë se mohuesi i ndërmjtësimit pretendon se kush hyn në 

Zjarr nga muslimanët nuk mund të del kurrë prej tij, ky është drejtimi i 

mutezilëve, të cilët i përgënjeshtrojnë disa gjëra të cilat do ti cekim më vonë, 

kurse ato kanë bazë në Kuran dhe Sunet si dhe transmetime nga sahabët, 

ndjekësit e tyre në mirësi si dhe fjalët e fukahave. Kështu që mutezilët i 

kundërshtojnë të gjitha këto dhe nuk përfillin aspak Sunetin e të Dërguarit të 

Allahut ملسو هيلع هللا ىلص e as fjalët e sahabëve, por të gjitha kundërshtimet e tyre i bazojnë 

në ajetet e paqarta dhe në logjikën e tyre. 

 

 

 

 
1 “Mufredatu fi garibil-Kuran” Asfahani fq. 263. 
2 “Nihajetu fi garibil-hadith” Ethiri 2/458 . 
3 “Tabakatul hanabila” 1/344. 
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Disa argumente nga Kurani dhe Suneti: 

Një: Nga Kurani: 

1. Fjala e Allahut: “E sa engjëj ka në qiej, ndërmjetësimi i të cilëve nuk bën 

dobi vetëm pasi që Allahu të jep leje për atë që dëshiron dhe me të cilën 

është i kënaqur”1. 

2. Fjala e Allahut: “Atë ditë nuk bën dobi as ndërmjetësimi, përveç atij, të 

cilin e ka lejuar i Gjithmëshirshmi të ndërmjetësojë dhe për të cilin e pëlqeu 

ndërmjetësimin.”2. 

3. Fjala e Allahut:“Kush mund të ndërmjetësojë te Ai, pos me lejen e Tij? ”3. 

 

Dy: Nga Suneti: 

  

1. Hadithi i gjatë i Ebu Hurejres  i cili përcjell se i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka 

thënë: “Unë jam zotëria i njerëzve në Ditën e Gjykimit dhe a e dini vallë se si, 

kur ti tubon Allahu gjithë njerëzit Ditën e Gjykimit, prej të parit deri tek i 

fundit në një rrafshnaltë të vetme, të cilët i sheh shikuesi dhe i dëgjon thirrësi, 

dielli ju afrohet afër, njerëzit i kaplon mërzia, trishtimi saqë nuk kanë 

mundësi të përmbahen. Atëherë disa prej tyre thonë: A nuk e shihni se në 

çfarë gjendje jeni, a nuk shikoni në dikë i cili mund të ndërmjetëson  për ju 

tek Zoti juaj. Disa ju thonë disa njerëzve: Babai i juaj Ademi…” Pastaj ceket 

se ata shkojnë me rradhë tek Ademi, Nuhu, Ibrahimi, Musai, Isai (Paqa dhe 

mëshira e Allahut qofshin mbi ta) dhe secili prej tyre u thotë: Shkoni tek 

dikush tjetër, derisa vijnë tek Muhamedi  ملسو هيلع هللا ىلص e ai thotë: “...derisa vijnë tek unë 

dhe më thonë: O Muhamed ti je i Dërguari i Allahut, vula e pejgamberëve, ty 

Allahu ti ka falur mëkatet e kaluara dhe ata të mëvonshmet, ndërmjetëso për 

ne tek Zoti yt, a nuk po e sheh se në çfarë gjendje jemi. Atëherë unë vazhdoj 

derisa arrij nën Arsh, bie në sexhde për Zotin tim, e më pas Allahu mi hap 

falënderimet ndaj Tij duke e lutur Atë më lavdërimet më të mira me të cilat 

nuk ka pasur mundësi dikush para meje të lutet me ta, pastaj do të më thuhet: 

O Muhamed çoje kokën dhe kërko e do të jepet, ndërmjetëso dhe do të 

pranohet ndërmjetësimi. Atëherë do ta çoj kokën dhe do të them: Umeti im o 

Zot umeti im o Zot, umeti im o Zot...”4. 

 
1 En-Nexhm, 26 
2 Taha, 109 
3 El-Bekare, 255 
4 Buhariu (4712) dhe Muslimi (194) 



Akide 3                                                                                                                                        Tetovë | 2020-2021 

   

59 

 

2. Hadithi i Enes ibnu Malikut  i cili përcjell se i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka 

thënë:” Unë jam i pari i cili do të ndërmjetësoj për në Xhenet, e unë jam 

pejgamberi me më shumë pasues”1. 

 

Kushtet për të ndodhur shefati: 

 

Shefati ndodh vetëm se me dy kushte, e ata janë: 

Një: Ti jep Allahu leje ndërmjetësuesit të ndërmjetëson, sepse shefati është 

gjë e cila i takon Allahut që t’ia jep kujt të dojë: “Thuaj: “I tërë shefati 

(ndërmjetësimi) i takon vetëm Allahut, i Tij është pushteti i qiejve dhe i 

tokës, e më vonë vetëm te Ai ktheheni”2. Andaj nuk mund që ndërmjetësuesi 

ta kërkon ndërmjetësimin vetëmse pasi ti jep leje poseduesi i saj, Allahu 

Fuqiplotë. 

Dy: Te jetë i kënaqur Allahu për atë që ndërmjetësohet, pra të jetë Allahu i 

kënaqur që për atë njeri të ndërmjetësojë dikush, që do të thotë të jetë 

besimtarë, sepse për pabesimtarin nuk vlen shefati, Allahu thotë: “... atyre 

nuk u bën dobi ndërmjetësimi i ndërmjetësuesve”3. 

Këto dy kushte i përmbledh fjala e Allahut: “E sa engjëj ka në qiej, 

ndërmjetësimi i të cilëve nuk bën dobi vetëm pasi që Allahu të japë leje”4 

kjo është kushti i parë, ndërsa fjalët: “Dhe se është i kënaqur me të”5, ky 

është kushti i dytë. 

 

Llojet e shefatit (ndërmjetësimit) 

 

Dijetarët e Ehlu Sunetit dhe Xhematit kur kanë folur në lidhje me llojet e 

shefatit i kanë ndarë ata në dy lloje: 

Lloji i parë: Ndërmjetësimi i veçantë i Muhamedit  ملسو هيلع هللا ىلص: 

1. Ndërmjetësimi i madh për gjithë krijesat që ti çliron nga ndodhitë e 

qëndrimit në pritje të llogarisë, kur njerëzit presin të përulur përpara Krijuesit 

të tyre. Pastaj kërkojnë nga pejgamberët që të ndërmjetësojnë për ta tek 

Allahu, që Allahu t’ua largon trishtimin e asaj Dite të Madhe, derisa kërkojnë 

 
1 Muslimi (196) 
2 Ez-Zumer, 44 
3 El-Mudethir, 48 
4 En-Nexhm, 26 
5 En-Nexhm, 26 
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nga i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص i cili ju thotë: “Unë jam për të”. Argumentin e 

këtij lloji e cekëm më parë1. 

2. Shefati i të Dërguarit të Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص për banorët e Xhenetit që të hyjnë në të 

pasi ta kenë dhënë llogarinë. Argument për këtë është hadithi të cilin e 

transmeton Muslimi nga Enesi   i cili kaloi pak më parë.2 

3. Shefati i të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص për t’ia lehtësuar dënimin xhaxhait të tij 

Ebu Talibit, sepse ai në kohën e Mekes doli në mbrojtje të tij. Argument për 

këtë është se kur i Dërguari i Allahut   ملسو هيلع هللا ىلص u pyet se: Vallë a i ka bërë dobi Ebu 

Talibit mbrojtja e tij ndaj teje. E ai tha: “Po, ai tani është në cekëtinë të 

Xhehenemit, sikur të mos isha unë do të ishte në fund të zjarrit të 

Xhehenemit”.3 

4. Shefati i të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص për ata njerëz të cilët e kanë merituar të 

hyjnë në Zjarr e të mos hyjnë në të. Argument për këtë është, ashtu siç thotë 

ibn Haxheri (Allahu e mëshiroftë) në “Fet’h”.4 Hadithi i Hudhejfe ibn 

Jemanit  ku qëndron: “I pari i cili do të kalon urën e Siratit është si 

vetëtima”.  I thashë: Nënë e babë i flijofsha për ty çfarë mund të jetë ai kalim 

si vetëtima. Tha: “A nuk e keni parë vetëtimën se si kalon dhe zhduket sa hap 

e mbyll sytë? Pastaj të tjerët e kalojnë si era, pastaj të tjerët si zogjtë, ndërsa 

disa duke vrapuar të shtyrë nga veprat e tyre, ndërsa i Dërguari juaj është 

mbi urën e Siratit duke thënë: O Zot shpëtoi, shpëtoi, derisa nuk kanë 

mundësi veprat t’i shtyjnë. Pastaj vjen një njeri që nuk mund të kalojë vetëm 

se duke u tërhequr zvarrë”. Pastaj vazhdoi dhe tha: “Në dy anët e tij, të Siratit 

ka grepa të lidhura, të urdhëruara të veprojnë për kë janë urdhëruar, dikë e 

gërvishtin, e ai shpëton, e dikush tjetër zihet në ta dhe hyn në Zjarr”5.  

5. Shefati i të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص për ata njerëz të cilat i kanë të njëjta të 

mirat dhe të këqijat e tyre. Për këta njerëz do të ndërmjetëson i Dërguari i tyre 

për të hyrë në Xhenet, argument për këtë është fjala e Ibn Abasit   i cili 

thotë: “Ai i cili nxiton për punë të mira hyn në Xhenet pa dhënë llogari, 

ndërsa mesatarët hyjnë në Xhenet me mëshirën e Allahut, kurse banorët e 

Ea'rafit, hyjnë në Xhenet me ndërmjetësimin e Muhamedit 6”ملسو هيلع هللا ىلص. 

6. Shefati i të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص në ngritjen e gradave të disa besimtarëve 

nga banorët e Xhenetit. Argument për këtë është hadithi i Umu Selemes se i 

 
1 Buhariu (4712) dhe Muslimi (194) 
2 Muslimi (196) 
3 Buhariu (6564) dhe Muslimi (209) 
4 “Fet’hul bari” Ibn Haxher 11/436 
5 Muslimi (195) 
6 Taberaniu në “El-Kebir” nr. 11404, ndërsa në zinxhirin e këtij hadithi gjindet Musa ibn Abdurahman 

Sanani, Dhehebiu për të thotë në “El-Mizan”: i njohur mirëpo nuk është i besueshëm, sepse Ibn Hibani ka 

thënë për të Dexhal. Ibn Adiu për të ka thënë: Nuk i pranohet hadithi si dhe ky rast hadithi llogaritet prej 

atyre që nuk i pranohet. Huthejmiu në “Mexhme” 10/378, thotë pasi që këtë ia mvesh Taberaniut në “El-

Kebir” dhe në “Eusat” ku qëndron se Musa ibn Abdurahman Sanani i cili është trillues 
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Dërguari i Allahut   ملسو هيلع هللا ىلص  ka hyrë tek Ebu Seleme të cilit iu ishin zgurdulluar sytë 

dhe ai ia mbylli, pastaj tha: “Kur të vdes njeriu e sheh dhe e ndjek shpirtin e 

tij (e shikon)”. Të pranishmit nga të afërmit filluan të qajnë. Tha: “Mos bëni 

dua kundra vetvetes përpos se për mirë sepse melekët bëjnë amin për atë që 

thoni”. Pastaj tha: “O Allah fale Ebu Selemen, ngritja atij grada me të 

udhëzuaritt, si dhe trashëgoje atë me pasardhës më të mirë, na fal neve dhe 

atë o Zot i botëve, zgjeroja varrin e tij dhe ndriçoja atë”1. 

7. Ndërmjetësimi i të Dërguarit të  Allahut ملسو هيلع هللا ىلص për disa besimtarë që të hyjnë 

në Xhenet pa llogari dhe pa u dënuar fare, si rasti i duasë për U'kashe ibn 

Muhsan2. Që ai të jetë nga ata 70 000 të cilët do të hyjnë në Xhenet pa llogari 

dhe pa u dënuar fare. Siç tregohet në hadithin e Ibn Abasit  ku qëndron se i 

Dërguari i Allahut   ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Mu prezentuan mua popujt para jush, ku 

kaloi një pejgamber me popullin e tij, ndërsa një pejgamber kaloi me disa 

njerëz, pas tij një pejgamber kaloi me 10 njerëz, një tjetër me 5 njerëz, kurse 

pash edhe një pejgamber i cili kaloi i vetëm. Kur papritmas pashë një 

grumbull të madh njerëzish dhe thashë: O Xhibril këta janë umeti im? Më 

tha: Jo, mirëpo shiko në horizont. Shikova, e ata ishin të shumtë  dhe më tha: 

Këta janë umeti yt, ata të parët 70 000 që ju prijnë atyre, ata nuk japin as 

llogari e as që dënohen. I  thashë: Po pse? Më tha: Këta nuk shëroheshin me 

zjarr e as që kërkonin nga dikush t’ju bëj rukje e as që bëjnë ogur si dhe 

vetëm në Zotin e tyre mbështeten”. U ngrit Ukashe ibn Muhsan  dhe tha: O 

i Dërguari i Allahut lute Allahun të më bën prej tyre. I Dërguari i Allahut    ملسو هيلع هللا ىلص  

tha: “O Allah bëjë prej tyre”. Pastaj u ngrit edhe dikush tjetër dhe tha: O i 

Dërguari i Allahut, lute Allahun që edhe mua të më bëj prej tyre. I Dërguari i 

Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص tha “Ta kaloi Ukashe”3. 

Lloji i dytë: Shefati i përbashkët në të cilën bëjnë pjesë i Dërguari i Allahut 

 melekët, pejgamberët, besimtarët. Ky lloj  ndërmjetësimi është për ata ملسو هيلع هللا ىلص

besimtarë që kanë bërë mëkate të mëdha dhe të cilët kanë hyrë në Zjarr. 

Argument për këtë lloj të shefatit është hadithi i Xhabir ibn Abdullah   ku 

qëndron se i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Me të vërtetë Allahu më shefatin 

e dikujt, do ti nxjerr disa njerëz prej Zjarrit”4. 

Ibn Kethiri (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Për këtë lloj ndërmjetësimi janë 

transmetuar hadithe mutevatir, ndërsa havarixhëve dhe mutezilëve, kjo dituri 

 
1 Muslimi (920) 

2 Njëri nga pjesëmarësit në luftën e Bedrit, ishte nga njerëzit më të bukur, në luftën e Bedrit iu thye shpata 

kështu që i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ia dha atij një dru hurme, e cila u 

shëndrua në shpatë dhe luftoi me të. Mori pjesë në shumë luftra. Halid bin Velidi-Allahu qoftë i kënaqur prej 

tij, e dërgoi me Thabit ibn Akramin si negociator me Tulejha ibn Huvejlid el-Esedijun, e ky i fundit i vrau që 

të dy në vitin 13H gjatë hilafetit të Ebu Bekrit në sajë të luftërave kundër murtedëve, e shënon Dhehebiu në 

“Sijeru alamu nubela” 
3 Buhariu (6041) dhe Muslimi (220) 
4 Muslimi (191) 
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sikurse u është e fshehur,  kështu që pa dije, kanë kundërshtar hadithet e sakta 

autentike. Ndërsa disa të tjerë për inat, një gjë të tillë e kanë ditur mirëpo 

përsëri kanë vazhduar në bidatin e tyre”1. 

 

 
1“Enihajetu fil fiten vel-melahin” e Ibn Kethirit 2/179, shiko “Fet’hul bari” të Ibn Haxherit 11/433 si dhe 

“Kitabu-teuhid” të Ibn Huzejmes fq. 241, “Levaimul-envar” të Sefariut 2/211 dhe në “Sherhu Tahavie” 

1/282  
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 7. Haudi 

 

El-Haud (اْلوض) në etimologji e ka kuptimin e vendit ku mblidhet uji, shumësi 

i saj është ahuad, hajad1. 

Ndërsa në terminologjinë sheriatike është një gjë të cilën e pohon Kurani, 

Suneti, ixhmaja e selefit se: Haudi është vendi ku tubohet uji i cili zbret nga 

lumi Keuther në Ditën e Kijametit për të Dërguarin e Allahut ملسو هيلع هللا ىلص. 

Ehli-Suneti dhe Xhemati janë të pajtimit për të besuarit në Haudin, në vijim 

do të cekim disa nga fjalët e tyre: 

1. Imam Ahmedi (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Besimi në Haudin dhe se i 

Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص e ka Haudin në Ditën e Kijametit ku do ta pret umetin e 

tij, gjatësia e të cilit është sa të ecurit një muaj, enët e tij janë sa numri i yjeve 

në qiell”2. 

2. El-Axhurri përcjell se Enes ibn Malik   njëherë hyri tek disa njerëz të 

cilët e përmendnin Haudin dhe kur më panë, unë iu afrova atyre dhe thanë: J 

ku ju erdhi Enesi. Dikush prej tyre tha:  Çfarë thua për Haudin? Thashë: Nuk 

kam paramenduar se dikush si ju nuk ka njohuri për Haudin, i kam lënë 

plakat e Medines çdonjëra prej tyre pas çdo namazi e luste Zotin e Madhëruar 

ta shpie te Haudi i të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص. 

3. Ibn AbdulBerri (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Hadithet që flasin për 

Haudin janë mutevatir, të sakta, të besueshme e të shumta, andaj besimi në të 

është obligim te dijetarët islam dhe pranimi tek ata është i domosdoshëm. Një 

gjë të tillë e kanë mohuar pasuesit e bidatit prej havarixhëve dhe mutezilive 

ndërsa pasuesit e hakut e besojnë bindshëm Haudin siç ka treguar i Dërguari i 

Allahut ملسو هيلع هللا ىلص”.  

Poashtu thotë: Transmetimet që flasin për Haudin janë të shumta, saqë nuk ke 

mundësi ti numërosh si dhe prej transmetimeve më të sakta që janë përcjellë 

deri tek ne”3. 

Ehli Suneti dhe Xhemati janë argumentuar për Haudin në Kuran dhe Sunet si 

në vijim: 

 

 

 

 
 

1“Lisanul arab” Ibn Mendhurit 7/141, “nihajetu fi garibil-hadith” Ibn Ethirit 1/461 
2“Tabakatul-hanabila” 1/242 
3 “Temhid” Ibn AbdulBerri 2/291 
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Një: Nga Kurani: 

Fjala e Allahut: “Ne ta kemi dhuruar ty Keutherin”1. 

Transmeton Imam Muslimi nga Enes ibn Malik   se ka thënë: Njëherë i 

Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص ishte me ne kur e kaploi atë një kotje, pastaj e ngriti 

kokën duke buzëqeshur. I thashë: Çfarë të shtyu të qeshesh o i Dërguari i 

Allahut? Më tha: “Pak para më zbriti një sure”. - Pastaj lexoi suren Keuther: 

“Ne, vërtetë, të dhamë Keutherin. Andaj, ti falu dhe therr kurban për Zotin 

tënd! E s’ka dyshim se urrejtësi yt është farëshuar”2. Pastaj tha: “A e dini 

çfarë është el-keuther?”. Thamë: Allahu dhe i Dërguari i Tij e dijnë më së 

miri. Tha: “Ai është një lum të cilin ma ka premtuar Zoti im, në të cilin ka 

mirësi të mëdha, e ai është Haudi im ku do tu jap të pinë umetit tim në Ditën 

e Kijametit, numri i enëve të tij është sa numri i yjeve në qiell, një rob do të 

largohet nga unë, e unë do të them: O Zot ky është prej umetit tim, do të më 

thonë melekët: Ti nuk e din se çfarë kanë shpikur këta pas vdekjes tënde”3. 

Ky ajet pohon dy çështje: 

1 - Keutheri është një nga lumejt e Xhenetit, i cili i është premtuar të 

Dërguarit të Allahut   ملسو هيلع هللا ىلص  dhe është i veçantë për të. 

2 - Pohimi se në Haudin e të Dërguarit të Allahut   ملسو هيلع هللا ىلص  do të pijë ai i cili ka 

qenë i kapur pas Sunetit të Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص madje do të pijë dhe nuk do të etet 

pas saj kurrë. 

 

Dy: Nga Suneti pejgamberik: 

Nga Suneti i të Dërguarit të Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص ka shumë hadithe që flasin për Haudin, 

që arrijnë gradën mutevatir, të cilat transmetohen nga një numër të madh të 

sahabëve. 

Ibn Haxheri (Allahu e mëshiroftë) përcjell në “Fet’h“ nga el-Kurtubi në “el-

Mufhim ” se ka thënë: “Çdo besimtar e ka obligim ta beson dhe ta din se 

Allahu e ka veçuar Muhamedin ملسو هيلع هللا ىلص me Haudin i cili përmendet qartë me emër 

dhe cilësi si dhe pijen  e tij, në shumë hadithe të sakta dhe të njohura të cilat 

poqëse tubohen të tërat shërbejnë për ne si dije e prerë. Ngase nga i Dërguari 

i Allahut   ملسو هيلع هللا ىلص  përcjellin më shumë se tridhjetë sahabe, më shumë se njëzet prej 

tyre janë në Buhari dhe Muslim, ndërsa hadithet tjera janë në koleksionet 

tjera të haditheve. Më pas transmetimet nga sahabët i transmetojnë tabiinët, e 

kështu me radhë, prandaj për këtë çështje ka konsensus tek të parët tanë të 

mirë dhe tek Ehli Suneti prej më të mëvonshmëve”4. 

 
1 El-Keuther, 1 
2 El-Keuther, 1-3 
3 Muslimi (400) 
4 “Fet’hul bari” Ibn Haxheri 11/475 
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Hadithet për këtë çështje janë si në vijim: 

1. Hadithi i Sehl ibn Sa’dit i cili thotë: I Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص, ka thënë: “Unë 

do të jem para jush tek Haudi, ai i cili arrin tek ai, do të ngopet. E ai që pi 

nga ai, kurrë më nuk do të ketë etje. Atëherë do tu ndalohet afrimi i disa 

njerëzve, të cilët i njoh unë dhe të cilët më njohin mua, mirëpo do të 

pengohen të takohen me mua”1.  

2. Hadithi i Enes ibn Malik  se i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Gjerësia e 

Haudit tim është sa distanca ndërmjet Ejles2 dhe San’asë të Jemenit dhe në të 

ka ibrika3 sa numri i yjeve në qiell”4. 

3. Hadithi i Enes ibn Malik  se i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Do të 

vijnë tek Haudi im disa nga shokët e mi, derisa kur ti njoh, e ato do të 

largohen nga unë dhe unë do të them: Këta janë shokët e mi, e do të më 

thuhet: Ti nuk e din se çfarë kanë shpikur ata pas teje”5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Buhariu (6583) dhe Muslimi (2290) 
2 Qytezë apo fshat mesatar në Sham (Jordani i sodit) 
3 Enë e lartë zakonisht prej metali, me përmasa të ndryshme, me grykë të ngushtë, me vegjë e me lëfyt, që 

shërben për të mbushur ujë a për të pirë me të, për të zier kafe, çaj etj. Ibrik i argjendtë (i kallajisur). Ibrik 

bakri (zinku). Ibrik balte. Ibrik çaji (kafeje). Lëfyti (veshi) i ibrikut. Pi ujë me ibrik. * Bie shi me ibrik (me 

gjyma, me shtamba, me kova, me legenë) shih te GJYM,~I 
4 Buhariu (6580) dhe Muslimi (2303) 
5 Buhariu (6582) dhe Muslimi (2304) 



Akide 3                                                                                                                                        Tetovë | 2020-2021 

   

66 

 

 8. Sirati 

Sirati në gjuhën arabe do të thotë rruga e qartë.1 

Ndërsa në terminologji: "Ura e shtruar mbi Xhehenem, në mes Xhenetit dhe 

dhe tokës së mahsherit (tubimit) ku njerëzit do të kalojnë mbi të sipas 

veprave të tyre”2. 

Besimi në urën e Siratit është medhhebi i pasuesve të së vërtetës nga të parët 

tanë të mirë të këtij umeti. Në vijim do ti cekim disa nga fjalët e dijetarëve 

dhe imamëve: 

1. Selman el-Farisi  ka thënë: “Do të vihet Ura e Siratit në Ditën e 

Kijametit e mprehtë si brisku, e melekët do të thonë: O Zot kush mund të 

kalojë mbi të? Do të thotë Allahu: Kush dua unë prej krijesave të mia. 

Atëherë do të thonë melekët: O Zot ne nuk të adhuruam ashtu siç e meriton 

Ti”.3 

2. Imam Ahmedi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Ura e Siratit është e vërtetë 

e cila do të sillet e do të vendoset mbi anët e Xhehenemit ndërsa njerëzit do të 

kalojnë mbi të kurse Xheneti është pas saj e lusim Allahun të na shpëtoj gjatë 

kalimit në të”4. 

3. Imam Ibn Batta el Ukberij (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Besimi në 

ringjalljen dhe në urën e Siratit, atë ditë shenjë e besimtarëve do të jenë fjalët: 

Shpëtim, shpëtim o Zot. Ndërsa sa i përket urës së Siratit ajo është më e 

mprehtë se shpata dhe më e hollë se qimja ashtu siç ka ardhur në hadith”5. 

Ehu-Suneti dhe Xhemati janë argumentuar për obligueshmërinë e besimit në 

urën e Siratit si në vijim: 

 

Një: Bazuar në aludimin e ajeteve Kuranorë ku Allahu thotë:  “Dhe nuk ka 

asnjë prej jush që nuk do ta kaloj atë. Ky është vendim i kryer i Zotit tënd. 

Pastaj, do t’i shpëtojmë ata që ishin ruajtur, e zullumqarët do t’i lëmë aty të 

gjunjëzuar.”6 

 

Dy: Nga Suneti: 

 

 
1 “Lisanul-arab” Ibn Mendhuri 7/340, “Muhtaru-sihah” er-Razi fq. 151 
2 “Levamuil-envar” Sefarefeni 2/189 
3 ”Sher usulu ietikad ehlu suneh vel xhemah” Lelekai nr. 2221 
4 “Tabakatul hanabila” Ebu Jala 1/27. 
5 “Sherhul-ibane” Ibn Bata El Ukberij fq. 221 
6 Merjem, 71-76 . 
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Ka shumë hadithe që flasin për Siratin, cilësitë e tij dhe metodën e kalimit 

mbi të, prej tyre: 

1. Hadithi i gjatë i Hudhejfe ibnul Jemanit  ku qëndron: “I pari i cili do të 

kalon urën e Siratit është si vetëtima”.  I thashë: Nënë e babë i flijofsha për ty 

çfarë mund të jetë ai kalim si vetëtima. Tha: “A nuk e keni parë vetëtimën se 

si kalon dhe zhduket sa hap e mbyll sytë? Pastaj të tjerët e kalojnë si era, 

pastaj të tjerët si zogjtë, ndërsa disa duke vrapuar të shtyrë nga veprat e tyre, 

ndërsa i Dërguari juaj është mbi urën e Siratit duke thënë: O Zot shpëtoi, 

shpëtoi, derisa nuk kanë mundësi veprat t’i shtyjnë. Pastaj vjen një njeri që 

nuk mund të kalojë vetëm se duke u tërhequr zvarrë”. Pastaj vazhdoi dhe tha: 

“Në dy anët e tij, të Siratit ka grepa të lidhura, të urdhëruara të veprojnë për 

kë janë urdhëruar, dikë e gërvishtin, e ai shpëton, e dikush tjetër zihet në ta 

dhe hyn në Zjarr ”1.  

2. Hadithi i Ebu Hurejres  ku përcjell se i Dërguari  i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë; 

“Dhe do të vendoset Ura e Siratit ndërmjet dy anëve të Xhehenemit, ndërsa 

unë do të jem i pari i të dërguarve që do ta kaloj atë bashkë me umetin tim. 

Atë ditë askush nuk do të mund të flet përveç të dërguarve dhe fjala e tyre 

këtë kohë do të jetë: "O Allah, na shpëto! O Allah, na shpëto!" Ndërkohë në 

Xhehenem do të ketë grepa si gjembat e Saadani-it (bimë me gjemba). A i 

keni parë gjembat e saj?" Njerëzit i thanë: Po. Ai ملسو هيلع هللا ىلص vazhdoi dhe tha: "Këto 

grepa do të jenë si gjembat e Saadan-it, por askush përveç Allahut nuk e di sa 

do të jenë. Këto do t'i pengojnë njerëzit sipas veprave të tyre, disa do të bien 

dhe do të mbeten përgjithmonë në Zjarr,  të tjerë do të coptohen dhe më pas 

do të shpëtojnë”2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Muslimi (195) 
2 Buhariu ( 6573) dhe Muslimi (182) 



Akide 3                                                                                                                                        Tetovë | 2020-2021 

   

68 

 

9. Mizani (peshorja) 

 

Në  terminologjinë islame e ka kuptimin e peshores së vërtetë, ka gjuhë dhe 

dy krahë të saj ku peshohen të mirat dhe të këqijat1. 

Peshimi i veprave në Ditën e Gjykimit është diçka për të cilën flasin tekstet 

nga Kurani dhe Suneti. Kjo është edhe akideja e Ehlu Sunetit dhe Xhematit, 

të cilët besojnë se Allahu do ta sjell peshoren, në të cilën do të maten veprat e 

mira dhe të këqija të njerëzve, kjo tregon për drejtësinë absolute të asaj dite. 

Në vijim do ti cekim disa nga fjalët e tyre: 

1 - Imam Ahmedi (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Peshorja është e vërtetë, në të 

cilën do të peshohen të mirat dhe të këqijat ashtu siç dëshiron Ai të maten”2. 

2 – Ndërsa el-Axhurri (Allahu e mëshiroftë) në librin e tij “Esh-Sheriah” cek 

një kaptinë të tërë me titullin “Besimi në Mizanin dhe se ai është hak, në të 

cilën peshohen të mirat dhe të këqijat” pastaj i cek një numër të madh të 

haditheve dhe transmetimeve të cilat pohojnë besimin në Mizan3. 

3 – Ibn Bata el-Ukberij (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Muhadithinët, dijetarët, 

asketët dhe adhuruesit të të gjithë trojeve janë të pajtimit për 

domosdoshmërinë dhe obligueshmërinë e besimit në Mizan4. 

Ehlu Suneti dhe Xhemati janë argumentuar për pohimin e Mizanit si në vijim: 

 

Një: Nga Kurani: 

1. Fjala e Allahut: “Në Ditën e Gjykimit Ne do të vëmë peshoja të drejta, e 

askujt nuk i bëhet e padrejtë asgjë, edhe nëse është (vepra) sa pesha e një 

kokrre të melit Ne do ta sjellim atë. E mjafton që Ne jemi llogaritës”5. 

2. Gjithashtu Allahu thotë: “Atë ditë peshimi është i drejtë, atij që i rëndohen 

peshojat, ata janë të shpëtuar. Kujt i vijnë lehtë peshojat, ata e humbën 

vetveten, ngase i refuzuan argumentet Tona me të padrejtë”6. 

3. Kurse në suren el Karia’ thotë: “E sa i përket atij që i rëndohet peshoja e 

veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që ka peshojën e 

lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në Havije”7. 

 

 
1 „Levamiul-envar“, Sifarini: 2/184. 
2 “Tabakatul-Hanabila” 1/27. 
3 “El-Sheriah” El-Axhuri fq. 382. 
4 “Sherhul-ibane ala usuli Suneti ve dijaneh” Ibn Bata el-Ukberij fq. 323. 
5 Enbija:47. 
6 Arafë:8-9. 
7 Karia:6-9. 
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Dy: Nga Suneti: 

1. Hadithi i Ebu Hurejrës  i cili thotë:  Ka thënë i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص: “Dy 

fjalë janë të dashura tek Mëshiruesi, të lehta për shqiptim e të rënda në 

Mizan, e ato janë: SubhanAllahi ve bihamdihi subhanAllahil-Adhim”1. 

2. Hadithi i Aishes  e cila thotë: Një ditë i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ishte duke 

fjetur, ndërsa kokën e tij e kishte në prehrin tim dhe unë fillova të qajë derisa 

lotët e mija rrodhën mbi faqen e tij, atëherë i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص u zgjua 

dhe tha: “Çfarë ke?” I thashë: E kujtova Ditën e Kijametit dhe vështirsitë e 

saj, andaj a e kujton dikush dikë atë ditë? Tha: “Sa u përket tre rasteve jo, në 

Mizan derisa ta dijë a do ti rëndoj peshorja apo jo, kur të fluturojnë fletushkat 

derisa të dijë se në të djathtë do ti jepet apo në të majtë dhe mbi urën e 

Siratit”.2 

3. Hadithi i Enes ibn Malik  i cili thotë: Kërkova nga i Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص 

të ndërmjetëson për mua në Ditën e Kijametit, e ai më tha: “Do ta bëj një gjë 

të tillë”. I thashë: O i Dërguari i Allahut ku të të kërkoj? Më tha: “Fillimisht 

më kërko tek Sirati”. I thashë: E poqëse nuk të takoj tek Sirati?  Më tha: “Më 

kërko tek Mizani”. I thashë: E poqëse nuk të takoj tek Mizani? Më tha: “Më 

kërko tek Haudi, sepse unë nuk i tejkaloj atë ditë këta tre vende”3. 

Ndërsa sa i përket llojit të peshimit të veprave, në këtë çështje dijetarët kanë 

mendime të ndryshme: 

Mendimi i parë: Ajo çfarë do të peshohet në Mizan janë vepra të 

materializuara,  të cilat pastaj do të vendosen në Mizan, ku veprat e mira do 

të kenë formë të mire, ndërsa të këqijat formë të shëmtuar, argument i këtyre 

dijetarëve është hadithi i saktë, të cilin e transmeton Ebu Hurejra   se i 

Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Dy fjalë janë të dashura tek Mëshiruesi, të 

lehta për shqiptim e të rënda në Mizan, e ato janë: SubhanAllahi ve 

bihamdihi subhanAllahil-Adhim”.4 

Po ashtu në shumë hadithe tregohet se veprat në Ditën e Gjykimit kanë 

formë, trup të cilat do të mbrojnë vepruesin e tyre. Ebu Umame el-Bahili  

përcjell dhe thotë se e kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص duke thënë: 

“Lexojeni Kuranin sepse ai do të ndërmjetëson në Ditën e Gjykimit për 

lexuesit e tij, lexoni dy dritat el Bekare dhe Ali Imran, sepse këta të dyja do të 

vijnë në Ditën e Gjykimit në formën e dy reve apo dy lloj të shpezëve që sillen 

rreth e rrotull duke i mbrojtur lexuesit e tyre, andaj lexoni suren el Bekare 

 
1 Transmeton Buhariu nr. 6406, Muslimi nr. 2694. 
2 Transmeton Ebu Davudi nr. 4755 si dhe Imam Ahmedi në “Musned” 6/110, Hakimi 4/578 dhe thotë se 

zinxhiri i hadithit është i saktë me kushtet e Buhariut dhe Muslimit.  
3 Transmeton Tirmidhiu nr. 2563, Albani thotë për këtë hadith në “Sahih Tirmidhij” nr. 1981: Hadithi është i 

saktë. 
4 Transmeton Buhariu nr. 6406, Muslimi nr. 2694. 
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sepse leximi i saj është bereqet ndërsa lënia e saj është keqardhje si dhe kush 

e lexon atë sihirbazët nuk mund ti bëjnë dëm”1. 

Mendimi i dytë: Ajo e cila do të peshohet është vetë vepruesi dhe se robërit 

do të maten në Ditën e Gjykimit, duke e rënduar Mizanin ose duke mos e 

rënduar atë. Rëndimi i Mizanit do të jetë varësisht nga besimi i tyre dhe jo në 

bazë të trupave të tyre. 

Ebu Hurejre  përcjell se i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Dikush do të vijë 

në Ditën e Gjykimit me trup të madh e të shëndoshë, mirëpo tek Allahu nuk 

do të peshoj as sa fleta e mushkonjës”. Pastaj tha: “Lexojeni fjalën e Allahut: 

“Atyre nuk do t'u japim kurrfarë peshe”.2 

Mendimi i tretë: Do të peshohen fletushkat e veprave. Abdullah ibn Amr  

thotë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut ملسو هيلع هللا ىلص duke thënë: “Allahu i 

Madhëruar në Ditën e Gjykimit do ta shpëton një njeri nga umeti im para 

gjithë krijesave, ku do shfaqen 99 regjistra, çdo regjistër është sa sheh syri, 

pastaj do ti thuhet: A mohon diçka prej tyre? Apo mos të është bërë 

padrejtësi nga  rojet e mi, shënuesit e veprave tua? Ai do të thotë: Jo o Zoti 

im. Do ti thotë Allahu: A ke ndonjë arsye? Ai thotë: Jo o Zoti im. Atëherë 

Allahu do ti thotë: Po,  ti ke tek Ne një vepër të mirë, e Ne nuk do të bëjmë ty 

sot padrejtësi dhe do t’ia nxjerr një kartelë në të cilën qëndron fjala: Esh-

hedu en la ilahe ilallah ve esh-hedu ene Muhameden abduhu ve resuluhu. Do 

ti thuhet: Vendose këtë kartelë  në peshore. Do të pyet robi: O Zoti im po 

çfarë peshon kjo kartelë kundrejt këtyre regjistrave? Do ti thotë Allahu: Ty 

sot nuk do të bëhet padrejtësi. Pas kësaj vendosen të gjitha regjistrat në 

njërën anë të peshores dhe kartela në anën tjetër të peshores, e cila do të 

peshoj më shumë se të gjithë regjistrat, sepse nuk mund të peshon diçka më 

shumë se emri i Allahut”3. 

El Kurtubi (Allahu e mëshiroftë) e saktëson këtë mendim dhe thotë: 

“Mendimi më i saktë është se peshojat do të rëndohen dhe lehtësohen me 

regjistrat, në të cilat janë shënuar veprat e njerëzve. Ibn Omeri  thotë: Do të 

peshohen fletushkat e veprave, e poqëse kjo vërtetohet, atëherë fletushkat 

janë të materializuara si dhe Allahu i Madhëruar do ta bëjë animin e njërit 

krah (të peshores) ndaj tjetrit, argument se veprat janë të shumta, me të cilat 

meritohet Xheneti ose Xhehenemi”4. 

Nga ky mendim anon poashtu edhe es-Sefarinij (Allahu e mëshiroftë) i cili 

thotë: “E vërteta është se do të peshohen fletushkat e veprave të njerëzve. Të 

 
1 Transmeton Muslimi nr. 804. 
2 Kehf:105. 
3 Transmeton Imam Ahmedi në Musned 3/273 me tekst të njejtë si ky, Tirmidhiu nr. 2789, Ibn Maxhe nr. 

4300, Albani thotë: Ky hadith është i saktë dhe ka edhe zinxhir tjetër si ky me të njejtin kuptim, shiko “Sahih 

Tirmidhij” të Albanit 2/333.  
4 “Etedhiretu”Kurtubiu fq. 313. 
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këtij mendimi janë Ibn AbdulBerri e të tjerë gjithashtu të të njëjtit mendim 

janë edhe shumica e komentuesve të Kuranit”1. 

Rrumbullakimi i këtyre teksteve, me të cilat argumentohen thënsit e çdo fjale 

është se: ajo çfarë peshohet është vepruesi dhe veprat e tij dhe fletat e veprave 

të tij, këtë mendim e saktëson si më të saktë edhe Hafidh el-Hakemij (Allahu 

e mëshiroftë) pasiqë potencon edhe mendimin e katërt, i cili mund të thuhet 

se është i përafërt me mendimin e parë, ndër tjerave ai thotë: 

“Ajo çfarë del në pah nga tekstet e ndryshme, e Allahu e din më së miri, është 

se vepruesi, veprat e tij, fletushkat e veprave të tij, të gjitha këta do të 

peshohen sepse hadithet që komentojnë Kuranin përmblidhen dhe nuk ngel 

kurrëfarë kundërshtimi ndërmjet tyre. Argument për këtë është atë që e 

transmeton Ibn Amri  për kartelën2. 

Ky hadith tregon se robi vendoset bashkë me veprat e tij të mira, me 

fletushkat e tij në një anë, ndërsa ata të këqijat në anën tjetër të peshores. Ky 

është rrumbullakimi më i mirë i gjithë asaj që u përmend nga hadithet që 

flasin për peshoren dhe falënderimi dhe mirësia i takojnë Allahut të 

Madhëruar”3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 “Levamiul-envar” Seferanij 2/187. 
2 Kaloi klasifikimi i hadithit në faqen që kaloi para kësaj. 
3 “Mearixhul-kabul” Hafidh el-Hakemij 2/848. 
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10. Xheneti dhe Xhehenemi 

 

Xheneti është vend të cilin Allahu e ka përgatitur për robërit e Tij besimtarë, 

të cilët i nënshtrohen sheriatit të Tij, ndjekësit e të dërguarve të Tij. 

Xheneti është vend i begative dhe i shpërblimit të përhershëm, Allahu në të 

ka përgatitur atë që syri nuk e ka parë, veshi nuk e ka dëgjuar dhe zemra nuk 

mund ta kishte imagjinuar, Allahu i Lartmadhërishëm thotë: “Pra, për ata që 

kanë vepruar, nuk di askush për atë kënaqësi që u është caktuar atyre si 

shpërblim”1. 

Kush hyn në të ka shpëtuar me shpëtimin më të madh dhe e ka fituar fitimin 

më të shtrenjtë pas të cilit nuk ka kurrfarë dëmi, Allahu i Madhëruar thotë: “e 

kush shmanget Zjarrit e futet në Xhenet, ai ka shpëtuar, e jeta e kësaj bote 

nuk është tjetër pos një përjetim mashtrues”2. 

Xhehenemi është vend të cilin Allahu e ka përgatitur për pabesimtarët, 

përgënjeshtruesit e të dërguarve të Tij, rebelëve mbi sheriatin e Tij. 

Xhehenemi është shkatërrimi më i madh dhe humbja më e madhe, Allahu i 

Lartëmadhëruar thotë: “A nuk e ditën ata se kush kundërshton All-llahun 

dhe të Dërguarin e Tij, atij i është caktuar zjarri i Xhehenemit, ku do të 

jenë përjetë, e ky është ai poshtërimi i madh”.3 

Allahu në të ka përgatitur dënim që nuk mund ta paramendon mendja e 

njeriut, Allahu i Lartësuar thotë: “E sikur të ishte e atyre që nuk besuan, e 

tërë ajo çfarë ka në tokë e edhe një herë aq, do ta jepnin shpagim për t'i 

shpëtuar dënimit të tmerrshëm në Ditën e Kijametit. E prej Allahut do ju 

shfaqet (lloji i dënimit), çfarë as nuk kanë paramenduar”.4 

Besimi në Xhenet dhe në Xhehenem është prej çështjeve më kryesore të 

besimit në Ditën e Fundit, kjo është një nga shtyllat e besimit pa të cilën nuk 

vlen besimi. 

Në vijim do të shohim, mendimet e Ehli Sunetit dhe Xhematit në këtë çështje: 

 

Një: Xheneti dhe xhehenemi janë të krijuara dhe ekzistojnë edhe sot: 

  

Ky është mendimi i Ehli Sunetit dhe Xhematit, madje po përmendim edhe 

disa mendime të imamëve dhe dijetarëve të mëdhenj të këtij umeti: 

 
1 Sexhde:17. 
2 Ali Imran:185. 
3 Teube:63. 
4 Zumer:47. 
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1) Imam Ahmedi (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Allahu e ka krijuar Xhenetin 

para krijesave, krijoi banorë për të dhe begatitë e tij janë të përhershme. 

Andaj kush pretendon se diçka prej Xhenetit shuhet është qafir. Po ashtu Ai e 

krijoi Xhehenemin para krijesave dhe krijoi për të banorë dhe dënim të 

përhershëm e të pafund”1. 

2) El Axhurri (Allahu e mëshiroftë) në librin e tij “esh Sheria” e cek një 

kapitull të gjatë me titull: Kapitulli mbi besimin dhe pranimin se Xheneti dhe 

Xhehenemi janë të krijuar. Ku edhe thotë: Dije Allahu na mëshiroftë, Kurani 

është dëshmitar se Allahu e ka krijuar Xhenetin dhe Xhehenemin para se ta 

krijojë Ademin. Po ashtu ka krijuar banorë për Xhenetin dhe Xhehenemin 

para se ti nxjerr ata në dunja, nuk diskuton në këtë çështje ai që e njeh thelbin 

e Islamit dhe që e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit, për këtë që thamë dëshmojnë 

Kurani dhe Suneti pejgamberik, Allahu na ruajtë nga ai që e përgënjeshtron 

këtë realitet. Pastaj cek tekste të ndryshme nga Kurani dhe Suneti që e 

përforcojnë atë.2 

3) Ibn AbdulBerri (Allahu e mëshiroftë) kur e potencon hadithin e eklipsit të 

diellit thotë: “Në këtë hadith përmendet Xheneti dhe Xhehenemi, kjo është 

argument se ata janë të krijuar, të këtij mendimi janë dijetarët, dhe se ato nuk 

shkatërrohen si krijesat e tjera ndërsa bidatçitë një gjë të tillë e mohojnë”3.  

Ehli Suneti dhe Xhemati mendimin e tyre se Xheneti dhe Xhehenemi janë të 

krijuara dhe ekzistojnë gjatë gjithë kohës e argumentojnë me argumentet nga 

Kurani dhe Suneti. 

 

Një: Nga Kurani: 

1 – Fjala e Allahut në lidhje me Xhenetin: “Dhe nxitoni në falje mëkatesh 

nga Zoti juaj dhe për një Xhenet, gjerësia e të cilit është si gjerësia e qiejve 

dhe e tokës, i përgatitur për të devotshmit”.4 

2 – Allahu gjithashtu thotë: “Garroni në atë që fitoni falje prej Zotit tuaj dhe 

Xhenetin që gjerësia e tij është si gjerësia e qiellit e tokës, i përgatitur për 

ata që i besuan All-llahut dhe të dërguarve të Tij”5. 

3 – Gjithashtu thotë: “Dhe ruajuni Zjarrit që është përgatitur për 

pabesimtarët”6. 

 

 

1 Letër e Imam Ahmedit -Allahu e mëshiroftë, dërguar Museded ibn Muserhedit të cilën e cek Ebu Ja’la në 

“Tabakatul-hanabila” 1/344. 
2 “Esh-Sheria” Ibn Axhuri fq. 387. 
3 “Temhid” Ibn AbdulBerri 3/320. 
4 Ali Imran:133. 
5 Hadid:21. 
6 Ali Imran:131. 
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Dy: Nga Suneti: 

1 – Hadithi i Aishes  e cila thotë: Njëherë pati eklips dielli dhe u çua i 

Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص dhe e lexoi një sure të gjatë pastaj ra në ruku ku qëndroi 

gjatë, pastaj e çoi kokën dhe filloi të lexojë një sure tjetër, pastaj ra në ruku 

derisa përfundoi, pastaj ra në sexhde, njëjtë veproi edhe në rekatin e dytë. 

Pastaj tha: “Eklipsi i hënës dhe diellit janë dy argumente prej argumenteve të 

Allahut, andaj kur ti shihni ata faluni derisa të kalojnë, e të kthehen në 

gjendjen si kanë qenë”. Pas pak vazhdoi dhe tha: “Nga ky vend pashë gjithçka 

çfarë u kam premtuar (nga Ahireti) derisa kur ju më patë duke (duke marrë 

diçka me dorë) vjelur diçka nga Xheneti dhe unë ecja përpara e pashë 

Xhenetin, e kur ju më patë mua duke u tërhequr prapa unë e pashë 

Xhehenemin duke e ngrënë veten e tij...”.1 

2 – Hadithi i Enes ibn Malik  i cili thotë: Njëherë u fal i Dërguari i Allahut 

 pastaj pasi që e kreu namazin u drejtua me fytyrë nga ne dhe na tha: “O ju ملسو هيلع هللا ىلص

njerëz unë jam Imami juaj, andaj mos bini në ruku e as në sexhde para meje, 

e as në qëndrimin në këmbë, e as të dilni nga namazi para meje, sepse unë ju 

shoh prej përpara dhe nga prapa!” Pastaj tha: “Pasha Atë në dorën e të cilit 

është shpirti im, sikur të kishit parë atë që kam parë unë do të qeshnit pak e 

do të qanit shumë”. Thanë sahabët: E çfarë pe o i Dërguari i Allahut? Tha: 

“Pash Xhenetin dhe Xhehenemin”.2 

 

Shuarja e   Xhenetit dhe Xhehenemit: 

Është medhhebi i Ehlu Sunetit dhe xhematit se Xheneti dhe Xhehenemi janë 

të përhershëm dhe nuk shuhen e as ndonjëherë që do të përfundojnë, mirëpo 

ka pasur prej dijetarëve të hershëm që kanë thënë se Xhehenemi pas një 

periudhe të gjatë do të shuhet.    

Thotë ibn Tejmije : “Janë të pajtimit selefi i umetit dhe imamët e tyre dhe të 

gjithë  Ehlu Suneti dhe xhemati se prej krijesave ka që nuk zhduken e as që 

shuhen në tërësi, sikurse Xheneti, Zjarri, Arshi e të tjera. Dhe nuk thotë se do 

të shuhen të gjitha krijesat përveçse një grup i ehlul Kelamit (apolegjetikëve) 

dhe bidatçive, sikurse që është Xhehm ibn Safuani dhe ata që janë pajtuar me 

atë prej mutezilive dhe të ngjashmit, dhe kjo është qëndrim i kotë që bie në 

kundërshtim me Librin e Allahut dhe Sunetin e të Dërguarit të Tij dhe 

kundërshton poashtu ixhmanë e selefit të umetit dhe imamët e tyre”.3 

 

 
1.Transmeton Buhariu nr. 1212, Muslimi nr. 901. 
2 Transmeton Muslimi nr. 426. 
3 Ibn Tejmije “Mexhmu’ el Fetava” (8/304) dhe (18/307) 
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Ata që kanë thënë se Xhehenemi do të shuhet janë argumentuar me ajetet në 

vijim:  

“Aty do te jenë përgjithmonë derisa të jenë qiejt edhe toka, përvec se sa të 

dojë Zoti yt”.1 

Ndërsa për Xhenetin ka ixhmaa se në të do të jenë përgjithmonë, pakufi. 

Argument për këtë është ajeti: 

“Ndërsa ata të lumturit janë në xhenete në të cilat do të jenë përgjithmonë, 

derisa të jenë qiejt edhe toka, (pra kjo është) dhuratë e pakëputur 

(pandërprerë)”.2 

Argument tjetër me të cilin janë argumentuar se Xhehenemi shuhet është 

“Aty (në Xhehenem) do të mbesin periudha”3. 

بِِثنَي ِفيَها َأْحَقاًبً ))  ((َّلَّ
Fjala “hukb” shumësi “ahkab” d.m.th. periudhë e gjatë me fund. 

Poashtu gjuhësisht ka pasur komentime të ndryshme rreth asaj se çka është 

fjala خلود -(khuluud).   

Argument tjetër i atyre që kanë thënë se Xhehenemi shuhet është ajeti 

“Përgjithmonë do të jenë në të (Zjarr) përveç sa të dojë Allahu”.4 

 

Argumentet se Xhehenemi është i përhershëm pa kufi kohorë 

Ajeti i parë: “Ata dëshirojnë që të dalin prej Zjarri por s’do të dalin prej 

tij”.5 

Ajeti i dytë: “E kështu Allahu ua paraqet veprat që do të jenë dëshprim për 

ata dhe ata kurrë nuk do të dalin prej Zjarri”.6 

Ajeti i tretë: “Dhe ata që kanë bërë kufër kanë zjarr të Xhehenemit dhe nuk 

përfundon me ata(nuk i mbyt) dhe vdesin (vetëm në jetën e kësaj bote) dhe 

nuk ju lehtësohet aspak prej dënimit, kështu Ne e shpërblejmë çdo qafir”.7 

 

  

 
1 Hud 107 
2 Hud 108 
3 Nebe 23 
4 el Enaam 128 

5 el Maide 37 
6  el Bekare 167 

7  Fatir 36 

 


