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Teuhid el-Esma ue es-Sifat
()توحيد األمساء والصفات
1. Hyrje1:
Përkufizimi i këtij lloji të Teuhidit
El-Esma ()األمساء: është shumësi i fjalës el-ismu ( )االسمe cila në gjuhën tonë
d.t.th. emër2, ndërsa në gjuhën arabe, fjala el-ismu përkufizohet si fjalë e cila
është e vendosur për ndonjë kuptim, për të përcaktuar, dalluar, apo emërtuar
diçka.
Husna ()حسىن: është forma femërore e fjalës ahsen ()أحَسَن3, d.m.th. është shkalla
krahasore e sipërisë e fjalës hasen (َ )حَسَنqë d.t.th. i mirë, dhe ky mbiemër i
emrave të Allahut është cekur në Kur'an 4 herë.
Es-Sifat ()الصفات: është shumësi i fjalës es-sifeh (الصفَة
َ ), e cila në gjuhën shqipe
d.t.th. tipar, cilësi, apo atribut që është i lidhur me qenien, por që e veçon prej
tipareve tjera të lidhura me qenien, ose në aspekt kuptimor, ose në aspekt të
veprimeve.

Dallimi mes el-ismu dhe es-sifeh
Për t'i ditur dallimet mes el-ismu dhe es-sifeh ka disa mënyra:
E para: Prej emrave rrjedhin cilësitë, ndërsa prej cilësive nuk rrjedhin emra,
që do të thotë, prej emrave Er-Rahim ()الرحيم, El-Kadir (َ )القادرdhe El-Adhiim
()العظيم, rrjedhin cilësitë: mëshira, fuqia absolute dhe madhëria, mirëpo nuk
rrjedhin nga cilësitë në vijim emra, siç janë: vullneti, ardhja, nuk nxjerrim prej
këtyre emra, p.sh. Ardhësi dhe Dëshiruesi, etj.

1

Si referenca kryesore të këtij materiali (Emrat dhe Cilësitë e Allahut) janë:
- Enciklopedia e Akides në dorar.net, materiali nga kjo enciklopedi është i përkthyer nga Ali Ashani dhe kjo
është referenca kryesore e materialit të përdorur në këtë skriptë;
- Libri i Shejh ibn Uthejminit ()القواعدَاملثلى, pjesë të përkthyera të këtij libri mund të gjenden në disa punime
dhe përkthime të gatshme në internet.
- Libri "Usul el-Iman" i botuar nga shtëpia botuese Nun, ky libër është përdorur më shumë për mënyrën e
rënditjes së materialit sesa si referencë e materialit të kësaj skripte;
- Libri Akidja Ehlu Sunnetit dhe xhematit nën hijen e Kur'anit dhe Sunnetit, të Kahtanit, libër ky i përkthyer
nga Nexhat Ceka, etj.
2
Në gjuhën shqipe emri definohet kështu: Fjalë ose grup fjalësh, me të cilat quhet një njeri, një kafshë, një
send, një dukuri, një vend etj. për ta veçuar ose për ta dalluar atë nga një tjetër a nga të tjerët.
3
Shqip: më i mirë
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E dyta: Emrat e Allahut nuk rrjedhin e as nuk nxirren prej veprimeve të Tij,
përshkak se, nëse Allahu e do dikë, urren, apo hidhërohet ndaj dikujt, kjo nuk
nënkupton se këta veprime janë Emra të Tij. Mirëpo, në anën tjetër kemi
cilësitë që nxirren si pasojë e veprimeve të Allahut, dhe për këtë arsye ia
përshkruajmë Atij cilësinë e dashurisë, urrejtjes, hidhërimit dhe të tjera. Dhe
për këtë shkak thuhet se tema e cilësive është më e gjerë së tema e emrave.1
E treta: Emrat dhe cilësitë e Allahut janë njësoj sa i përket ndërmjetësimit apo
betimit në to, mirëpo ato dallojnë në emërtim dhe në lutje. P.sh. Lejohet që të
thuhet se dikush është rob i Allahut dhe pas robërisë të përmendet një Emër
prej Emrave të Tij, andaj themi: AbdulKeriim, AbdurRahman, AbdulAziz etj,
mirëpo nuk lejohet që robërinë t'ia përshkruajmë njërës prej Cilësive të Tij,
p.sh: AbdulKerem, AbdurRahmeh, AbdulI'zzeh, etj. Poashtu, Allahu lutet me
Emrat e Tij, si p.sh: O Rahiim (i Mëshirshëm) na mëshiro, o Latiif (i Butë) ji i
butë ndaj neve, mirëpo nuk u lutemi cilësive të Allahut, pra nuk themi: Oj
mëshira e Allahut na mëshiro, oj butësia e Allahut ji e butë ndaj neve etj, kjo
ngase cilësia nuk është i cilësuari, mëshira nuk është Allahu, por është cilësi e
Tij, poashtu edhe krenaria dhe cilësitë e tjera nuk janë Allahu, dhe as që
lejohet të themi për dikë se është rob i tyre. Thotë Allahu: (َ)ادعُوِنَ أستجبَ ل ُكم
"Mua më lutni, Unë do t’ju përgjigjem".2

Përkufizimi terminologjik
Ky lloj i Teuhidit ka të bëjë me pohimin e asaj që Allahu ia ka pohuar Vetes,
apo pohimin e asaj që Pejgamberi  ﷺe ka pohuar për Allahun. Poashtu, është
mohim i asaj që Allahu ia ka mohuar Vetes, apo mohim i asaj që Pejgamberi ﷺ
ia ka mohuar Allahut prej emrave dhe cilësive të Tij.

1
2

Medarixh es-Salikin (3/415)
Gafir, 60
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Ndikimi i njohjes së emrave dhe cilësive të Allahut tek myslimani
Imani në Emrat dhe Cilësitë e Allahut ka ndikim të madh në personalitetin e
myslimanit dhe në realizimin e adhurimit ndaj Zotit të tij.
Prej ndikimeve që ka ky Iman janë kuptimet që i gjen robi në adhurimet e
zemrës, adhurime këto, të cilat rezultojnë me mbështetje në Allahun
(Teuekkul), ruajtje të gjymtyrëve, të mendimeve dhe të shqisave të tij, ku robi
arrin në atë shkallë derisa nuk mendon vetëm se rreth asaj që e kënaq Allahun,
dashuron për Allahun dhe në emër të Tij, për Atë dëgjon, për Atë shikon dhe
më këtë ka shpresë të madhe në Allahun, dhe mendim të mirë për Zotin e tij.
Këto kuptime dhe të tjera, që kanë të bëjnë me Imanin në kuptimet e Emrave
dhe Cilësive të Allahut, mbjellin robëri të dukshme dhe të padukshme (ndaj
Allahut), me dallim nga një person në tjetrin, dhe kjo është mirësia e Allahut,
kujt të don ia jep.
Njohja e emrave dhe cilësive të Allahut ka rëndësi të madhe për myslimanin
dhe për lidhjen e tij me Zotin, andaj ne do t'i përmendim disa prej aspekteve të
cilat nxjerrin në pah këtë rëndësi dhe vlerë:
a) Rruga për njohjen e Allahut, është njohja e emrave dhe cilësive të Tij.
Në qoftëse robërit dëshirojnë ta njohin Zotin e tyre dhe ta shtojnë dijen e
tyre rreth Tij, nuk kanë rrugë tjetër, përveçse ta njohin Atë me anë të
argumenteve të sheriatit, që e përshkruajnë Atë dhe i tregojnë emrat dhe
veprat e Tij, sepse Allahu nuk shikohet në këtë botë. Shikoje fjalën e
Allahut ku na bën të njohur veten e Tij:
ََالسماواتَومَاَِفَاألرضَََۗمنَذاَالَّذيَيشف ُعَعندهَُإَّال
َّ ومََۚالََت ُخ ُذهَُسنةَوالَنـومََۚلَّهَُماَِف
ُ اللَّـهَُالَإلـٰهَإَّال
ُ َُّهوَاْل ُّيَالقي
َُوده
َُ ِبذنهََۚيـعل ُمَماَبْيَأيديهمَوماَخلف ُهمََۖوال
َّ ََُييطُونَبشي ٍءَمنَعلمهَإَّالَبَاَشاءََۚوسعَ ُكرسيَُّه
ُ ُالسماواتَواألرضََۖوالَيـئ
يم
َُ حفظُ ُهماََۚوُهوَالعل ُّيَالعظ
"Allahu është Ai i Cili nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Tij. Ai
është El Haj-ju El Kaj-jum. As kotje as gjumë nuk e kap Atë, e Atij është
çdo gjë në qiej dhe në tokë. Kush është ai që mund të ndërmjetësojë tek Ai
përveçse me lejen e Tij. Ai di se çfarë ka para dhe pas tyre. Ata kurrë nuk
do të përfshijnë ndonjë gjë nga dija e Tij, përveç asaj që Ai dëshiron.
Kurrsij-ja e Tij përfshin qiejt dhe tokën. Ai nuk ndjen aspak lodhje në
ruajtjen dhe në mbrojtjen e tyre. Ai është më i Larti, më Madhështori"1
Ky ajet njihet me emrin: Ajetul Kursijj. Ai është ajeti me i madh i Kur’anit
siç ka ardhur në hadith të saktë. Mbi madhështinë e këtij ajeti, dijetarët kanë
thënë: "Ai përmban besimin e drejtë në adhurimin e Allahut dhe në emrat e
cilësitë e Tij.”2

1
2

El Bekare, 255
Komentimi i këtij ajeti është pjesë e planprogramit të lëndës së K&S 1
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Robërit nuk munden që ta konceptojnë realitetin e adhurimit, ta zbatojnë atë
në fjalët dhe punët e tyre, në qoftë se nuk do të njohin cilësitë e Krijuesit të
Lartësuar.
Nga kjo që sqaruam, arritëm të kuptojmë sesa i madh është krimi që e kanë
bërë ata që mohojnë cilësitë e Allahut, emrat e Tij dhe veprat e Tij ose diçka
prej tyre, pasi që në këtë mënyrë ata bllokojnë rrugën e njohjes së Allahut.
b) Pastrimi i shpirtrave dhe edukimi i tyre që të adhurojnë Allahun një, të
vetëm.
Mesazhet e zbritura nga Allahu synojnë të rregullojnë gjendjen e njeriut, dhe
të përmirësojnë edukimin e tij me anë të adhurimit të Allahut. Çelësi me të
cilin hapën të Dërguarit zemrat e njerëzve ishin ajetet e Allahut, të cilat
flisnin rreth Zotit të tyre dhe i lidhnin zemrat e tyre me Të. Kështu pra
drejtohen zemrat dhe fytyrat e robërve, për tek Zoti i vetëm.
Kur’ani është përmbledhja e cilësive të Allahut, e veprave të Tij në univers,
si dhe sqarimi i Madhërisë së Allahut. Në të gjithashtu përmendet ftesa e
njerëzve për t’iu përgjigjur ligjeve të Allahut dhe për t’iu larguar gjërave që
tërheqin zemërimin e Tij, si dhe sqarimi i shpërblimit që ua jep Allahu atyre
që i binden dhe ndëshkimin me të cilin do t’i ndëshkojë ata që e
kundërshtojnë.
َۚوِبُمَإ َٰلَذكرَاللَّـه
َُ ودَالَّذينََيشونَرَِّبُم
َّ َمتشاِبا
ُّ هللاَنـَّزلَأحسنَاْلديثَكت ااًب
ُ ُود ُهمَوقُـل
ُ َُجل
ُ َُجل
ُ َثََّتل
ُ ْي
ُ ُاَمثاِنَتـقشعُّرَمنه
"Allahu zbriti fjalët më të shkëlqyera, një Libër pjesët e të cilit i
përngjasin njëra-tjetrës, shpesh i përsëritur. Lëkurat e atyre që kanë frikë
Zotin e tyre, rrënqethen prej tij. Pastaj lëkurat dhe zemrat e tyre, zbuten
me kujtimin e Allahut ".1
Njohja e Emrave dhe Cilësive të Allahut të mbron nga rrëshqitja në gabime,
të ngrit pas rënies në gabim (gjynah), të hap derën e shpresës, të ndihmon
për durim dhe të mbron nga pesimizmi dhe përtacia.
Zemrat e njerëzve ndoshta dëshirojnë të veprojnë gjynahe, por kur kujtojnë
se Allahu i sheh dhe se do të dalin para Tij, tërhiqen dhe largohen nga
gjynahu. Njeriu bie në gjynah, pastaj kujton mëshirën e madhe të Allahut
dhe nuk vazhdon në veprimin e gjynahut, nuk zhytet më shumë në rrugën e
shkatërrimit, por kthehet tek Zoti i Tij, i Cili e pranon teuben (pendimin) e
robërve dhe i mëshiron ata.
Robin e prekin fatkeqësi dhe gjëra të urryera, por ai nuk shqetësohet dhe
nuk shfaq panik, i mbështetet Allahut dhe i përballon gjërat e urryera me
zemër të kënaqur.

1

Ez Zumer, 23
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c) Dituria më e lartë ndër të gjitha njohuritë është njohja e Allahut.
Përderisa lartësia e njohurisë është sipas lartësisë së të njohurës, atëherë
padyshim njohuritë që na bëjnë të njohur Zotin tonë janë njohuritë më të
larta. Ai që ka dituri dhe njohuri rreth Allahut, është më i mirë se ai që ka
njohuri rreth yjeve, shtresave të tokës, njerëzve, kafshëve e tjerë.
Ka thënë Ibnul Arabi (Allahu e mëshiroftë): "Lartësia e dijes, është sipas
lartësisë së të diturës. Krijuesi është më i Larti i gjërave të ditura, si
rrjedhojë dituria rreth emrave të Tij, është dituria më e lartë.".
Islami i fton pasuesit e tij për dituri, vëzhgim dhe hulumtim në Univers. Por
ai i nënvlerëson ata që dituria e tyre qëndron në kufijtë e jetës dhe nuk i
kalon kufijtë e saj, për të njohur Krijuesin dhe për të kuptuar qëllimin e
krijimit të jetës dhe të gjallesave.
Allahu i Lartësuar ka thënë:
ُّ ))يـعل ُمونَظاهاراَمنَاْلياة
))ََهمَغافلُون
ُ َالدنـياَوُهمَعنَاْلخَرة
"Ata dinë vetëm të dukshmen e jetës së kësaj bote dhe janë neglizhent për
Ahiretin.”1
Në qoftë se njohuritë fetare janë njohuritë më të mira dhe më të larta,
padyshim se njohuria që na bën të njohur Zotin tonë është më e larta ndër të
gjitha njohuritë. Prandaj ajetet që na japin njohuri rreth Allahut, emrave dhe
cilësive të Tij, janë ajetet më të mira të Kur’anit.
d) Shtimi i Besimit
Besimi shtohet me dije dhe me punë. Sa më shumë që robi të ketë njohuri
rreth Allahut dhe ajeteve të Tij, aq më shumë i shtohet besimi. Po kështu,
kur robi i përgjigjet urdhrave të Allahut, i shtohet besimi.
Besimi sikurse shtohet me dije dhe me punë, ai pakësohet për shkak të
mangësisë së dijes dhe të punës. Allahu i Lartësuar ka thënë:
ون
َ ولَأيُّ ُكمَزادتهَُهـٰذهَإميا اًنََۚفأ َّماَالَّذينَآمنُواَفـزادْتُمَإميا اًنَوُهمَيستـبش ُر
ُ مَمنَيـ ُق
َّ َسورةَفمنـ ُه
ُ وإذاَماَأُنزلت
َمَمرضَفـزادْتُمَرج اساَإ َٰل ََرجسهمَوماتُواَوُهمَكاف ُرون
ََّ وأ َّماَالَّذينَِفَقُـلُوِب
"Sa herë zbret ndonjë sure, disa prej tyre (hipokritëve) thonë: Cilit prej
jush ia shton kjo besimin? Sa për ata që besojnë ajo e ka shtuar besimin e
tyre dhe përgëzohen. Por sa për ata në zemrat e të cilëve ka sëmundje, ajo
do të shtojë fëlliqësi mbi fëlliqësinë e tyre dhe vdesin si kafira."2
Besimtarët i besojnë ajetet e zbritura nga Allahu dhe njohuritë e ligjet që
përmbajnë, dhe vendosin ta zbatojnë atë që ftohen për ta zbatuar. Kjo
padyshim ua shton besimin. Ndërsa munafikëve ua shton kufrin, ngaqë ata
përgënjeshtrojnë dhe nuk pranojnë t’i përgjigjen Allahut.
1
2

Er-Rrum, 7
Et-Teube, 124- 125
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e) Të madhërosh Allahun dhe t’i lutesh Atij, me emrat e bukur dhe cilësitë
e larta.
Emrat e bukur dhe cilësitë e larta të Allahut tregojnë për Madhërinë eTij,
prandaj Emrat dhe Cilësitë e Allahut janë të shumta. Përderisa emrat e
Allahut dhe cilësitë e Tij u tregojnë robërve madhërinë e Krijuesit dhe
përkryerjen e Tij, nuk ka dyshim se ata janë rruga më e sigurtë, që e marrin
robërit për madhërimin dhe lutjen e Allahut.
Allahu i Lartësuar na ka urdhëruar në Kur’an, që t’i lutemi Atij, me anë të
emrave të Tij të bukur. Ai ka thënë:
))َۚ))وللَّـهَاألمساءَُاْلُس ٰىنَفادعُوهَُِبا
“Dhe të Allahut janë emrat më të bukur, kështu që luteni Atë me ta...”1
Prandaj prej rregullave të lutjes është që robi të lutet me anë të emrave të
bukur. Madje nuk plotësohet besimi në emrat e bukur të Allahut, derisa robi
ta lutë Allahun me ta.

1

El-A’raf, 180
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Shpjegimi i disa termeve që janë shpesh të përdorura në këtë kapitull
Tahrif ()التحريف
Tahrif-ndryshim, shtrembërim apo largim i një gjëje nga realiteti i saj dhe ai
ndahet në dy pjesë:
a) Ndryshim i tekstit. Kjo bëhet me shtim ose heqje të ndonjë shkronje, apo
ndryshim i ndonjë vokali në tekstin e fjalës, siç është ndryshimi i fjalës "isteua"
( )استوىnga ajeti: (" )الرمحنَ علىَ العرشَ استوىMëshiruesi që qëndron (isteua) mbi
Arsh"1, është ndryshuar kjo fjalë në "isteula" ()استوَل. Autori i "Nunije-s" thotë:
"Nun-i ( )نe çifutëve dhe Lam-i ( )لi xhehmijve në shpalljen e Zotit të Arshit
janë të shtuara."
b) Ndryshimi i kuptimit. Kjo bëhet duke e komentuar tekstin në kuptimin i cili
nuk ka qenë qëllimi i Allahut dhe i Dërguarit të Tij ﷺ, siç bëjnë ata që e
komentojnë Dorën e Allahut si fuqi dhe dhunti. Ky është komentim i pavërtetë,
për të cilin nuk dëshmojnë as tekstet e Sheriatit, as gjuha arabe.
Ta'til ()التعطيل
Ta'til është mohim, asgjësim i kuptimeve të cilësive të Allahut, siç bëjnë ata që
thonë se Allahu nuk cilësohet me ndonjë cilësi.
Dallimi mes tahrif-it dhe ta'til-it qëndron në atë se tahrifi është mohim i
kuptimit të drejtë dhe zëvendësim i tij me një kuptim tjetër, përderisa ta'til është
mohim i kuptimit të vërtetë, duke mos sjellë kuptim tjetër në vend të tij.
Tekjif ()التكييف
Tekjif (përshkrim), d.m.th. t'i caktohet cilësisë një mënyrë dhe formë e caktuar,
siç bëjnë disa të devijuar në këtë fushë, të cilët thonë, se Dora e Allahut e ka
këtë, apo atë formë, ose se Allahu qëndron mbi Arsh në këtë, apo në atë mënyrë
dhe formë. Të gjitha këto janë të pavërteta, sepse formën e cilësive të Allahut
nuk e di askush tjetër përveç Tij.

1

TaHa, 5

8

Akide 2

2020-2021

Temthil ()التمثيل
Temthil është përngjasim, si ata që thonë se Allahu ka dëgjim si dëgjimi ynë
dhe ka fytyrë si fytyrat tona. I Lartësuar qoftë Allahu nga ajo që e thonë!
Tenzih ()تَ ْن ِزيه
Dëlirja, lartësimi i Allahut dhe Cilësive të Tij, nga ajo që mund t'i përngjajë
ndonjë cilësie të krijesave.
Imam ebu Uthman es-Sabunij (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Ithtarët e hadithit
kapen fortë për Kuranin dhe Sunnetin, Allahu i ruajt të gjallit prej tyre dhe i
mëshiroftë të vdekurit e tyre, të cilët dëshmojnë në njësimin e Allahut dhe
dëshmojnë në pëjgamberinë, misionin e të Dërguarit të Tij, si dhe e njohin Zotin
e tyre me cilësitë e Tij, për të cilat ka treguar shpallja, Kur’ani, apo na ka
treguar i Dërguari i Tij  ﷺnë transmetimet e sakta, të cilat na i kanë transmetuar
njerëzit e drejtë, të cilët pohojnë për Allahun atë çfarë e ka pohuar Ai në librin e
Tij, apo në gojën e pejgamberit të Tij ﷺ, pa mos i përngjasuar cilësitë e Tij me
cilësitë e krijesave të Tij. - Thonë: Allahu e ka krijuar Ademin  me duart e
Tij ashtu siç e citon Allahu në Kuran:
(َي
َّ تَبيد
ُ يسَماَمنـعكَأنَتس ُجدَلماَخلق
ُ )قالََيَإبل
“I tha: O Iblis ç’të bëri ty të mos i biesh në sexhde atij (Ademit) të cilin e
krijova me dy duart e mia”1.
Dhe nuk ua ndryshojnë fjalive kuptimin duke thënë se: duart këtu e kanë
kuptimin: Begatitë e Tij ose forca e Tij, ashtu siç veprojnë Mu'tezilët dhe
Xhehmijtë, Allahu i udhëzoftë, e as që u japin formë cilësive të Tij apo t'i
përngjasojnë me duart e krijesave si përngjasuesit, Allahu i udhëzoftë. Allahu e
ka ruajtur Ehlu Sunnetin nga tahrifi-ndryshimi i tekstit, si dhe tekjifi–përshkrimi
i mënyrës, mirëpo Allahu atyre ju ka dhënë kuptim kur e kanë pasuar rrugën e
njëshmërisë së Allahut, duke e lartësuar Allahun nga krijesat si dhe duke mos e
përngjasuar dhe përshkruar mënyrën, duke iu përmbajtur fjalës së Allahut:
(َُيعَالبصي
َّ )ليسَكمثلهَشيءَوُهو
ُ َالسم
“Asgjë (askush) nuk i përngjan Atij dhe Ai është i Gjithëdëgjuesi,
Gjithëshikuesi”2,
Derisa pastaj thotë: Kështu thanë për gjitha cilësitë e Tij të tjera, të cilat
përmenden në Kur’an, apo në hadithe të sakta qofshin ato si: dëgjimi, shikimi,

1
2

Sad, 75
Esh-Shura, 11
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syri, fytyra, dituria, forca, fuqia, krenaria, madhëria, dëshira, vullneti, fjala, të
folurit, kënaqësia, hidhërimi, jeta, zgjuarsia, të qeshurit e të tjera1.

Vërrejtje: Ndërprerja e lakmisë për kuptimin e realitetit të formës dhe mënyrës
së Cilësive të Allahut, sepse robi e ka të pamundur t'i arrijë ato.
Kush i kupton këto çështje, ai e ka realizuar detyrimin e tij ndaj besimit në
Emrat dhe Cilësitë, ashtu siç e kanë shkoqitur imamët dhe dijetarët më të shquar
të kësaj fushe. Të përfshish Allahun me qenien e Tij është e pamundshme ashtu
siç thotë: Allahu: (َييطُونَبهَعل امَا
ُ )يـعل ُمَماَبْيَأيديهمَوماَخَلف ُهمَوال
“Ai i di ato që ishin para tyre dhe ato që vijnë pas, po dija e tyre nuk mund ta
përfshij Atë”.2 Po ashtu edhe përfshirja e cilësive të Tij është e pamundshme,
sepse rruga për të kuptuar një gjë të tillë, cilësitë e Tij, është e nevojshme të
njihet qenia e Tij, përderisa nuk kemi njohuri rreth qenies së tij hyjnore, poashtu
nuk kemi mundësi t’i kuptojmë cilësitë e Tij. Nisur nga ky aspekt, kur dikush
prej selefit është pyetur se si qëndron Allahu mbi Arsh kanë thënë: Qëndrimi i
Allahut është i njohur (mbi Arsh), metoda sesi është e panjohur, të besosh në të
e ke obligim, të pyesësh rreth saj është bidat.3

Akidetu selefi ve asbahul-hadith – Es-Sabunij fq. 3
Taha, 110
3
Këtë ngjarje e cek Lalekaiu në “Sherh-usulu-itikad ehlu Sunneti vel-xhemah” fq. 66, shejhul-islam Ibn
Tejmije-Allahu e mëshiroftë, Pasi tregon se kjo fjalë është e imam Malikut e njejta përgjigje përcillet po
ashtu edhe nga Rebiu, shejhu i imam Malikut-Allahu i mëshiroftë të dy. – “Mexhmu fetava” (5/365)
1
2
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2. Besimi i Ehlu Sunnetit në këtë kaptinë
Ehlu Sunneti dhe xhemati e njohin Zotin e tyre përmes cilësive të cilat janë
përmendur në Kur'an apo në Sunnet, e cilësojnë Zotin e tyre ashtu siç e ka
cilësuar Ai Veten e Tij, dhe ashtu siç e ka cilësuar Pejgamberi  ﷺdhe nuk e
ndryshojnë kuptimin e dëshiruar të fjalës, as nuk i shtrembërojnë emrat dhe
ajetet e Tij, i përshkruajnë Allahut atë që ia ka përshkruar Ai Vetes, pa
përngjasim, as përshkrim, as mohim dhe as ndryshim.
Parim i tyre është fjala e Allahut (tebareke ue tea'la): (َُيعَالبصي
َّ )ليسَكمثلهَشيءَوُهو
ُ َالسم
"Asgjë (askush) nuk i përngjan Atij, Ai është Dëgjuesi Shikuesi"1, poashtu si
parim e kanë edhe fjalën e Tij:
(ون
َ ُ)و َّّلِلَاألمساءَاْلُسىنَفَادعُوهَُِباَوذ ُرواَالَّذينَيـُلح ُدونَِفَأمسائهَسيُجزونَماَكانُواَيـعمل
“Allahut i përkasin emrat më të bukur, andaj lutjuni Atij me to dhe largohuni
nga ata që i shtrembërojnë emrat e Tij.”2
Ehlu Sunneti nuk e përcaktojnë formën e Cilësive të Allahut (tebareke ue tea'la),
sepse Ai nuk na ka treguar formën e tyre dhe se Ai është më i dituri rreth Vetes
së Tij, thotë Allahu: (ََُاّلِل
َّ )قُلَأأنـتُمَأعل ُمَأم
"Thuaj: A ju jeni më të ditur apo Allahu?!"3 Dhe askush prej krijesave nuk e
njeh Atë më mirë sesa i Dërguari i Tij ﷺ, për të cilin thotë Allahu:
(َهوَإالََّوحيَيُوحى
ُ " )وماَ يـنط ُقَعنَاْلوىَإنNuk flet ai nga epshi i tij, ajo (që flet ai) është
vetëm Shpallja, që i ka ardhur atij"4
Ehlu Sunneti besojnë se Qenia e Tij nuk u përngjason qenieve tjera dhe Cilësitë
e Tij nuk u përngjasojnë cilësive të tjerëve, pasi që askush dhe asgjë nuk i
përngjason Allahut dhe askush nuk është i barabartë ose i ngjashëm me të.
Askush nuk mund të krahasohet me Të, ndërsa kur Ehlu Sunneti i përshkruajnë
Atij diçka që ia ka përshkruar Vetes, nuk e përngjasojnë me diçka, edhe kur
mohojnë diçka prej Tij, nuk i mohojnë cilësitë e Tij me të cilat e ka përshkruar
Veten e Tij. Besojnë se Dituria e Tij është absolute, se ai është Krijuesi i çdo
gjëje, se ai është Furnizuesi i çdo gjallese, thotë Allahu (tebareke ue tea'la):
(ْي
َُ َّاقَ ذُوََال ُق َّوةَ المت
َّ َ" )إ َّنMe të vërtetë Ai është Furnizuesi, i Fuqishmi, i
ُ الرز
َّ َاّلِلَ ُهو
Paluhatshmi!"5
Poashtu besojnë se Allahu qëndron mbi Arsh, mbi shtatë kat qiej, i lartësuar nga
krijesat e Tij. Dituria e Tij është absolute, ashtu siç ka treguar për Veten në
Librin e Tij, në shtatë ajete, duke mos i përshkruar formë dhe as mënyrë
qëndrimit mbi Arsh, thotë Allahu: ()الرمح ُنَعلىَالعرشَاستـوى
َّ
1

Esh-Shura, 11
El-Ea'raf, 180
3
El-Bekare, 40
4
En-Nexhm, 4
5
Edh-Dharijat, 58
2
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"Mëshiruesi i cili qëndroi mbi Arsh"1, poashtu thotë Allahu (tebareke ue
tea'la): (َ)ثََّاستـوىَعلىَالعرش
ُ "Pastaj qëndroi (u ngrit) mbi Arsh"2.
Ehlu Sunneti besojnë se El-Kursijj dhe Arshi janë hakk, thotë Allahu (tebareke
ue tea'la): (يم
َُ ودهَُحفظُ ُهماَوُهوَالعل ُّيَالعظ
َّ ُ)وسعَ ُكرسيُّه
ُ َالسماواتَواألرضَوالَيـ ُؤ
"Kursiji i Tij përfshin qiejt dhe Tokën dhe Atij nuk i vjen rëndë t’i ruajë ato.
Ai është shumë i Lartë, i Madhëruar!"3
Arshin nuk ka mundësi ta përkufizojë askush veç Allahut, ndërsa Kursijji në
krahasim me Arshin është sikur një unazë e hedhur në një fushë të gjerë, Allahu
nuk ka nevojë për Arshin dhe nuk ka qëndruar mbi të se është i nevojshëm për
të, por për ndonjë urtësi të cilën e di vetëm Ai. Allahu nuk ka nevojë as për
Arshin, as për ndonjë krijesë tjetër të Tij, ngase çështja e Tij është shumë më e
madhe dhe më e lartë.
Allahu e krijoi Ademin me dy Duart e Tij. Të dy Duart e Tij janë të djathta, të
cilat janë të shtrira dhe furnizon e begaton me to si të dojë, thotë Allahu:
(ودَي ُدَاّلِلَمغلُولةَغُلَّتَأيديهمَولُعنُواَباَقالُواَبلَيداهَُمب ُسوطتانَيُنف ُقَكيفَيشاء
ُ )وقالتَاليـ ُه
"Hebrenjtë thanë: “Allahu është dorështrënguar!” Ju shtrëngofshin duart
atyre! Dhe, qofshin të mallkuar për atë që thanë! Jo, dy duart e Tij janë të
shtrira. Ai jep si të dojë."4
Ehlu Sunneti dhe xhemati i përshkruajnë Allahut dëgjim, shikim, dituri, fuqi,
krenari, të folurit, jetë, këmbë, dorë dhe cilësi tjera me të cilat e ka përshkruar
Ai Veten e Tij në Librin famëlartë dhe nëpërmjet fjalëve të Pejgamberit ﷺ, me
formë dhe mënyrë të cilën e di vetëm Ai, ngase Ai nuk na ka lajmëruar dhe nuk
na ka treguar për formën e këtyre cilësive, thotë Allahu:
()إنَِّنَمع ُكماَأمس ُعَوأرى
"Unë jam me ju dy, dëgjoj dhe shoh"5, thotë: (َيم
ُ يمَ اْلك
ُ " )وُهوَ العلDhe Ai është i
Dituri dhe i Urti". Poashtu thotë: (َيما
ُ ُ" )وكلَّمَاّلِلDhe Allahu i foli Musait me
َموسىَتكل ا
fjalë"6 dhe ajete tjera, të cilat flasin për Cilësitë e Allahut, poashtu Ehlu Sunneti
besojnë se besimtarët do ta shohin Zotin e tyre në Ahiret me sytë e tyre, do ta
vizitojnë Atë dhe Ai do të flet me ta. Thotë Allahu (tebareke ue tea'la):
(َ)و ُجوهَ يـومئ ٍذًَنَّضرةَإَلَرِباًَنظرة
ُ "Atë ditë do të ketë fytyra të shkëlqyera. Që Zotin e tyre
e shikojnë."7 Besimtarët do ta shohin Allahun ashtu siç e shohin Hënën në
natën pesëmbëdhjetëshe, pa asnjë vështirësi dhe pengesë, siç thotë Pejgamberi
ﷺ: "Padyshim se ju do ta shihni Zotin tuaj ashtu siç e shihni Hënën
pesëmbëdhjetëshe, nuk do të keni asnjë pengesë dhe vështirësi gjatë shikimit."8
1

TaHa, 5
El-Ea'raf, 54
3
El-Bekare, 255
4
El-Maide, 64
5
TaHa, 46
6
En-Nisa, 164
7
El-Kijameh:23
8
Buhariu (554) dhe Muslimi (633) nga hadithi i Xherir ibn Abdullah
2
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Besojnë se Allahu zbret në qiellin e Tokës, në pjesën e tretë në fund të natës,
zbritje e cila i takon Allahut dhe Madhërisë së Tij, thotë Pejgamberi ﷺ: “Zoti
ynë i Lartësuar çdo natë zbret në qiellin e dunjasë, kur ngel pjesa e tretë e natës
dhe thotë: Kush me lutet ja pranoj lutjen, kush kërkon nga Unë i jap, kush
kërkon falje nga Unë, unë i’a fal”1.
Poashtu, besojnë se Allahu do të vijë Ditën e ringjalljes që të gjykojë mes
krijesave, ardhje të vërtetë e cila i takon vetëm Atij, thotë Allahu:
(كَصفًّاَصفًّا
َ )ك
ُ ضَد ًّكاَد ًّكاَوجاءَربُّكَوالمل
ُ لََّإذاَدُ َّكتَاألر
"Jo, assesi! Atëherë, kur Toka do të copëtohet në thërrmia! Dhe kur të vijë
Zoti yt dhe e engjëjt të rreshtohen radhë, radhë."2 dhe thotë:
Metodologjia e Ehlu Sunnetit në këto çështje është besimi dhe dorëzimi i plotë
në atë të cilën na e ka treguar Allahu dhe i Dërguari ﷺ, siç thotë Imam ez-Zuhri:
"Prej Allahut është mesazhi, i Dërguari duhet që ta kumtojë, ndërsa ne t'i
dorëzohemi." Thotë Imam esh-Shafi'i: "Besova Allahun dhe atë që ka ardhur
nga Allahu, në mënyrën që e ka dëshiruar Allahu. Dhe besova Pejgamberin e
Allahut dhe atë që ka ardhur nga Pejgamberi, në mënyrën që ka dëshiruar
Pejgamberi ﷺ."
Thotë Imami i Medines, Malik ibn Enes, kur e pyeti një njeri rreth fjalës së
3
Allahut: ()الرمح ُنَعلىَالعرشَاستـوى
َّ "Mëshiruesi i cili qëndroi mbi Arsh" , tha ky njeri:
Si qëndron?! Tha Maliku: "Istiuaja është e njohur, mënyra e saj është e
pakapshme, Imani në të është obligim, pyetja rreth saj (mënyrës) është risi dhe
unë nuk të shoh ty vetëm se si të devijuar", pastaj urdhëroi që ta nxjerrin nga
xhamia. Thotë Imam Ebu Hanife: "Nuk i takon askujt që të flet diç për Qenien e
Allahut, por e cilëson me atë që Ai e ka cilësuar veten dhe nuk thotë për Të
diçka nga mendja e tij."

1

Transmeton Buhariu nr. 1145 Muslimi nr. 758.
El-Fexhr:21,22
3
TaHa:5
2
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3. Disa parime rreth argumenteve të Teuhid el-Esma ue es-Sifat
Parimi i parë
Argumentet me të cilat i vërtetojmë Emrat dhe Cilësitë
Këto argumente janë Kur'ani dhe Sunneti i Pejgamberit  ﷺdhe nuk ka mundësi
të vërtetohet ndonjë emër apo cilësi vetëm se nëpërmes këtyre dy referencave,
andaj ajo çka është pohuar apo i është përshkruar Allahut në Kur'an apo në
Sunnet, duhet pohuar, dhe ajo e cila është mohuar prej emrave dhe cilësive në
Kur'an dhe Sunnet, duhet mohuar, duke e pranuar të kundërtën e përkryer të saj.
Çka nuk është pohuar apo mohuar, as nuk pohohet, po edhe as nuk mohohet,
ngase nuk është transmetuar diçka e cila e mohon atë, apo diç të ngjashme me
të. Nëse me këtë dëshirohet e vërteta e cila i takon Allahut, atëherë kjo është e
pranueshme, mirëpo nëse dëshirohet me këtë ndonjë kuptim i cili nuk i takon
Allahut, atëherë medoemos të refuzohet.
Nëse na pyet dikush dhe thotë: A lejohet që Allahu t'i përshkruhet anë?
Themi: Fjala anë, xhiheh ( )جهةnuk është transmetuar rreth saj as pohim, por
edhe as që është mohuar, as në Kur'an dhe as në Sunnet dhe në vend të kësaj
fjale i përdorim ato fjalë të cilat janë vërtetuar me anë të argumenteve të qarta
nga Kur'ani dhe Sunneti, siç ëshë thënia se Allahu është në qiell, apo diç e
ngjashme me këtë.
Nëse ai që pyet rreth kësaj fjale e ka për qëllim anën e poshtme, kjo është
plotësisht gabim dhe e refuzuar, sepse bie në kundërshtim me lartësinë e Allahut
e cila është vërtetuar me Kur'an, Sunnet, Ixhma' dhe me natyrshmërinë e pastër.
Nëse ka për qëllim lartësinë, mirëpo lartësi e cila e rrethon dhe përfshinë
Allahun, atëherë edhe kjo është gabim dhe e refuzuar, sepse Allahu është më i
Madh dhe më i Lartë sesa të jetë i rrethuar dhe i përfshirë nga ndonjë prej
krijesave të Tija.
Mirëpo nëse e ka për qëllim lartësinë e cila nuk e përfshin dhe nuk e rrethon
Allahun, atëherë kjo është e pranueshme.
Argumentet e kësaj baze janë nga Kur’ani dhe nga logjika.
Argumentet e Kur’anit janë këto që vijojnë:
1. (ََمباركَفاتَّبعُوهَُواتـَّ ُقواَلعلَّ ُكمَتـُرمحُون
ُ ُ)وهـٰذَاَكتابَأنزلناه
“Edhe ky është libër i bekuar të cilin ne e kemi zbritur, kështuqë ndiqeni atë
dhe keni frikë Allahun me qëllim që të mëshiroheni.”1
2. (خ ُذوهَُوماََنا ُكمَعنهَُفانتـ ُهوَا
َُ َولَف
ُ َالر ُس
َّ )وماَآَت ُك ُم
1

El-Ena'm:155
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"Dhe çfarëdo që t’u japë i dërguari, merreni atë dhe çfarëdo që ai ua ndalon
juve largojuni asaj…"1
E të tjera prej ajeteve të Kur’anit të cilat tregojnë që është detyrë të besojmë në
atë që ka ardhur në Kur’an dhe Sunnet.
Çdo argument që tregon se është detyrë të besojmë në atë që ka ardhur në
Kur’an, ai është argument që tregon se është detyrë të besojmë në atë që ka
ardhur në Sunnet, sepse prej argumenteve që kanë ardhur në Kur’an është
urdhëri për të ndjekur Pejgamberin dhe për t’iu referuar atij për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve.
Gjatë jetës së tij, kthimi dhe referimi bëhej tek ai vetë, ndërsa pas vdekjes së tij
kthimi dhe referimi bëhet tek Sunneti i tij.
Ndërsa argumenti logjik është siç vijon:
Shkoqitja e asaj që është detyrë t’i përshkruhet Allahut, ose asaj që është e
pamundur t’i përshkruhet, ose asaj që është e lejueshme t’i përshkruhet Allahut,
është prej çështjeve të gajbit (të fshehtës), të cilat nuk mund të konceptohen nga
logjika, prandaj është detyrë që të ktheshesh tek ajo që ka ardhur në Kur’an dhe
Sunnet.
Parimi i dytë
Obligueshmëria e besimit të teksteve të K&S në këtë çështje sipas
shprehjes së qartë (الظاهر-dhahir), pa i bërë tahrif
Argument për këtë janë tekstet fetare dhe logjika.
Nga Kur'ani:
ٍ ﴾َبلس١٩٤﴿َ﴾َعل ٰىَقـلبكَلت ُكونَمنَالمنذرين١٩٣﴿ََالروحَاألمْي
1. (ْي
ٍَ انَعر ٍبَ ُّمب
ُ
ُ ُّ ﴾َنـزلَبه١٩٢﴿َيلَربَالعالمْي
ُ
ُ )إنَّهَُلتنز
"Të cilin Ruhu (Xhibrili) i besueshëm e ka zbritur. Në zemrën tënde që të
mund të jesh prej këshilluesve, në gjuhën e qartë arabe."2
2. (َ)إًنََّأنـزلناهَُقـُرآًناَعربي اَلعلَّ ُكمَتـعقلُون
"Nuk ka dyshim që ne e zbritëm Kur’anin arabisht me qëllim që ju të mund të
kuptoni."3
Këto argumente të Kur’anit tregojnë që duhet ta kuptojmë Kur’anin ashtu siç
tregon domethënia e tij e drejtpërdrejtë në gjuhën e qartë arabe, vetëm në qoftë
se ekziston ndonjë argument që e pengon t’i përmbahemi domethënies së
drejtpërdrejtë të ajetit. Allahu i ka poshtëruar çifutët për shkak të tahrifit të tyre
1

El-Hashr:7
Esh-Shua'ra:192-195
3
Jusuf:2
2
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dhe ka sqaruar se tahrifi që ata i bënë argumenteve, i bëri që të jenë ndër
njerëzit më të larguar nga besimi. Ai ka thënë:
(ََيرفُونهَُمنَبـعدَمَاَعقلُوهَُوُهمَيـعل ُمون
ُ َاّلِل
َّ )أفـتطمعُونَأنَيـُؤَمنُواَل ُكمَوقدَكانَفريقَمنـ ُهمَيسمعُونَكلم
ُ ََّث
"A lakmoni ju që ata do të besojnë në fenë tuaj edhe pse një grup prej tyre
gjithnjë e dëgjuan fjalën e Allahut (Teuratin), pastaj ata vetë e ndryshuan atë
me dije të plotë pasi e kishin kuptuar atë?"1
Argumenti logjik është siç vijon: Ai që i ka thënë tekstet e cilësive e di më miri
se çfarë ka pasur për qëllim. Ai na ka folur në gjuhën arabe të qartë, prandaj
duhet t’i pranojmë fjalët e Tij sipas domethënies së tyre të drejtpërdrejtë, sepse
për ndryshe do të kishim mendime të ndryshme në interpretimin e tyre dhe do të
përçahej umeti.
Të gjithë selefi i këtij umeti, i kanë besuar tekstet e cilësive sipas domethënies
së tyre të drejtpërdrejtë pa u bërë tahrif dhe pa u bërë ta’til.

Parimi i tretë
Shprehja e qartë (الظاهر-dhahir) e teksteve rreth cilësive, është i njohur për
ne në një aspekt dhe i panjohur në aspekt tjetër
Në aspekt të kuptimit të saj, kjo është e njohur për ne, por në aspekt të formës
është diçka e panjohur për ne dhe për këtë tregojnë tekstet fetare dhe logjika.
Përsa i përket teksteve të Kur'anit kemi ajetet në vijim:
1) (اب
َ َمباركَلي َّدبـَُّرواَآَيتهَوليـتذ َّكرَأُولُواَاأللب
ُ )كتابَأنزلناهَُإليك
“Një libër të bekuar, të cilin ne ta kemi zbritur ty me qëllim që ata të
meditojnë në vargjet e tij të zotët e mendjes.”2
2) (ون
َ )وأنزلناَإليكَالذكرَلتُـبْيَللنَّاسَماَنـُزلَإليهمَولعَلَّ ُهمَيـتـف َّكُر
“Ndërsa edhe ty të dërguam përkujtuesin (Kur’anin), që ti tu shpjegosh
njerëzve qartë se çfarë ju është zbritur atyre dhe që ata të mendojnë.”3
Përderisa Allahu na ka urdhëruar të mendojmë mbi Kur’anin, të meditojmë dhe
të thellohemi në të, kjo tregon se ne arrijmë ta kuptojmë atë.
Fakti që Kur’ani është zbritur në gjuhën arabe (për ta kuptuar ai që njeh gjuhën
arabe) tregon se kuptimi i tij është i njohur, sepse ndryshe nuk do të kishte
dallim ndërmjet zbritjes së tij në gjuhën arabe ose në një gjuhë tjetër.
1

El-Bekare:75
Sad:29
3
En Nahl:44
2
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Sqarimi që Pejgamberi i ka bërë Kur’anit për njerëzit, përfshin sqarimin e
shprehjes (fjalës) dhe të kuptimit të saj. Ndërsa argumenti logjik është siç vijon:
Është e pamundur që Allahu të zbret një libër, ose i Dërguari të thotë fjalë, me
të cilët kanë për qëllim që ato të jenë udhëzim për krijesat dhe në gjërat më të
madhërishme, më të rëndësishme, më të domosdoshme të jenë të panjohura, në
rangun e shkronjave alfabetike prej të cilave nuk kuptohet asgjë. Kjo është
marrëzi që e refuzon urtësia e Allahut.
Allahu i Lartësuar ka thënë për librin e Tij:
(َثََّفُصلتَمنَل ُدنَحكي ٍمَخب ٍَي
ُ ُ)كتابَأُحكمتَآَيتُه
“Ky është një libër, vargjet e të cilit janë të përsosura dhe pastaj të shpjeguar
me imtësi nga një i cili është më i Urti, i mirë informuari.”1
Këto ishin argumentet e Kur’anit dhe të logjikës që tregojnë se mund arrijmë të
njohim kuptimet e teksteve të cilësive.
Ibn Tejmijeh thotë: “Ndërsa përsa i përket tefuidit ()التفويض2: Dihet që Allahu na
ka urdhëruar për të medituar në Kur’an, na ka nxitur ta kuptojmë. Atëherë si
kërkohet nga ne me anë të idesë së tefuidit që të mos e kuptojmë dhe të mos e
njohim!?” Derisa sa thotë ibn Tejmije: “Sipas thënies së tyre, të dërguarit nuk i
dinin kuptimet e teksteve që ua zbriti Allahu, as melaiket nuk i dinin dhe as të
parët e sahabëve, si rrjedhojë pejgamberët nuk i dinin kuptimet e cilësive, që
Allahu ia ka përshkruar vetes së Tij, por thonin fjalë që nuk e kuptonin
domethënien e tyre.”
Gjithashtu ka thënë: “Dihet që kjo është shpifje ndaj Kur’anit dhe
pejgamberëve, sepse Allahu e zbriti Kur’anin dhe ka lajmëruar se e ka bërë
udhëzim dhe sqarim për njerëzit. Të Dërguarin e urdhëroi që ta përcillte në
mënyrën më të qartë, që t’u sqarojë njerëzve atë që u është zbritur. Në shumë
ajete në Kur’an na ka urdhëruar që të thellohemi në meditimin e Kur’anit dhe ta
kuptojmë atë. Me të gjitha këto që përmendëm, si mundet që ajetet më të larta
1

Hud:1
Tefuidi që në etimologji d.t.th. t'i lësh dikujt diçka në duart e tija, ta lësh si përfaqësuesin tënd, ose e ka
kuptimin ta lësh dikë të lirë në mëyrën e sjelljes së tij ndaj diçkaje, etj. Në Emrat dhe Cilësitë e Allahut ka dy
kuptime:
I pari: Kuptimi i drejtë, është pranimi i fjalës dhe kuptimit të saj për të cilën flet, ndërsa mënyrën dhe formën
e saj ia lëmë diturinë Allahut, Allahut ia përshkruajmë Emrat dhe Cilësitë e Tija, i dijmë kuptimet e tyre dhe
besojmë në to, mirëpo nuk ua dijmë formën. Dhe ky është medhhebi i Ehlu Sunnetit në këtë çështje.
I dyti: Kuptimi i gabuar i këtij termi, apo përdorimi i këtij termi për qëndrim të gabuar, e ajo është pranimi i
fjalës pa njohjen e kuptimit të saj. I pranojnë vetëm shprehjet, fjalët dhe thonë: Nuk e dijmë kuptimin e
këtyre fjalëve, e as që e dijmë çfarë ka dashtë Allahu me këto fjalë. Thotë Salih el-Feuzan: Tefuidi nuk ishte
medhheb i Selefit, por medhhebi i tyre ishte Imani në këto tekste, ashtu siç kanë ardhur, duke e pranuar
kuptimin e tyre, ashtu siç është në realitet dhe në vëndosjen gjuhsore, duke e mohuar ngjashmërinë, thotë
Allahu: (ير
َ ْس َكمِ ثْ ِل ِه
ُ ص
ِ َش ْي ٌء َوه َُو السَّمِ ي ُع الب
َ “ )لَيAsgjë (askush) nuk i përngjan Atij dhe Ai është i Gjithëdëgjuesi,
Gjithëshkiuesi”. Thotë Shejh AbdurRezzak el-Afifi: Medhhebi i Selefit është tefuidi në formën dhe mënyrën
e Cilësive dhe jo në kuptimin (e tyre)."
2
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dhe më të rëndësishme të Kur’anit, në të cilat Allahu na ka lajmëruar për cilësitë
e Tij ose për të qenurit e Tij, Krijuesi i çdo gjëje, i Gjithëdijshëm, ose për gjërat
që kanë të bëjnë me botën tjetër, mos ta dijë kuptimin e tyre askush. Kjo do të
thotë të mos kuptohet Kur’ani, të mos meditohet, dhe i Dërguari të mos u ketë
sqaruar njerëzve atë që u është zbritur dhe të mos u ketë përcjellë mesazhin në
mënyrë të qartë.”
Sipas kësaj ideje mund të thotë çdo i devijuar (bidatçi) se e vërteta në çdo gjë
është ajo që e kam njohur me mendimin tim dhe me logjikën time. Tekstet e
Kur’anit nuk bien ndesh me këtë që kam kuptuar, sepse këto tekste janë të
paqarta, të pakuptueshme, asnjëri nuk e di kuptimin e tyre. Tekstet që asnjëri
nuk e di kuptimin e tyre nuk lejohet që të merren për argument.
Si rezultat kjo ide, mbetet bllokadë që e pengon udhëzimin dhe sqarimin që vjen
nga ana e pejgamberëve dhe i hap rrugën atij që i kundërshton pejgamberët dhe
thotë, se vërtet udhëzimi dhe sqarimi vjen nga ana jonë dhe jo nga rruga e
pejgamberëve, pasiqë ne e njohim atë që e themi dhe e sqarojmë me argumente
logjike, ndërsa pejgamberët nuk e kanë njohur atë që kanë thënë, aq më tepër që
të sqarojnë qëllimin e tyre.
Si përfundim është bërë e qartë se ideja e atyre që bëjnë tefuid, të cilët mendojnë
se ndjekin sunnetin dhe selefët, është prej mendimeve me të këqija të bidatçijve
dhe të devijuarve.” 1
Parimi i katërt
Shprehja e qartë (الظاهر-dhahir) e teksteve është ai kuptim i cili fillimisht na
bie ndërmend, por kjo ndryshon varësisht nga konteksti në të cilin është
përdorur, apo nga mënyra e lidhjes së fjalëve njëra me tjetrën
Një fjalë mund të ketë një kuptim në kontekst të caktuar, ndërsa kuptim tjetër në
kontekst tjetër, poashtu rënditja e fjalëvë (ligjerata) ka një kuptim nësë renditet
në një mënyrë, ndërsa kuptim tjetër nëse e renditim ndryshe. P.sh. fjala fshatelkarjeh ( )القريةndonjëherë e ka kuptimin e njerëzve (popullatës), ndonjëherë
është për qëllim vendbanimi, si shembull i kuptimitë të parë është fjala e
Allahut:
ٍ
(َشديدا
َ َمعذبُوهاَعذاًبا
ُ َمهَل ُكوهاَقـبلَيـومَالقيامةَأو
ُ )وإنَمنَقـريةَإالََن ُن
"Dhe nuk ka asnjë vendbanim (karjeh) të cilin Ne para Ditës së Gjykimit nuk
do ta shkatërrojmë ose ta ndëshkojmë me dënim të ashpër."2 Ndërsa në
kuptimin e dytë është përdorur në fjalën e Allahut:

1
2

Der'u tearudil akl uen-nakl (1/116)
El-Isra:58
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(َ“ )إًنََّ ُمهل ُكوَ أهلَ هذهَ القريةNe do t’i zhdukim banorët e këtij vendbanimi, sepse,
banorët e tij janë zullumqarë”1
Ka mundësi që dikush të thotë: Këtë e bëra me duart e mia. Mirëpo nuk është
kjo dorë si Ajo që është përmendur në fjalën e Allahut: (َتَبيدي
ُ …" )لماَخلقatë që e
krijova me dy Duart e mia"2, sepse dora në shembullin e përmendur i është
përshkruar krijesës, andaj edhe është e përshtatshme për të, ndërsa Dora e
përmendur në ajet i është përshkruar Krijuesit dhe është ashtu siç i takon Atij që
të jetë. Për këtë, askush që e ka natyrshmërinë (Fitrën) dhe logjikën e shëndoshë
nuk ka mundësi të beson se Dora e Krijuesit, është sikurse dora e krijesës, apo e
kundërta.
Në lidhje me shprehjet e qarta të teksteve të cilësive, njerëzit janë ndarë në tre
grupe:
(I) Grupi i pare - Ehlu Sunneti dhe xhemati
Janë ata që shprehjen e qartë që bie ndërmend menjëherë nga argumenti, e kanë
kuptuar në mënyrë të vërtetë që i përshtatet Madhështisë së Allahut. Me fjalë të
tjera, ata i janë përmbajtur kuptimit që shkrep menjëherë në mendje nga
argumenti. Domethënia që haset menjëherë në mendje është e vërtetë që i
përshtatet madhërisë së Allahut.
Kjo që u përmend më lartë është besimi unanim i të gjithë selefit, ibn
Abdulberri thotë: “Ehlu Sunneti unanimisht i pohojnë cilësitë që kanë ardhur në
Kur’an dhe Sunnet. Ata i besojnë ato duke u dhënë atyre kuptimin real dhe jo
metaforik, veçse nuk japin formë dhe as nuk i kufizojnë."
Ky është besimi i vërtetë për dy arsye:
1. Vetëm në këtë mënyrë zbatohen tërësisht argumentet e Kur’anit dhe Sunnetit
që e obligojnë të besohet çdo emër dhe çdo cilësi që është përmendur në Kur’an
dhe Sunnet. Ai që e studion këtë temë me dije dhe paanësi, e pohon këtë që e
thamë.
2. E vërteta është ose në atë që e kanë thënë selefi ose në atë që e kanë thënë të
tjerët!? Varianti i dytë është i pavlefshëm (i pasaktë), sepse ai do të thotë që
sahabet dhe tabiinët kanë shprehur besimin e pavlefshëm (të pasaktë), si
rrjedhojë kjo tregon që ata ose nuk e dinin të vërtetën ose e dinin atë por e
fshehën. Që të dyja këto janë të pavlefshme sepse selefi kanë qenë më të diturit
e këtij ummeti rreth të vërtetës dhe kanë qenë më besnikët në përcjelljen e së

1
2

El-Ankebut:31
Sad:75
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vërtetës. Si përfundim, e vërteta gjendet tek ajo që e kanë thënë selefi dhe jo të
tjerët.
(II) Grupi i dytë – përngjasuesit
Janë ata që shprehjet e qarta të teksteve të cilësive i kanë bërë (kuptim) të
pavlefshëm dhe e kanë përngjasuar Allahun me krijesat e Tij. Ky grup quhet elmushebbihe (ُ)املشَبه َة
ُ
Mënyra e tyre në të kuptuarit e argumenteve është e pavlefshme dhe e gabuar
për shkak të argumenteve që vijojnë:
a) Kjo është krim ndaj argumenteve dhe mohim i kuptimit të vërtetë që është
synuar me to. Si mund që të jetë synuar me to përngjasimi, ndërkohë që Allahu
ka thënë: (َ" )ليسَكمثلهَشيءAsgjë (askush) nuk i përngjan Atij”.
b) Argumenti logjik tregon që Krijuesi ndryshon nga krijesat në qenien e Tij
dhe në cilësitë e Tij, atëherë si të gjykohet se tekstet tregojnë për përngjasimin
ndërmjet tyre?!
c) Kjo që e ka kuptuar përngjasuesi nga argumentet bie në kundërshtim me atë
që e kanë kuptuar selefi, andaj ajo është e pavlefshme. Në qoftë se përngjasuesi
do të thotë: Unë nuk kuptoj nga zbritja e Allahut dhe dora e Tij përveçse zbritje
dhe dorë si ato të krijesave, Allahu nuk na ka folur përveçse me atë që ne e
njohim dhe e kuptojmë?
Atij do të përgjigjemi me faktet që vijojnë:
1) Ai që na është drejtuar me ajetet dhe hadithet e cilësive, po Ai ka thënë për
veten e Tij: (َ" )ليسَكمَثلهَشيءAsgjë (askush) nuk i përngjan Atij”. Fjalët e Allahut
janë të gjitha të vërteta, ato e vërtetojnë njëra tjetrën dhe nuk kontradiktohen.
2) T’i thuhet: A nuk e koncepton që Allahu ka qenie që nuk u përngjan qenieve
të tjera? Do të thotë: Po, si jo. Atëherë do t’i thuhet: Po kështu duhet të
konceptosh që cilësitë e Allahut nuk u përngjajnë cilësive të krijesave dhe ai që
bën dallimin ndërmjet qenies dhe cilësive është kontradiktor!!
3) T’i thuhet: A nuk vëren ndër krijesa të tilla që emrat i kanë të përbashkët dhe
në realitet e në formë ndryshojnë? Do të thotë: Po, si jo. Atëherë do t'i thuhet:
Përderisa e koncepton ndryshimin ndërmjet krijesave në realitete dhe forma, pse
nuk e koncepton ndërmjet Krijuesit dhe krijesës, megjithëse ndryshimi ndërmjet
Krijuesit dhe krijesës është më i qartë dhe më i madh, madje përngjasimi
ndërmjet Krijuesit dhe krijesës është i pamundur (i papranueshëm logjikisht).
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(III) Grupi i tretë - mohuesit e cilësive
Janë ata që (الظاه َر-dhahirin) shprehjet e qarta të teksteve të cilësive i kanë bërë
kuptime të pavlefshme që nuk i përshtaten Allahut. Shprehja e qartë sipas tyre
është teshbihi (përngjasimi). Për këtë arsye ata i kanë mohuar domethëniet e
teksteve të cilësive që i përshtaten Allahut.
Këta janë el-muatileh (ُاملعطلَة-mohuesit e cilësive). Në këtë grup futen ata që i
ُ
kanë mohuar emrat dhe cilësitë krejtësisht ose pjesërisht, ata që kanë mohuar
emrat dhe cilësitë dhe ata që kanë mohuar vetëm cilësitë ose disa cilësi.
Këta ndryshuan domethëniet e drejtpërdrejta të teksteve dhe u dhanë atyre
kuptime, që i përcaktuan me mendjet e tyre. Në përcaktimin e kuptimeve të
ndryshuara, kishin shumë lëkundje e mosmarrëveshje. Këtë ndryshim që bënë, e
1
emërtuan te’uiil (َويل
ُ التأ-interpretim) , por në realitet ai është tahriif
(keqinterpretim, deformim).
Nga ana gjuhësore Te’uil do të thotë: “Kthimi i çdo gjëje në objektivin që është synuar me të.”
Nga ana terminologjike është: “Kthimi i fjalës për në qëllimin e synuar prej saj, duke shpjeguar kuptimin e
saj ose duke u realizuar ajo që kërkohet prej saj.”
Te’uili është përdorur në tre kuptime:
1. Tefsir (koment), i cili është sqarimi i fjalës duke përmendur domethënien që është synuar. Te’uili me këtë
kuptim është përmendur në fjalën e Allahut të Lartësuar për dy shokët e burgut të Jusufit të cilët i thanë
Jusufit: "Na trego për te’uilin (shpjegimin, komentin) e saj." [Jusuf:36].
2. Realiteti i diçkaje. Te’uili sipas këtij kuptimi në të drejtën e Allahut është: “Realiteti qenies së Allahut
dhe i cilësive të Tij të cilat nuk i din askush përveç Tij.”
Me këtë kuptim te’uili është përmendur në fjalën e Allahut të Lartësuar: "A mos presin vetëm se te’uilin e
tij." Që do të thotë: Përgënjështrusit nuk presin gjë tjetër, veçse që të ndodhë realiteti i gjërave për të cilat
janë lajmëruar, si ringjallja dhe shpërblimi.
Këtë kuptim ka fjala te’uili në fjalën e Allahut të Lartësuar për Jusufin: "O babai im! Ky është realiteti i
ëndrrës sime të dikurshme" (Jusuf:101).
3. Kthimi (ndryshimi) i fjalës nga shprehja e qartë (dhahir), për në një variant (kuptim) që është në
kundërshtim me dhahirin ()الظاهر, për një argument që këtë ndryshim e bën të detyrueshëm.
Te’uili sipas këtij kuptimi është termi që e përdorin shumë prej dijetarëve të kohës së fundit të cilët kanë
diskutuar rreth fik’hut dhe parimeve të tij, pikërisht ky është te’uili që e kanë për qëllim shumica e dijetarëve
të shekujve të fundit në interpretimin (te’uilin) e teksteve të cilësive. Ky te’uil a është i lavdëruar apo i
nënçmuar? A është i drejtë, i vlefshëm apo i pavërtetë dhe i pavlefshëm?
E vërteta është siç vijon:
Nëse ka argument të saktë që tregon për këtë lloj te’uili, ai është i saktë, i vlefshëm, i lavdëruar dhe punohet
me të. Në këtë rast ai konsiderohet prej kuptimit të parë të te’uilit i cili ishte: tefsiri, sepse tefsiri i fjalës do të
thotë: ta interpretosh atë sipas kuptimit që e ka pasur për qëllim folësi i saj, qoftë në përputhshmëri me
domethënien e drejtpërdrejtë ose në kundërshtim me të, përderisa dimë që ky është qëllimi i folësit. Si
shembull për këtë kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: “Dhe kur të lexosh Kur’anin kërkoji Allahut të të
mbrojë nga shejtani i mallkuar” (En Nahl:98). Domethënia e drejtpërdrejt (dhahir) është: “Kur të
përfundosh leximin”, porse qëllimi i ajetit është: “Kur të dëshirosh të lexosh sepse Pejgamberi (sal-lAllahu
alehji ue sel-lem) i kërkonte mbrojtje Allahut (thonte; eudhubil-lahi ....) para se të fillonte të lexonte dhe jo
pasi të mbaronte leximin.”
Ndërsa nëse nuk ka argument të saktë që tregon për të, ai është i pavërtetë, i pavlefshëm, i shëmtuar dhe
është me meritë të quhet keqinterpretim (tahriif) dhe jo interpretim (te’uil). Si shembull për këtë është fjala e
Allahut të lartësuar: “Mëshiruesi që u lartësua (u ngrit) mbi Arsh.” (TaHa:5).
Kuptimi i drejtpërdrejtë i fjalës isteua mbi Arsh është “Allahu u lartësua, u ngrit mbi Arsh me një lartësim
(ngritje) që i përshtatet madhërisë së Tij”. Interpretimi i këtij ajeti për në kuptimin: mbizotëroi, (istevla)
1
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Mënyra e tyre në të kuptuarit e argumenteve të cilësive dhe në interpretimin e
tyre, është e pavlefshme për arsyet që vijojnë:
a) Ky është krim ndaj argumenteve, sepse ata kanë thënë që argumentet
aludojnë për domethënie të pavlefshme, e cila nuk i përshtatet Allahut dhe të
cilën Allahu nuk e ka pasur për qëllim.
b) Kjo që kanë bërë ndaj argumenteve të cilësive, konsiderohet ndryshim i
fjalës së Allahut dhe të Dërguarit të Tij nga dhahiri ( )الظاهرi tyre, megjithëse
dihet se Allahu na ka folur në gjuhën arabe të qartë, që të konceptohet fjala e Tij
dhe të kuptohet sipas domethënies së saj të drejtpërdrejtë në gjuhë arabe.
Pejgamberi ka folur më qartë se çdo njeri, prandaj është detyrë që fjala e Allahut
dhe e të Dërguarit të Tij  ﷺtë kuptohet sipas domethënies së saj të drejtpërdrejtë
në gjuhën arabe.
c) Ndryshimi i fjalës së Allahut dhe të Dërguarit të tij nga dhahiri ( )الظاهرi tyre
për një kuptim të ndryshëm, është prej të folurit rreth Allahut pa dije dhe kjo
është haram, sepse Allahu ka thënë në Kur’an:
ََسلطاًناَوأنَتـ َُقولُواَعلى
ُ قُلَإََّّناَحَّرمَربَالفواحشَماَظهرَمنـهاَوماَبطنَواإلثَوالبـغيَبغيَاْلقَوأنَتُشرُكواًَب َّّلِلَماََلَيـُنـزلَبه
ون
َ اّلِلَماَالَتـعل ُم
َّ
“Thuaj : Gjërat që i ka ndaluar Zoti juaj janë: el-fahisha (gjynahet,) që
kryhen hapur ose fshehur, gjynahet, shtypja pa të drejtë, vënia shok Allahut
ne adhurim, gjë për të cilën ai nuk ka dhënë asnjë të drejtë dhe asnjë provë si
dhe përfolja për Allahun për gjërat për të cilat ju nuk keni asnjë dijeni.”1
Ai që e ndryshon fjalën e Allahut dhe të Dërguarit të Tij, nga dhahiri ( )الظاهرi
tyre për në një kuptim tjetër, ka ndjekur atë për të cilën nuk ka dituri dhe ka
thënë për Allahun atë që nuk di për dy aspekte:
1) Sepse ka pretenduar që qëllimi i fjalës së Allahut nuk është kështu,
megjithëse ky është dhahiri ( )الظاهرi fjalës së Tij.
2) Sepse pastaj ka pretenduar që qëllimi i fjalës së Allahut është kështu, duke i
dhënë një kuptim tjetër, që nuk tregon për të dhahiri ( )الظاهرi fjalës së Allahut,
kur dihet që nëse do të kemi një fjalë që ka dy variante të barabarta për t’u
interpretuar t’i jepet përparësi njërit para tjetrit, do të thotë të interpretosh pa
dijeni, atëherë çfarë mendon kur i jepet përparësi një varianti që ka mundësinë
më të vogël për të qenë i saktë përpara kuptimit të drejtpërdrejtë të fjalës.
Si shembull për këtë është fjala e Allahut të Lartësuar drejtuar Iblisit:

është te’uil i pavërtetë, i pavlefshëm, i shëmtuar dhe deformim i fjalëve të Allahut, sepse për këtë interpretim
nuk tregon ndonjë argument i saktë.
1
El-Ea'raf, 33
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(تَبيدي
ُ “ )ماَمنـعكَأنَتس ُجدَلما َخلقAllahu i tha; O Iblis! Çfarë të ndaloi ty që të mos i
biesh në sexhde atij që Unë e krijova me dy duart e Mia”1.
Në qoftë se do të ndryshojë tekstin nga dhahiri (َ )الظاهرi tij duke thënë, se nuk ka
pasur për qëllim dy duar të vërteta, por ka pasur për qëllim kështu dhe kështu!!
Do t’i themi; ku e ke argumentin për atë që e mohove dhe ku e ke argumentin
për atë që e pohove? Nuk ka dyshim që nuk do të sjellë argument, si përfundim
del në pah që ka thënë për Allahun atë që nuk kanë për Të dije.
d) Ndryshimi i dhahirit ( )الظاهرtë teksteve të cilësive, bie në kundërshtim me
rrugën e Pejgamberit, sahabeve, selefit të këtij Ummeti dhe dijetarëve të tij të
famshëm, si rrjedhojë është i pavlefshëm, sepse e vërteta pa dyshim është rruga
dhe menhexhi i të Dërguarit të Allahut, sahabeve, selefit dhe dijetarëve që i
kanë ndjekur ata.
Disa aspekte të metodologjisë së mohuesve të cilësive në ndryshimin e
teksteve, të cilat tregojnë pavlefshmërinë e saj.
1) Ata kuptuan nga tekstet cilësi që u përngjajnë cilësive të krijesave dhe kanë
menduar që ky është kuptimi i tekstit, ky është kuptim i gabuar, sepse cilësia që
tregon për të argumenti i përshtatet Allahut dhe nuk u përngjan krijesave.
Përngjasimi i Allahut me krijesat është kufër dhe lajthitje, sepse ai konsiderohet
përgënjeshtrim i fjalës së Allahut të Lartësuar: (َ" )ليسَكمثلهَ شيءAsgjë (askush)
nuk i përngjan Atij”.
2) Ata kanë bërë krim ndaj teksteve sepse kanë mohuar cilësitë e Allahut që
tregojnë për to, pastaj u kanë dhënë kuptime nga vetvetja e tyre për të cilat nuk
tregon kuptimi i drejtpërdrejtë i tekstit.
3) Nëse do të mohojnë cilësitë e përkryera të Allahut që tregojnë për to tekstet e
Kur’anit dhe Sunnetit, kjo tregon se Allahu është i cilësuar me të kundërtën e
tyre prej mangësive. Kjo pasojë arsyetohet me faktin që: nuk mundet të
ekzistojë asnjë qenie e zhveshur nga cilësitë (pa cilësi), në qoftë se do të
mohohen cilësitë e përkryera, atëherë kjo detyrimisht tregon që është e cilësuar
me mangësi. Si rezultat, ata që i kanë mohuar cilësitë e përkryera që tregojnë
për to argumentet janë të padrejtë ndaj Allahut, sepse kanë bashkuar ndërmjet
mohimit të cilësive të Tij të përkryera dhe përngjasimit të Tij me qeniet e

1

Sad, 75
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mangëta ose inekzistencat, madje ndoshta e teprojnë më shumë në mohim,
derisa ta përngjasojnë me ato që ekzistenca e tyre është e pamundur.
5) Sipas këtij mendimi libri që Allahu e zbriti sqarim për çdo gjë, udhëzim dhe
shërim për atë që gjendet në gjoksa, nuk i ka sqaruar emrat dhe cilësitë e
Allahut që duhet t'i besojnë robërit, por sqarimin e kësaj teme ua ka lënë
mendjeve të tyre që t'i pohojnë Allahut atë që dëshirojnë dhe t'i mohojnë Atij
atë që dëshirojnë! Padyshim kjo është metodë e pavlefshme, e pasaktë.
6) Sipas këtij besimi, Pejgamberi, shokët e tij dhe selefi i ummetit, nuk e kanë
njohur të vërtetën rreth cilësive të Allahut, ose e kanë neglizhuar njohjen e saj,
sepse nga ata nuk është transmetuar qoftë edhe një shkronjë në lidhje me
ndryshimin e kuptimit të teksteve të cilësive siç kanë bërë el-muatileh. Atëherë
ose Pejgamberi  ﷺdhe shokët e tij, ishin të paditur rreth cilësive të Allahut dhe
të paaftë për të sqaruar, ose e kanë neglizhuar sqarimin e këtyre termave umetit.
Nuk ka dyshim që të dyja janë të pavlefshme, të pasakta.
7) Metoda e tyre në interpretimin e fjalës së Allahut dhe të Dërguarit të Tij ﷺ
për të mohuar cilësitë do të thotë që fjala e Allahut dhe e të Dërguarit  ﷺnuk
është pikë (bazë) referimi për njerëzit në atë që besojnë rreth Zotit të tyre dhe të
adhuruarit të tyre, njohja e së Cilit është gjëja më e rëndësishme që e përmbajnë
sheriatet e të dërguarve, madje është thelbi i mesazheve të Allahut, por pika e
referimit janë mendjet e tyre të luhatshme dhe kontradiktore. Si rrjedhojë çdo
gjë që bie në kundërshtim me logjikën e tyre, ose do ta përgënjeshtrojnë nëse i’u
jepet mundësia, ose do ta keqinterpretojnë kur nuk munden ta përgënjeshtrojnë.

Vërejtje: Nga sqarimi i mësipërm kuptojmë se çdo mohues i cilësive-mua'ttil
( )معطلështë përngjasues-mumeththil ( )ممثلdhe çdo mumeththil ( )ممثلi Allahut me
krijesat është mohues-mua'ttil ()معطل.
Përsa i përket mohimit që bën mohuesi është i qartë, ndërsa përsa i përket
përngjasimit të tij, ai rezulton në faktin se: mohimin e ka bërë për arsye të
besimit të tij, se pohimi i cilësive do të thotë përngjasim me krijesat, prandaj
fillimisht i ka përngjasuar, pastaj së dyti i ka mohuar, kjo nga një aspekt.
Aspekti tjetër është se ai me mohimin e cilësive e ka përngjasuar Allahun me
qeniet e mangëta.
Përngjasimi i përngjasuesit është i qartë, ndërsa sa i përket mohimit të tij ai
vërehet në tre aspekte:
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I pari: Ai ka mohuar vetë argumentin që me të ka pohuar cilësitë, sepse e ka
bërë tregues për përngjasim, megjithëse argumenti nuk tregon për përngjasim,
por tregon për cilësi që i përshtaten madhërisë së Allahut të lartësuar.
I dyti: Ai e ka mohuar çdo tekst që tregon se Allahu nuk u përngjason krijesave.
I treti: Ai ia ka mohuar Allahut përkryerjen e detyrueshme (të domosdoshme)
sepse e ka përngjasuar atë me krijesën e mangët.
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4. Emrat e bukur të Allahut
Njohja e emrave dhe cilësive të Allahut dhe dituria mbi ta, të çon të kesh dituri
të plotë rreth qenies së Tij dhe kjo bëhet shkak që ti të jesh me i nënshtruar në
adhurim ndaj Tij. Prandaj ky lloj i dijes llogaritet nga dituritë më të vlefshme,
sepse ka të bëj me qenien e Krijuesit, me to i lutemi Allahut me to e lavdërojmë
Atë dhe me to e madhërojmë Atë.

Rregulla rreth Emrave të bukur të Allahut
Regulli i parë
Emrat e Allahut janë të gjithë të bukur, të përkryer dhe të përsosur
Thotë Allahu në Kur’an: (َ" )وّلِلَاألمساءَاْلُسىنTë Allahut janë emrat më të bukur (të
përkryer)…"1
Kjo është kështu sepse Emrat e Tij përmbajnë cilësi të plota, të cilat nuk janë të
mangëta nga asnjë aspekt.
Shembull: El-Hajj ( – )اْليi Gjalli, i Përjetshmi, ky emër i Allahut, përmban
jetën e përsosur dhe të përkryer të Allahut të Madhëruar, e cila nuk ka fillim dhe
mbarim. Nuk i ka paraprirë Atij mosekzistenca në të kaluarën dhe kurrë nuk do
t’i vijë në të ardhmen. Ky emër përmban kuptimin e jetës së plotë, prej së cilës
rrjedhimisht dalin në pah cilësi të përkryera si: dituria, mundësia, dëgjimi,
shikimi etj.
Shembull tjetër: El-Aliim ( )العليمi Dituri, i Gjithëdijshmi, përmban dijen e
përkryer të Allahut. Atij nuk i ka paraprirë padituria, asgjë nuk ka qenë jashtë
dijes së Tij dhe nuk do të jetë më vonë. Ai nuk mund të harrojë asgjë.
ٍ " )علمهاَعندَربَِفَكتDija e tyre është tek
Thotë Allahu në Kur’an: (ابَالَيض ُّلَربَوالَ يـنسى
ُ
Zoti im në shkresën e duhur, Zoti im nuk është i pavetëdijshëm dhe Ai nuk
harron"2, kjo dije e gjerë ka përfshirë gjithçka në mënyrë të përgjithshme dhe
të detajuar, qoftë e lidhur me veprat e Tij, apo me veprat e krijesave të Tij.
Thotë Allahu i Madhëruar:
َطَمنَورق ٍةَإالََّيـعل ُمهاَوالَحبَّ ٍةَِفَظُلُماتَاألرضَوال
ُ َهوَويـعل ُمَماَِفَالبَوالبحرَوماَتس ُق
ُ َّوعندهَُمفات ُحَالغيبَالَيـعل ُمهاَإال
ٍ سَإالََِّفَكت
ٍ رط
ْي
ٍَ َمب
ٍَ بَوالََيب
ُّ اب
"Dhe tek Ai janë çelësat e të fshehtës që nuk i di ato askush përveç Tij, Ai di
çfarë ka në tokë dhe në det, nuk ka asnjë gjethe që bie dhe Ai të mos ketë
dijeni për të. Nuk ka asnjë grimcë në errësirën e tokës, asgjë të njomë ose të
thatë që të mos jetë shkruar në shkrim të qartë."3
1

El-Ea'raf, 108
Taha, 52
3
El-En'am, 59
2
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Shembulli i tretë: Er-Rahman ( )الرمحنi Gjithëmëshirshmi, është një prej emrave
të bukur të Allahut. Përmban cilësinë e mëshirës së përkryer për të cilën
Pejgamberi  ﷺka thënë. "Me të vërtetë Allahu është më i mëshirshëm për robërit
e Tij sesa kjo grua për fëmijën e saj".1
Emri ( )الرمحنEr-Rrahman tregon se mëshira e Allahut, është gjithëpërfshirëse.
Allahu thotë në Kur’an: (َ" )ورمحِتَوسعتَ ُك َّلَشي ٍءMëshira Ime ka përfshirë çdo gjë".2
Çdo emër i Allahut, pa marrë parasysh se cili, më vete ka bukuri dhe përkryerje.
Në qoftë se do të përmendet së bashku me një emër tjetër, ky bashkim përbën
një bukuri dhe nje përkryerje tjetër, mbi bukurinë dhe përkryerjen që ka çdo
emër më vete. P.sh: Emri i Allahut ( )العزيز- El-Aziz tregon për fuqinë dhe
krenarinë e plotë dhe të përkryer të Allahut. Ndërsa Emri ( )اْلكيم- El-Hakiim
tregon për gjykimin me drejtësi të Allahut dhe për urtësinë e Tij. Kur këta dy
emra përmenden së bashku, kjo tregon për një përkryerje tjetër. Në qoftë se i
Gjithfuqishmi, Krenari, i Lartësuari, nuk do të ishte i Urtë dhe gjykues i drejtë,
mund të bënte padrejtësi, sikurse ndodh me njerëzit e lartë në këtë dynja. Në
qoftë se gjykuesi i Drejtë dhe i Urtë, nuk do të ishte i Lartë, i Fortë, Krenarë, ai
mund të cilësohej si i dobët, i paaftë siç cilësohen krijesat, që janë të drejta dhe
të urta, por jo të fuqishme.

Rregulli i dytë
Emrat e Allahut përveç qenies së tyre si emra të përveçëm, përmbajnë në
vetvete edhe cilësi
Janë emra të përveçëm nga aspekti se tregojnë për një qenie të vetme. Janë cilësi
nga ana e kuptimeve që përmbajnë.
Nga aspekti i parë që thamë, ata janë sinonime, përshkak se ata tregojnë për një
qenie të vetme, e kjo qenie është Allahu i Madhëruar, ndërsa në aspektin e dytë
ata nuk janë sinonime, për shkak se çdo njëri prej tyre ka kuptimine tij të
veçantë.
Si: ()اْلي-I Gjallë, ()العليم-I Dituri, i Gjithëdijshmi, ()القدير-Mundësiploti, ()السميع
Dëgjues, etj, të gjithë këta janë emra të një qenieje, d.m.th. të Allahut të
Madhëruar. Mirëpo kuptimi i emrit ()اْلي-I Gjallë ndryshon nga kuptimi i emrit
()العلي َم-I Dituri, i Gjithëdijshmi dhe nga kuptimi i emrit ()القدير-Mundësiploti, e
kështu me radhë.

1
2

Buhariu (5999) dhe Muslimi (2754)
El-Ea'raf, 156
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Ne thamë që ata janë emra të përveçëm dhe përmbajnë cilësi, sepse Kur'ani ka
treguar për këtë . Siç thotë Allahu i Madhëruar: (َيم
َّ ور
ُ " )وُهوَالغ ُفAi është Falësi,
ُ َالرح
Mëshiruesi."1
Gjithashtu thotë: (َالرمحة
َّ َورَ ذُو
ُ " )وربُّكَ الغ ُفZoti yt është Falës, Ai që ka (posedon)
mëshirë"2
Ajeti i dytë na tregon se Mëshiruesi është Ai që cilësohet me mëshirë.
Gjithashtu kanë rënë dakord dijetarët e gjuhës dhe kështu është e njohur nga të
gjithë, se nuk i thuhet "i ditur" atij që nuk ka dije, por i thuhet atij që ka dije .
Gjithashtu "dëgjues" nuk i thuhet atij që nuk dëgjon, por atij që dëgjon.
Kjo çështje është aq e qartë sa nuk ka nevojë për argument dhe me këtë
kuptohet devijimi i atyre që i zhveshën emrat e Allahut prej kuptimeve të tyre,
duke thënë: Allahu është Dëgjues, por nuk dëgjon, Shikues, por nuk shikon,
Krenar pa krenari, e kështu me radhë .

Rregulli i tretë
Besimi dhe pohimi i veprimeve, i gjurmëve dhe pasojave që rrjedhin nga
emrat e Allahut
P.sh: Emri i Allahut: ()الرحيم-Err-Rrahim, Mëshirbërësi, tregon se Allahu ka ()رمحةrrahmet, mëshirë, dhe si rrjedhojë e mëshirës së Tij është mirësia ndaj krijesave
të Tij. Futja e disa prej tyre në Xhennet, zbritja e shiut, dhe gjurmë të tjera,
ndikime e veprime që rrjedhin nga mëshira e Allahut.
Jo të gjithë emrat e Allahut kanë veprime, gjurmë dhe pasoja që rrjedhin prej
tyre, porse në lidhje me këtë çështje, emrat e Allahut ndahen në dy grupe:
Grupi i parë: Emrat prej të cilëve rrjedhin: veprime, gjurmë, ndikime,
domethënia e të cilëve mund të quhet kalimtare, veprore. Si për shembull emri i
Allahut ()الرحيم-Err-Rrahim, Mëshirbërësi.
N.q.s domethënia e emrave të Allahut është veprore-kalimtare, atëherë duhet të
pohojmë tre gjëra.
a- Pohimi që ky është emër i Allahut.
b- Pohimi i cilësisë që përmban ky emër.
c- Pohimi i veprimit, ndikimit dhe i gjurmës që përmban ky emër.
Grupi i dytë: Emrat që nuk rrjedhin prej tyre veprime, pasoja dhe ndikime,
domethënien e të cilëve mund ta quajmë joveprore, jo kalimtare.

1
2

El-Ahkaf, 8
El-Kehf, 58
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Në lidhje me këto emra duhet të pohojmë dy gjëra:
a- Besimi (pohimi) i emrit të Allahut.
b- Besimi (pohimi) i cilësisë që e përmban ai.
Shembull, emri i Allahut ( اْليEl-Haj) - i Gjalli, i Përjetshmi, në lidhje me të
cilin duhet pohuar.
1- Emri (اْلي-Elhaj)
2- Cilësia që e përmban: (  اْلياة- El-hajat) jeta.

Rregulli i katërt
Emrat e Allahut janë të gjithë teukifije ()توقيفية
Mendja e njeriut nuk ka të drejtë ta emërtojë Allahun me emra të cilët nuk kanë
ardhur në Kur’an dhe Sunnet, sikurse kanë bërë filozofët, disa prej muëtezilive
dhe sufitë... Por duhet, që emrat e Allahut të merren vetëm prej Kur’anit dhe
Sunnetit të saktë.
Ta quajmë Allahun, me emra që nuk kanë ardhur as në Kur’an dhe as në Sunnet,
është padrejtësi në të drejtën e Allahut. Është detyrë të jemi të edukuar me
Allahun dhe të qëndrojmë në tekstet e Kur’anit dhe të Sunnetit. Ka thënë Allahu
i Lartësuar në Kur’an: (َالسمعَوالبصرَوال ُفؤادَ ُك ُّلَأُولئكَكانَعنهَُمس ُؤوال
َّ فَماَليسَلكَبَهَعلمَإ َّن
ُ )والَتـق
"Dhe mos e thuaj atë për të cilën nuk ke dituri, se me të vërtetë të dëgjuarit, të
shikuarit dhe zemra të gjitha këto kanë përgjegjësi."1
Andaj medoemos të ndalemi në atë që ka ardhur me të Kur'ani dhe Sunneti,
duke mos shtuar dhe as mangësuar, ngase nuk arrihet kuptimi i emrave që i
meriton Allahu me logjikë.

Rregulli i pestë
Emrat e Allahut nuk kanë numër të caktuar
Transmeton Ebu Hurejra-Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se i Dërguari i Allahut
 ﷺka thënë: “Allahu i ka 99 emra, njëqind pa një, Ai i cili i njeh ato do të hyn
në Xhennet”.2
1
2

El-Israa, 36
Buhariu (2736) dhe Muslimi (2677)
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Edhe pse në shikim të parë duket se ky hadith e përcakton numrin e Emrave të
Allahut, shumica e dijetarëve të Ehlu Sunnetit dhe xhematit nuk janë të
mendimit se emrat e Allahut janë të përfshira krejt në këtë numër dhe këtë
kuptim e argumentojnë me një numër dëshmishë, duke filluar edhe nga kuptimi
i drejtë i hadithit të Ebu Hurejres dhe dëshmi tjera nga Kurani dhe Suneti.
Ibn Tejmije thotë: Nuk është transmetuar në përcaktimin e këtyre 99 emrave
asnjë hadith i saktë nga i Dërguari  ﷺdhe transmetimi më i njohur është hadithi
i Tirmidhiut të cilin e transmeton Velid ibn Muslim nga Shuajb ibn Hamza, për
të cilin dijetarët e hadithit thonë: Këtë shtojcë e ka përmbledhur Velid ibn
Muslimi nga mësuesit e tij prej dijetarëve të hadithit...”1
Ajo që e bën të qartë qëndrimin e shumicës se dijetarëve në këtë çështje është
edhe kuptimi i drejtë i termit ( )أحصىi transmetuar në hadithin e Ebu Hurejres të
lartëpërmendur;
- Numërimi, nxënia përmendësh dhe marrja e tyre nga argumentet
autentike, qoftë kjo në Kur’an apo Sunet.
- Kuptimi i drejtë i këtyre emrave dhe në çfarë aludojnë ato.
- Njohja gjurmëve të këtyre emrave në univers, në jetë dhe në zemër, sepse
ky është mejdan në të cilin dallojnë dhe garojnë njerëzit.
- Lutja e Allahut me emrat e Tij dhe reflektimi i tyre në zemrën, gjuhën
dhe gjymtyrët e besimtarit.
El-Hattabi2 (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Allahu ka 99 emra, ky pohim me
këtë numër nuk do të thotë se nuk ka edhe emra tjerë, mirëpo ky numër është
cekur se këto emra janë më të njohura të Tij, më specifike, më me kuptim. Fjala
e tij ﷺ: “Allahu posedon 99 emra ai i cili i njeh ato do të hyn në Xhennet” është
çështje e vetme e jo dy çështje, prandaj dobia e plotë shihet në kallëzuesin e
"Inne" (َ“ )إ َّنkush i njeh ato hyn në Xhennet” e jo tek fjala “99 emra”, kjo i
ngjan rastit kur thua p.sh. Zejdi ka 1000 dirhem, të cilët i ka pregatitur për t’i
dhënë sadaka, apo Amri i ka 100 palë tesha, kush e viziton ia jep një palë,
mirëpo kjo nuk do të thotë se Zejdi ka vetëm 1000 dirhem, e nuk ka mundësi të
ketë më shumë, apo se Amri ka vetëm 100 palë tesha. Mirëpo kjo fjali në këtë
kontekst nënkupton se Zejdi ka përgatitur 1000 dirhemët për sadaka dhe se
Amri 100 palë rroba për atë që e viziton”3.
Këtë e përforcon edhe fjala e Ibn Tejmijes (Allahu e mëshiroftë) ku thotë:
“Shumica e dijetarëve, imamëve të selefit dhe imamët janë dakord se krejt emrat
e Allahut nuk kufizohen në 99.” - Pastaj vazhdon e thotë: “Për disa shkaqe:
1

Fetava 22/482
Imami Hafidh ebu Sulejman Hamed ibn Muhamed el-Bistij el-Hatabi, autor i shumë librave lindi në vitin
300 e ca, mësoi fikhun në medhhebin Shafij, e ka shkruajtur librin “Sherhul-esmaul-husna” si dhe “Elgunjetu anil-kelam ve ehlihi” – “Sijer alamu nubela” fq. 17, 32
3
“Shenu dua”, Hatabi fq. 23
2
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Shkaku i parë: Caktimi i 99 emrave se cilët janë ata, për këtë nuk ka hadith
sahih.
Shkaku i dytë: Pejgamberi ﷺ, në një hadith të vërtet ka thënë: “Allahu është tek
dhe e do tekun”1 Ky emër nuk përmendet në 99 emrat, po ashtu në një hadith
tjetër të saktë ka thënë: “Allahu është i bukur dhe e do të bukurën”2 Po ashtu në
të nuk e ceket ky emër, gjithashtu në një hadith të saktë ka thënë: “Allahu është i
mirë dhe e do të mirën”3 po ashtu edhe ky emër nuk gjendet aty.
Shkaku i tretë: Është argumenti me të cilin është argumentuar el-Hatabi dhe të
tjerë, hadithi i Ibn Mesudit-Allahu qoftë i kënaqur prej tij, i cili tregon se i
Dërguari i Allahut  ﷺka thënë: “Kur ndonjë rob e kaplon ndonjë brengë apo
mërzi e ai thotë: O Allah unë jam robi yt dhe i biri i robit tënd dhe i biri i
robreshës tënde, jeta ime është në dorën tënde, mbi mua realizohet vendimi yt,
përcaktimi yt ndaj meje është i drejtë unë të lus me çdo emër me të cilin e ke
quajtur veten, që e ke shpallur në librin tënd apo ia ke zbuluar dikujt prej
robërve tu, apo e ke fshehur tek Ti, që Kuranin ta bësh pranverë të zemrës sime,
zhdukje të pikëllimit tim dhe largim të mynxyrave dhe vështirësive të mia. Vetëm se Allahu do t’ia largojë prej tij mynxyrat dhe pikëllimet e tij dhe do tja
zëvendësojë ata me lumturi”. – Atëherë sahabët i thanë: A t’i mësojmë këto
fjalë? – Tha: “Gjithsesi secili që i dëgjon këto duhet t’i mëson”.4
El-Hattabi dhe të tjerë pos tij kanë thënë: Kjo tregon se Allahu disa emra i ka
fshehur dhe se nuk i ka treguar ata në librin e tij, i ka fshehur prej krijesave të tij
dhe nuk ua ka treguar ato”5.
Pastaj vazhdojmë me fjalën e Ibn Tejmijes-Allahu e mëshiroftë, i cili thotë:
“Allahu ka thënë në Kuran: “Allahu i ka emrat më të mirë andaj lutjuni Atij
me to”6. Pra ka urdhëruar t’i lutemi me emrat e Tij të mira në përgjithësi e nuk
ka thënë se emrat e bukur të Tij janë 99 emra”7.

1

Buhariu (2736) dhe Muslimi (2677)
Muslimi (91)
3
Muslimi (4/10)
4
Ahmedi 1/391, Ibn Hibani e cilëson të saktë 2372, po ashtu edhe Hakimi në Mustedrek 1/509 ndërsa
Ahmed Shakiri në “Sherhul-musned” thotë se zinxhiri i tij është i saktë 5/3711, po ashtu Albani e cilëson si
të saktë në “Silsiletu el-hadithu sahih” 1/336, hadithi 199
5
“Shenu dua”, Hatabi fq. 23
6
El-Ea'raf, 180
7
“Fetava” Ibn Tejmije 22/482
2

31

Akide 2

2020-2021

Rregulli i gjashtë
Emrat e Allahut tregojnë për qenien dhe cilësitë e Tij në mënyrë të
përputhur, në mënyrë përfshirëse dhe në mënyrë rrjedhimore
Shembull për këtë kemi emrin (elHalik- )اخلالقKrijues, i cili tregon për qenien e
Tij dhe për cilësinë e krijimit në mënyrë të përputhur, ndërsa tregon për qenien
e Tij në veçanti dhe cilësinë e krijimit në veçanti, në mënyrë përfshirëse dhe
tregon për cilësinë e dijes dhe (gjithë)mundësisë në mënyrën e rrjedhimore.
Prandaj Allahu i Madhëruar, pasi përmendi krijimin e qiejve dhe të tokës thotë:
(َاّلِلَقدَأحاطَب ُكلَشي ٍَءَعل اما
َّ َاّلِلَعلىَ ُكلََشي ٍءَقديرَوأ َّن
َّ " )لتـعل ُمواَأ َّنQë ta dini se Allahu është për
çdo gjë i Mundshëm dhe Allahu e ka përfshirë çdo gjë me dijen e Tij."1
Argumentimi me mënyrën rrjedhimore, është shumë i dobishëm për nxënësin e
dijes, nëse ai përpiqet të meditojë rreth kuptimeve të emrave të Allahut dhe i jep
Allahu sukses për ta kuptuar këtë lloj mënyre. Pasiqë me anë të kësaj mënyre ka
mundësi ta përdor një argument për shumë çështje.
Dije se kuptimi rrjedhimor në fjalën e Allahut dhe të Dërguarit të Tij ﷺ, nëse
është me të vërtetë kuptim që rrjedh ( nga fjala e Allahut dhe të Dërguarit të Tij
), atëherë ai është hak, sepse fjala e Tij dhe të Dërguarit të Tij është hak dhe prej
hakut rrjedh vetëm haku. Ngase Allahu e di se ç'mund të nënkuptohet nga fjala
e Tij dhe e të Dërguarit të Tij, prandaj ky nënkuptim është i qëllimtë.
Ndërsa kuptimet që rrjedhin nga fjalët e njerëzve, ndahen ne tri lloje:
Lloji i parë: Është që t'ia përmendësh folësit kuptimin që rrjedh prej fjalës së tij
dhe ta pranojë se ai e kishte për qëllim këtë kuptim.
Si p.sh. t'i thotë ai që i mohon cilësitë e Allahut veprore, atij që i pohon ato:
“Del si rrjedhojë e këtij pohimi, që disa prej cilësive të Allahut të jenë të rejaripërtërira (ndërkohë që Allahu është pa fillim)”?! Thotë pohuesi: "Po, unë e
pranoj këtë ide që kuptohet prej këtij pohimit, sepse Allahu i Madhëruar ka
vepruar pa fillim dhe vazhdon të veprojë atë që dëshiron, nuk kanë fund fjalët
dhe veprat e Tij."
Siç thotë i Madhëruari: (ًاتَربَولوَجَئـناَبثلهَمددا
ُ )قلَلوَكانَالبح ُرَمداداَلكلماتَربَلنفدَالبح ُرَقـبلََأنَتـنـفدَكلم
"Thuaj: “Edhe sikur deti të ishte ngjyrë për t’i shkruar fjalët e Zotit tim, më
parë do të shterej deti se sa fjalët e Zotit tim, madje edhe sikur të sillnim edhe
një det tjetër sikur ai”."2
Të vepruarit e ndonjë gjëje nga ana e Tij në veçanti, nuk sjell si rrjedhojë asgjë
te mangët në lidhje me Të.
Lloji i dytë: Është që t'ia përmendësh folësit kuptimin që rrjedh prej fjalës së tij
dhe të mos e pranojë, duke thënë se ai nuk e kishte për qëllim këtë kuptim.
P.sh. i thotë mohuesi i cilësive, atij që i pohon ato: "Rrjedh prej pohimit tënd që
Allahu i Madhëruar tu ngjajë krijesave të Tij!

1
2

Et-Talak,12
El-Kehf, 109
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Thotë pohuesi: "Nuk rrjedh prej pohimit tim kjo gjë, sepse cilësitë e Krijuesit i
janë përshkruar Atij dhe nuk janë përmendur të pa përshkruara tek dikush, që të
thuash se u ngjajnë cilësive të krijesave. Prandaj ato janë të veçanta për Të dhe i
përshtaten madhështisë së Tij. Siç e pohon ti mohues i cilësive, se Allahu ka
qenie, por jo si e krijesave. Themi: Ç'dallim ka mes qenies dhe cilësive të Tij?
Lloji i tretë: Është që të mos i përmendësh folësit kuptimin që rrjedh prej fjalës
së tij.
Në këtë rast nuk mund t'ia përshkruash atij kuptimin që rrjedh prej fjalës së tij,
sepse ka mundësi që po t'ia përmendësh këtë kuptim, të mos e pranojë dhe të
thotë që nuk rrjedh ky kuptim prej asaj që tha, dhe ka mundësi që ta pranojë
këtë kuptim dhe të thotë, po ky kuptim rrjedh prej fjalës time dhe ta kuptojë që
ai është gabim dhe të largohet nga ky gabim.
Ngaqë kuptimi i gabuar që rrjedh prej një fjale tregon që ajo fjalë është gabim.
Për këto shkaqe që përmendëm nuk mund të gjykojmë në këtë rast se kuptimi që
rrjedh prej një fjale është mendim i folësit.
Nëse dikush thotë: Poqëse prej fjalës së folësit rrjedh një kuptim, atëherë ky
kuptim konsiderohet fjalë e folësit, sepse kështu është në përgjithësi, sidomos
kur kuptimi që rrjedh prej fjalës së folësit është shumë i përafërt me fjalën e tij.
Themi kjo nuk është e pranuar, sepse njeriu si njeri kalon në gjendje të
ndryshme shpirtërore dhe rrethanore, të cilat e bëjnë që të mos e ketë për qëllim
kuptimin që domosdoshmërisht rrjedh nga fjala e tij, sepse mund të harrojë, të
jetë i pakujdesshëm ose t’i bllokohet mendja (për disa momente) ose mund ta
thotë fjalën gjatë ngushticave të debatit pa e menduar se çfarë mund të rrjedh
prej saj etj.

Rregulli i shtatë
Ilhadi ( )اإلحلادnë emrat e Allahut
Ilhadi është: Devijimi në emrat e Allahut, me mohimin ose shtrembërimin e
realiteteve të tyre dhe të domethënieve të tyre, nga e vërteta që është përmendur
në Kur’an dhe në Sunnet.
Ilhadi (devijimi) në emrat e Allahut, ndahet në 4 lloje:
1- Ta emërtosh Allahun Teala me emra që nuk kanë ardhur as në Kur’an e as në
Sunnet është devijim, sepse ne kemi thënë se emrat e Allahut janë teukifije. Për
shembull siç kanë vepruar të krishterët të cilët e quajtën Allahun "i ati", ose siç
vepruan filozofët që e quajtën “arsyeja vepruese”.
2- Të nxjerrësh nga emrat e Allahut emra për idhujt, është gjithashtu devijim,
sepse këto emra janë të veçantë për Allahun, ashtu sikurse ibadeti i takon vetëm
Atij. Prandaj emërtimi i të tjerëve me këto emra, në atë mënyrë që i takon vetëm
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Allahut, me qëllim që t’u kushtohet adhurimi përveç Allahut, ose t’u dedikohen
cilësi që nuk u takojnë, është Ilhad. Si p.sh: Veprimi i mushrikëve, të cilët
nxjerrnin nga emri i Allahut (َ العزيزEl-Aziiz) Krenari, emër për idhullin e tyre Eluz’za dhe El-lat nga emri i Allahut "El-Ilah" – I Adhuruari. Menat nga emri i
Allahut "El-Menan"– Dhuruesi.
3- Të mohosh emrat ose domethëniet dhe cilësitë që i përmbajnë ato, si dhe të
mohosh rregullat dhe veprimet, që rrjedhin prej tyre, është gjithashu devijim,
sepse besimi në emrat e Allahut nuk plotësohet vetëm se duke besuar në të
gjitha këto.
P.sh. devijimi i xhehmijve, është mohimi i emrave dhe cilësive të Allahut.
Ilhadi i muëtezilëve, është mohimi i cilësive që përmbajnë emrat e bukur të
Allahut. Ata thonë: “Allahu është Mëshiruesi (Er-Rahman), pa mëshirë.
4- Ti përngjasosh cilësitë që përmbajnë këta emra me cilësitë e krijesave është
devijimi në emrat e Allahut, sepse ngjasimi i Allahut me krijesat, ose i cilësive
të Tij me ato të krijesave është diçka e pamundur dhe krejtësisht e gabuar.
Allahu në Kur’an ka thënë: (َ" )ليسَ كمثلهَ شيءAsgjë (askush) nuk i përngjan
Atij…” Nuajm bin Hamad El Huzai ka thënë: "Kush e përngjason Allahun me
krijesat e tij bën kufër dhe kush i mohon cilësitë, me të cilat Allahu ka cilësuar
veten e Tij, bën kufër. Nuk ka dyshim, se cilësitë që Allahu e ka përshkruar me
to veten e Tij, nuk janë të ngjashme me ato të krijesave.”
Këta ishin katër llojet e Ilhadit (Divijimi). Ilhadi me të gjitha llojet e tij është i
ndaluar, sepse Allahu i ka kërcënuar për ndëshkim të rëndë, ata që devijojnë
(bëjnë ilhad) në Emrat e Tij.
Allahu i lartësuar ka thënë: (َ)وذ ُرواَالَّذينَيـُلح ُدونَِفَأمسآئهَسيُجزونَمَاَكانُواَيـعملُون
“…dhe largohuni shoqërisë së atyre të cilët i përgënjeshtrojnë Emrat e Tij.
Ata do të ndëshkohen për çfarë kanë vepruar.”1

1

El-Ea’raf, 180
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5. Disa prej emrave të bukur të Allahut
Allah ()هللا
1
Thotë Allahu: (ََالسماواتَوِفَاألرض
َّ " )وُهوَاّلِلَُِفAi është Allah në qiej dhe në tokë."
Baza e këtij emri në gjuhën arabe është ilah ()اله, që do të thotë i adhuruar, rrënja
e fjalës ()اله, ilah është (ََإ َْلة,َ أيله,)أله, elehe, je’lehu, ilaheten, që do të thotë:
adhuroi, adhuron, adhurim, kështuqë emri Allah ( )هللاështë i përbërë nga pjesëza
()أل, 'el' dhe fjala: ( )إلهilah (i adhuruar). Prej argumenteve më të forta rreth kësaj
që përmendëm është ajeti i lartëpërmendur dhe ajeti i sures ez-Zuhruf, ku
Allahu thotë:
(ََالسماءَإلهَوِفَاألرضَإله
َّ )وُهوَالَّذيَِف
"Ai është i cili në qiell është Ilah edhe në tokë është Ilah."2

Kuptimi këtij emri është: Ai që veçohet me adhurim, d.m.th. Allahu është i
vetmi i adhuruar me meritë, dhe për këtë emër kanë thënë plot prej dijetarëve së
është emri më i madh i Allahut.
Disa kanë thënë se ky emër nuk përmban ndonjë domethënie, por ky është një
emër i përvetshëm që tregon për qenien e Allahut. Ky mendim nuk është i saktë
dhe është i gabuar në bazë të asaj që e treguam.
Vërtet, bazat e emrave të bukur të Allahut, të cilët përmbledhin në aludimin e
tyre të gjitha domethëniet e emrave tjerë të Tij, janë tri emra: Allah, Err-Rabb,
dhe Err-Rrahman. Të gjithë emrat e Allahut rregullohen, sillen dhe u referohen
aludimeve të këtyre tri emrave. Emri Allah i përmban cilësitë e uluhije-së. Emri
Err-Rrabb i përmban cilësitë e rububije-së. Emri Err-Rrahman i përmban
cilësitë e bamirësisë, bujarisë dhe mirëbërësisë. Domethëniet e të gjithë emrave
të Allahut sillen rreth këtyre cilësive, dhe këto tri emra janë përmbledhur në
suren El-Fatiha.
Ibn Kajimi (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Dije se kjo sure (El-Fatiha) i përmban
dhe përfshinë kryesoret e synimeve të larta në formën më të plotë dhe më të
përsosur. Ajo përfshin të njoftuarit me të Adhuruarin, qoftë i Lartësuar dhe i
Bekuar, përmes tri emrave të cilët janë referimi dhe orbita e të gjithë emrave të
bukur të Allahut dhe cilësive të Tij të larta. Ata emra janë: All-llah, Err-Rabb,
dhe Err-Rrahman…"3
Prej veçorive të tij është se ai është baza e të gjithë emrave të bukur të Allahut.
Të gjithë emrat tjerë i atribohen atij, dhe ai cilësohet përmes tyre.
1

El-Ena'm, 3
Ez-Zuhruf, 84
3
Medarixhus-salikin (1/7)
2
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Prej veçorive tjera të tij është se ai i vjen i kombinuar me shumicën e lutjeve që
janë transmetuar nga Pejgamberi (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem). Prandaj,
tehlili (la ilahe il-lAll-llah), tekbiri (All-llahu ekber), tahmidi (elhamdu lil-lah),
tesbihi (subhanAll-llah), haukale-ja (la haule ue la kuvete il-la bil-lah), hasbeleja (hasbijAll-llahu ue ni’mel-uekil), istirxha’-ja (inna lil-lahi ue inna ilejhi
raxhiun), besmele-ja (bismil-lah), dhe të tjera, janë prej lutjeve që kombinohen
me këtë emër dhe që kurrë nuk ndahen prej tij. Kështu që, kur muslimani thotë
Allahu Ekber, e përmend këtë emër, kur të thotë La ilahe il-lAllah e përmend
këtë emër, dhe kështu veprohet në shumicën e lutjeve.
Prej veçorive tjera të tij është se ai është përmendur më së shumti në Kuran, në
krahasim me emrat e tjerë të bukur. Ky emër në Kuran është përmendur më
shumë se dymijë e dyqind herë, dhe kjo nuk ndodh me asnjë nga emrat tjerë.
Ndërsa, me këtë emër Allahu i Lartësuar i ka filluar tridhjetë e tri ajete.
Edh-Dhahir ()الظاهر, el-Batinu ()الباطن
Edh-Dhahiru ( – )الظاهرMë i Larti, mbi të Cilin nuk ka asgjë. Ngadhënjyesi.
El-Batin ( – )الباطنMë i Afërti, nuk ka gjë më të afërt pranë gjërave se Ai me
dijen e Tij. Nuk ka asnjë pengesë ndërmjet Tij dhe krijesave të Tij. Ai e di çdo
gjë që fshehet, apo ndodh brenda gjërave.
Këto dy emra tregojnë se Allahu i ka përfshirë krijesat e Tij. Ai është lart
krijesave me qenien e tij dhe më afër tyre se çdo gjë, me dijen e Tij.
Ka thënë Allahu në Kur’an: (َ) ُهوَاأل َّو ُلَواْلخُرَوالظَّاه ُرَوالباط ُنَوُهوَب ُكلَشي ٍءَعليم
"Ai është më i Pari, më i Fundit, më i Larti, edhe më i Afërti. Dhe Ai është i
Gjithëdituri për çdo gjë."1
Komenti i këtyre katër emrave ka ardhur në një hadith nga Ebu Hurejra se:
"Fatimja ka ardhur tek Pejgamberi  ﷺpër të kërkuar shërbëtor. Pejgamberi  ﷺi
tha: Thuaj: O Allah Krijuesi i shtatë qiejve dhe tokës…O Allah Ti je i Pari, që
s’ka pasur para Teje asgjë. Ti je i Fundit, që s’ka asgjë pas Teje, Ti je i Larti që
s’ka mbi Ty asgjë. Ti je më i Afërti, nuk ka gjë më të afërt pranë gjërave se
Ti…"2
Në këtë hadithë Pejgamberi  ﷺi ka sqaruar katër emrat, me një koment të
shkurtër dhe të qartë. Këto emra tregojnë se Allahu ka përfshirë çdo gjë.

1
2

El-Hadid, 3
Muslimi (2713)
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Dy emrat El-Eu’uel dhe El-Akhir tregojnë se ka përfshirë kohën, kurse dy emrat
Edh-Dhahir dhe El-Batin tregojnë se Allahu, ka përfshirë të gjitha vendet me
dijen e tij.
Ibn Kajjimi thotë: “Këto katër emra janë të kundërt (të anasjellta). Dy të parët
tregojnë, se Ai është i Pafillim dhe Pambarim. Dy të tjerët tregojnë, se Ai është
lart, mbi të gjitha krijesat e Tij dhe më i afërti ndaj tyre me dijen e Tij. Allahu
është i Pafillim. Ekzistenca e Tij u paraprinë të gjitha egzistencave. Ai është i
Pambarim. Pafundësia e Tij do të thotë, që Ai është i qëndrueshëm përjetësisht,
pas çdo gjëje.
Emri i Tij Edh-Dhahir tregon, se ai është lart mbi të gjitha krijesat dhe emri i
Tij El-Batin tregon, se Ai e ka përfshirë çdo gjë me dijen e Tij. Ai me dijen e
Tij, është më afër gjërave se sa vetë ata ndaj vetvetes. Kjo afërsi nënkupton
përfshirjen e përgjithshme.
El-Hajj ()احلي, el-Kajjum ()القيوم
El-Hajj ( )اْلي- I Gjalli, i Përjetshmi
El-Kajjum ( – )القيومVigjiluesi, i Vetëqëndrueshmi, i Cili i mban të gjitha krijesat
dhe i bën të qëndrojnë. Ai i Cili rregullon çështjet e krijesave dhe i mbron ato, i
ruan dhe kujdeset për to.
Këto dy emra i vërteton Kur'ani, poashtu edhe Sunneti i Pejgamberi ﷺ, nga
Kur'ani p.sh. mund të përmendim pjesën e parë të ajetul kursijj-it, thotë Allahu:
(وم
َُ َُّهوَاْل ُّيَالقي
ُ (" )اللَّـهَُالَإلـٰهَإَّالAi është) Allahu, përveç të cilit nuk ka të adhurar tjetër
me të drejtë, i Gjalli, Vigjiluesi..."1
Ndërsa nga Sunneti është hadithi i Enes ibn Malik-ut (radijAllahu anhu), ku
thotë: Ishim duke ndenjur me Pejgamberin  ﷺnë një ndejë, ndërsa një njeri ishte
duke u falur. Pasi e mbaroi namazin, filloi të lutet dhe gjatë duasë tha: "O Allah!
Unë të lutem Ty, se Ty të takon lavdia, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç
Teje. Ti je Shpikësi i qiejve dhe i Tokës, Ti je i Madhërishmi, Fisniku, o Hajj ( i
Gjallë), o Kajjum (Vigjilues)... Atëherë Pejgamberi  ﷺtha: "Ky u lut me emrin
më të madh të Allahut, me të cilin nëse dikush lutet, Ai i përgjigjet dhe nëse
kërkon diçka me të, Ai ia jep."2
Es-Selamu ()الس َلم
Argument është fjala e Allahut në Kur’an: (َالسلم
َّ ُّوس
ُ َهوَالمل
ُ ) ُهوَاللَّـهَُالَّذيَالَإلـٰهَإَّال
ُ كَال ُقد
"Ai është Allahu, i Cili nuk ka të adhuruar tjetër përveç Tij, El-Melikul
(Gjithësunduesi) Kud-dus (i Shenjti) es-Selamu …"3
1

El-Bekare, 255
Hakimi (1856) dhe e ka cilësuar si autentik
3
El-Hashr, 23
2
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Kuptimet i këtij emri:
a) I Pastërti dhe i Dëliri nga të metat dhe e mangësitë (i Gjithpërsosuri pa asnjë
të metë).
b) Ai që u jep selam robërve të Tij në Xhennet.
ٍ نَر
Ka thënë Allahu në Kur’an: (ََرحي ٍم
َّ ب
َّ )سلمَقـواالَم
" Selam (Paqja qoftë mbi ju).- Fjalë nga Zoti (Allahu), Mëshirbërësi."1
c) Ai i Cili i ka shpëtuar robërit e Tij nga padrejtësia, sepse Ai ia ka ndaluar
padrejtësinë vetes së Tij.
d) Shpëtuesi i robërve të Tij:
Es-Samed ()الص َمد
Thotë Allahu: (َ" )هللاَالصمدAllahu është es-Samed"2
Kuptimi i këtij emri është:
a) Atij që i drejtohen krijesat për çdo nevojë.
b)I Përkryer. I ka të gjitha cilësitë, të përsosura në shkallën më të lartë. Ai i Cili
nuk ka asnjë të metë.
c) I Përhershmi. Ai i Cili është, i pafillim dhe i pambarim.
d) Ai që nuk ka nevojë për asgjë, ndërsa çdo gjë ka nevojë për Të.
e) Është Ai, që nuk ka brendësi. Shumë prej dijetarëve të Selefit kanë thënë: EsSamed është Ai i Cili nuk ka brendësi.
Transmeton Ibën Xherir Et-Taberiju në Tefsir-in e tij se Abdullah bin Abasi, ka
thënë: “Es-Samed është Zotëria i Cili ka arritur përsosuri në zotërimin e Tij. I
Lartësuari i Cili e ka arritur përsosshmërinë në lartësimin e Tij. Madhështori i
Cili e ka arritur përsosuri në madhështinë e Tij.
I Buti i Cili e ka arritur përsosuri në butësinë e Tij. I Vetëmjaftueshmi i Cili e ka
arritur përsosuri në vetëmjaftueshmërinë e Tij.
Mbizotëruesi i Cili e ka arritur përsosuri në mbizotërimin e Tij. I Dijshmi i Cili
e ka arritur përsosuri në dijen e Tij.
I Urti i Cili e ka arritur përsosuri në urtësinë e tij. Ai është i Cili e ka arritur
përsosshmërinë në të gjitha llojet e lartësimit dhe zotërimit. E, ky është Allahu,
qoftë i Lartësuar, prandaj kjo cilësi nuk i takon askujt tjetër përveç Tij.”
Nga këto fjalë përfitojmë se ky emër madhështor bën pjesë te ata emra të bukur
të Allahut të cilët aludojnë në një numër cilësish dhe jo vetëm për ndonjë
domethënie të vetme.

1
2

Ja-Sin, 58
El-Ihlas, 2
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Dijetari Muhamed El-Emin Esh-Shenkiti, Allahu e mëshiroftë, thotë: “Është e
mirënjohur në gjuhën arabe se fjala es-samed thuhet për zotërinë madhështor,
për një gjë e cila është e ngurtë dhe nuk është e zbrazur (nga brenda)…etj. E,
Allahu i Lartësuar është Ai Zotëria i Vetëm tek i Cili njeriu kërkon (gjen)
strehë/ndihmë gjatë vështirësive dhe nevojave të ndryshme. Po ashtu, Ai është i
Cili është lartësuar dhe shenjtëruar nga cilësitë e krijesave, si: ngrënia e
ushqimit dhe të tjera të kësaj natyre. Qoftë i lavdëruar dhe i lartësuar Ai nga
këto gjëra.”1
El-Uehhab ()الوهاب
ّ
Ky emër përsëritet në tri vende në Kur'an. Allahu i Lartësuar thotë:
(اب
َُ )ربـَّناَالَتُزغَقُـلُوبـناَبـعدَإذَهديـتـناَوهبَلناَمنَلَّ ُدنكَرمحةاََۚإنَّكَأنتَالوَّه
“(Ata thonë:) “O Zoti ynë! Mos lejo që zemrat tona të shmangen (nga e
vërteta), pasi na ke udhëzuar në rrugën e drejtë, dhe jepna mëshirë prej Teje;
vërtet, Ti je El-Uehhabi!”2
El-Uehhab është Ai i Cili dhuron, begaton dhe jep shumë. Peshorja
morfologjike (“ )فـعَّالfeaal” në gjuhën arabe tregon hiperbolizim. Pra, Allahu i
Madhëruar iu dhuron robërve të Tij prej dhuntive madhore të Tij, iu jep në
vazhdimësi prej mirësive të Tij, ua shton dhuratat e Tij, si dhe u jep shpërblime
me bollëk. Prandaj, kjo cilësi ka ardhur sipas peshores morfologjike “feaal”, që
tregon për shumësi, vazhdimësi, shumëllojshmëri dhe gjerësi të saj. Në Dorën e
Allahut, qoftë i Lartësuar, janë thesaret e (furnizimit të) çdo gjëje,
mbretëria/sundimi i qiellit dhe Tokës, si dhe drejtimi i të gjitha çështjeve.
Allahu në Kuranin Fisnik ka përmendur lloje të shumta të dhuratave, si dhe e ka
përmendur që të Dërguarit edhe robërit e Tij të devotshëm, i drejtohen Atij për
kërkimin dhe arritjen e tyre.
Për atë që Allahu e ka begatuar me ndonjë të mirë, është obligim që ta
falënderojë/lavdërojë Atë, për favorizimin e tij dhe mirësinë ndaj tij. Siç e
përmend Allahu këtë për të Dërguarin e Tij Ibrahimin (sal-lAll-llahu alejhi ue
sel-lem) me Fjalët e Tij: (َيعَالدُّعاء
ُ )اْلم ُدَللَّـهَالَّذيَوهبَِلَعلىَالك َبَإمساعيلَوإسحاقََۚإ َّنَربَلسم
“Qoftë lavdëruar Allahu, i cili në pleqëri më dhuroi Ismailin dhe Is’hakun!
Vërtet, Zoti im i dëgjon lutjet!”3
Pastaj, vetë falënderimi është një dhuratë (prej Allahut) që kërkon falënderim,
për këtë Shafiu, Allahu e mëshiroftë, thotë: “Lavdërimi i takon Allahut,
falënderimi ndaj të Cilit për vetëm një mirësi prej mirësive të Tij të panumërta,
1

Eduaul-bejan (2/187)
Aal I'mran, 8
3
Ibrahim, 39
2
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nuk mund të shprehet veçse duke shkaktuar një mirësi tjetër, e cila pastaj na
detyron ta falënderojmë Atë për atë (mirësi).”
El-Meliku (ُ)ال َم ِلك
Emri El-Meliku është përmendur në Kuranin Fisnik në pesë vende. Prej tyre
është Fjala e të Lartësuarit: (َالسلم
َّ ُّوس
ُ َهوَالمل
ُ )هوَاللَّـهَُالَّذيَالَإلـٰهَإَّال
ُ
ُ كَال ُقد
"Ai është Allahu, i Cili nuk ka të adhuruar tjetër përveç Tij, El-Melikul
(Gjithësunduesi) Kud-dus (i Shenjti) es-Selamu …"1
Ky emër tregon se Allahu është poseduesi i sundimit, domethënë
Sunduesi/Zotëruesi i të gjitha gjërave, Ai i Cili vepron me to si të dëshirojë, pa
pasur mundësi dikush ta kundërshtojë dhe t’i rezistojë dëshirës së Tij.
Sundimi i referohet tri çështjeve (kuptimeve):
1) Pohimit se Allahut i përkasin cilësitë e sundimit të cilat përbëjnë të gjitha
cilësitë e Tij madhështore. Siç janë: përsosshmëria e forcës, lavdia,
plotfuqishmëria, dija gjithëpërfshirëse, urtësia absolute, realizimi i vullnetit të
Tij, përsosuria e administrimit (të kozmosit), përsosuria e butësisë dhe mëshirës,
ekzekutimi i vendimeve gjithëpërfshirëse për banorët e botës qiellore dhe asaj
tokësore, si dhe vendimeve gjithëpërfshirëse të kësaj jete dhe jetës e ardhme.
2) Faktit se të gjitha krijesat janë robër dhe skllevër të Tij, nevojtarë dhe të
shtrënguar për Të në të gjitha çështjet, askush nuk mund të dalë nga
sundimi/mbretëria e Tij, dhe asnjë krijesë nuk është e vetëmjaftueshme/sovrane
ndaj krijimit dhe furnizimit të Tij, dobisë dhe mbrojtjes së Tij, si dhe ndaj
bujarisë dhe bamirësisë së Tij. Allahu i Lartësuar thotë:
(ون
َ َُالساعةَوَإليهَتـُرجع
َّ َالسماواتَواألرضَوماَبـيـنـ ُهماَوعندهَُعل ُم
َّ ك
ُ َمل
ُ ُ)وتـباركَالَّذيَله
“Qoftë i lartësuar në lavdi Ai, të Cilit i përket pushteti i qiejve dhe i Tokës dhe
gjithçka që gjendet mes tyre. Vetëm Ai ka dijeni mbi Orën (e Kiametit) dhe tek
Ai do të ktheheni!”2
3) Faktit se vetëm Atij i përket ekzekutimi i drejtimit (të kozmosit); gjykon dhe
vendos sipas dëshirës dhe vullnetit të Tij, askush nuk mund t’i kundërvihet
gjykimit të Tij apo ta përmbysë vendimin e Tij. Vetëm Atij i takon i gjithë
vendimi, si paracaktim, ligjësim dhe shpërblim.

1
2

El-Hashr, 23
Ez-Zuhruf, 85
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6. Rregulla (parime) rreth Cilësive të Allahut
Rregulla e parë
Të gjitha cilësitë e Allahut janë të përkryera, të plota dhe nuk janë të
mangëta në asnjë aspekt
Siç janë p.sh cilësitë: ()اْلياة-Jeta, ()العلم-Dija, ()القدرة-Fuqia, ()السمع-Dëgjimi, ()الرمحةMëshira, ()العزة-Krenaria, ()اْلكمة-Urtësia, ()العلو-Lartësia, etj.
Për këtë tregojnë tre lloj argumentesh:
Lloji i parë: Argumentet e Kur’anit dhe Sunnetit:
Ka thënë Allahu në Kur’an: (يم
َُ َالسوءََۚوللَّـهَالمث ُلَاألعل ٰىََۚوُهوَالعز ُيزَاْلك
َّ )للَّذينَالَيـُؤمنُونًَبْلخرةَمث ُل
“Për ata që nuk besojnë në botën e përtejme është përcaktuar shembulli më i
keq, ndërsa për Allahun është “El-Methelul ea’la" (më i larti shembull dhe më
i larti përshkrim) dhe Ai është i Gjithëfuqishmi, më i Urti Gjithëgjykues.”1
Gjithashtu Allahu thotë:
(يم
َُ َالسماواتَواألرضََۚوُهوَالعز ُيزَاْلك
ُ )وُهوَالَّذيَيـبدأَُاخللق
َّ يدهَُوُهوَأهو ُنَعليهََۚولهَُالمث ُلَاألعل ٰىَِف
ُ َثََّيُع
“Ai fillon krijimin, pastaj do ta përsërisë atë (pasi të jetë zhdukur) dhe kjo
është shumë e lehtë për Të. Atij i takon El Methelul ea’la (përshkrimi më i
lartë) në qiej dhe në tokë. Dhe Ai është i Gjithëfuqishmi më i Urti
Gjithëgjykues”2
Lloji i dytë: Argumenti logjik
Ai është siç vijon: Çdo ekzistencë patjetër që ka cilësi. Kjo cilësi që e ka, ose do
të jetë e përkryer dhe e plotë ose në të kundërtën do të jetë e mangët. E dyta
është absurde, e pamundur (e paarsyeshme logjikisht) përsa i përket Allahut,
sepse Ai është i Plotë, i Përkryer, i Vetmi që meriton të adhurohet, prandaj
Allahu e ka hedhur poshtë adhurimin e idhujve në Kur’an me faktin që ata janë
të mangët, të paaftë dhe me të meta. Allahu ka thënë:
َّ نَدونَاللَّـهَم
(ون
َ ُنَدعائهمَغافل
ُ يبَلهَُإ َٰلَيـومَالقيامةَوُهمَع
ُ ) َومنَأض ُّلَممَّنَيدعُوَم
ُ نَالَيستج
“Kush është më i humbur sesa ai i cili lut në vend të Allahut të atillë që nuk
do t'i përgjigjen atij deri në Ditën e Kijametit dhe të cilët madje janë krejt të
pavetëdijshëm për lutjet që u bëhen atyre.”3
Gjithashtu Allahu ka thënë:
(ون
َ ََُيل ُقونَأمواتَغيَُأحياءَوماَيشعُُرونَأ ََّينَيـُبـعَث
ُ نَدونَاّلِلَالََيلُ ُقونَشيـئااَوُهم
ُ )والَّذينَيدعُونَم
1

En-Nahl, 60
Er-Rum, 29
3
El-Ahkaf, 5
2
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“Ata (të adhuruarit veç Allahut) të cilët ata (mushrikët) i adhurojnë e i lusin
në vend të Allahut, nuk kanë krijuar ndonjë gjë, madje ata vetë janë të
krijuar. Të vdekur, pa jetë dhe as nuk e dinë se kur do të ringjallen.”1
Gjithashtu Allahu na ka treguar për Ibrahimin kur ai i sillte argumente babait të
tij duke i thënë: (َ)َيَأبتََلَتـعبُ ُدَماَالَيسم ُعَوالَيـُبص ُرَوالَيـُغِنَعنكَشيـئاا
“O babai im! Pse adhuron atë që as nuk dëgjon, as nuk sheh dhe nuk të sjell
dobi për asgjë?”2
Ndërsa për popullin e tij Allahu ka përmendur se Ibrahimi u ka thënë:
ٍ
(ون
َ َُاّلِلَأفلَتـعقل
ََّ نَدون
َّ نَدون
ُ َاّلِلَماَالَينفعُ ُكمَشيـئااَوالَي
ُ ضُّرُكمَأُفَلَّ ُكمَولماَتـعبُ ُدونَم
ُ )أفـتـعبُ ُدونَم
“(Ibrahimi) u tha: “A adhuroni atëherë ju përveç Allahut gjëra që, as nuk ju
sjellin juve ndonjë të mirë dhe as nuk ju dëmtojnë? Turp për ju dhe përmbi
ata që ju adhuroni në vend të Allahut! A nuk keni mend, pra?”3
Në të gjitha ajetet e lartëpërmendura vërejmë se, Allahu e ka hedhur poshtë
adhurimin e idhujve me faktin se ata janë të mangët, të paaftë, me të meta si
p.sh: Nuk dëgjojnë, nuk shikojnë, nuk përgjigjen, nuk sjellin dobi, nuk bëjnë
dëm etj. Atëherë kjo tregon se Ai që meriton adhurimin patjetër është i Plotë, i
Përkryer, larg çdo të mete. Pastaj ne kemi vërtetuar me anë të shqisave dhe
vështrimit se krijesat kanë cilësi të plota si p.sh: Shikimi, dëgjimi, etj. Padyshim
që këto cilësi të përkryera ua ka dhënë Allahu. Përderisa këto cilësi të përkryera
ua ka dhënë Allahu, kjo tregon se Ai është më me meritë për të qenë i cilësuar
me to, sepse dhënësi i një cilësie të përkryer është më me meritë dhe më i denjë
të jetë i përshkruar me të.
Një rregull tjetër logjike, për të cilën kanë rënë dakord të gjithë të ata që
logjikojnë thotë: Ai që nuk posedon diçka nuk mund t’ua japë atë të tjerëve (َفاقد
)الشيءَالَيعطيه. Kjo tregon se n.q.s. Allahu nuk do të ishte i Përkryer në cilësitë e
Tij, Ai nuk mund t’u jepte krijesave cilësi të përkryera.

Lloji i tretë: El Fitrah-Natyrshmëria e pastër
Njerëzit me natyrën e pastër në të cilën janë krijuar, e duan Allahun, e
madhërojnë dhe e adhurojnë. A mundet që të duash, të madhërosh dhe të
adhurosh përveçse atë për të Cilin e din se është i cilësuar me cilësi të përkryera,
të përsosura, të cilat i përshtaten të qenurit të Tij Krijues, Sundues,
Gjithërregullues i çështjeve dhe i Adhuruari i Vetëm me të drejtë.
1

En-Nahl, 20-21
Merjem, 42
3
El-Enbija, 66-67
2
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Në qoftë se cilësia është e mangët, e papërkryer, është e pamundur që ajo të jetë
cilësi e Allahut të Lartësuar si p.sh. vdekja, padituria, harresa, paaftësia,
verbëria etj.
Më poshtë do të përmendim disa ajete në të cilat Allahu ia mohon vetes së Tij
mangësitë dhe të metat.
ٍ “ )ِفَكتDija për ta është me Zotin tim me
Ka thënë Allahu: (ابَ الَ يض ُّلَ ربَ والَ ينسى
shkresën e duhur. Zoti im as nuk është i pavetëdishëm dhe Ai as nuk
harron.”1
(َوت
ُ ُ)وتـوَّكلَعلىَاْليَالَّذيَالَمي
“Dhe mbështetu (O Muhammed) tek i Përjetshmi i Cili nuk vdes kurrë...”2
Gjithashtu Allahu thotë: (ََالسمَاواتَوالَِفَاألرض
َّ )وماَكان
َّ َاّلِلَُليُـعجزهَُمنَشي ٍءَِف
“....dhe Allahun nuk e bën të pamundshëm ndonjë gjë në qiej ose në tokë....”3
Dhe thotë: (َ)أمَيسبُونَأًنََّالَنسم ُعَسَّرُهمَوَنو ُاهمَبـلىَوُر ُسلُناَلديهمَيكتُـبُون
“Apo mos mendojnë se Ne nuk i dëgjojmë të fshehtat e tyre dhe këshillimet e
tyre të ngushta? Patjetër (që Ne dëgjojmë gjithçka) dhe të dërguarit Tanë janë
pranë tyre duke shkruar.”4
Edhe Pejgamberi  ﷺnë thëniet e tij i ka mohuar cilësitë e mangëta prej Allahut
dhe si shembull kemi hadithet që vijojnë:
1. “Vërtetë Dexh-xhali është me një sy dhe Zoti i juaj nuk është me një sy5
2. “O njerëz duke bërë dhikër uleni zërin, sepse ju nuk po i luteni ndonjë
shurdhi dhe as ndonjë të papraninshmi.”6
Allahu i ka ndëshkuar ata që i atribuan mangësi siç ka thënë në ajetet e
mëposhtme:
(َودَي ُدَاّلِلَمغلُولةَغُلَّتَأيديهمَولُعنُواَباَقالُواَبلَيداهَُمب ُسوطتان
ُ )وقالتَاليـ ُه
“Çifutët thanë: Dora e Allahut është e e shtrënguar, qofshin të shtrënguara
duart e tyre dhe qofshin të mallkuar ata për çfarë u nxori goja! Përkundrazi,
të dy duart e Allahut janë gjerësisht të shtrira.”7
َّ
(َولَذُوقُواَعذابَاْلَريق
ُ بَماَقالُواَوقـتـل ُه ُمَاألنبياءَبغيَح ٍقَونـ ُق
ُ ُ)قدَمسعَاّلِلَُقـولَالذينَقالُواَإ َّنَاّلِلَفقيَوَن ُنَأغنياءَسنكت

1

Ta-Ha, 52
El-Furkan, 58
3
El-Fatir, 44
4
Ez-Zuhruf, 80
5
Buhariu (7131) dhe Muslimi (2933)
6
Buhariu (4202) dhe Muslimi (2704)
7
El-Maide, 64
2
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"Nuk ka dyshim se Allahu e ka dëgjuar fjalën e atyre të cilët thanë:” Vërtet
Allahu është i varfër e ne jemi të pasur!” Ne do ta regjistrojmë atë çfarë thanë
ata si edhe vrasjen padrejtësisht prej tyre të pejgamberëve dhe ne do tu themi
atyre:”Shijoni dënimin djegës”1
Në shumë ajete Allahu e ka lartësuar, pastruar Veten e Tij nga mangësitë që ia
atribojnë të paditurit, të padrejtët. Më poshtë po përmendim dy prej tyre:
(َ) ُسبحانَربكَربَالعَّزةَع َّماَيص ُفونَوسلمَعلىَال ُمرسلْيََواْلم َُدَ َّّلِلَربَالعالمْي
"Lavdi Zotit tënd, Zotit të krenarisë dhe të fuqisë! Nga gjithë çfarë ata ia
mveshin Atij. Dhe paqja qoftë mbi të dërguarit!"2
ٍ
َّ )م
ٍ ض ُهمَعلىَبـع
(ون
َ َاّلِلَع َّماَيص ُف
َّ َسبحان
َّ اَاَّتذ
ُ َاّلِلَُمنَولدَوماَكانَمعهَُمنَإل ٍهَإ اذاَلَّذهبَ ُك َُّلَإل ٍهَباَخلقَولعلَبـع
ُ ض
"Asnjë fëmijë nuk lindi Allahu dhe nuk gjindet asnjë të adhuruar tjetër
përkrah me Të; Po të kishin qënë shumë zota, atëherë secili zot do të kishte
hequr mënjanë çfarë do të kishte krijuar dhe disa do të perpiqeshin të
mposhtinin të tjerët! I Lartësuar është Allahu mbi çdo gjë që ata ia mveshin
Atij!"3
N.q.s. cilësia është e përkryer në një rast dhe e mangët (e papërkryer) në një rast
tjetër, nuk ia përshkruajmë Allahut në mënyrë absolute dhe nuk ia mohojmë në
mënyrë absolute, por patjetër që ta sqarojmë dhe detajizojmë. Ajo cilësi i
atribuohet Allahut në rastin kur është e përkryer dhe nuk i atribuohet në rastin
kur është mangësi.
Këto cilësi janë p.sh: ( )املكرEl-mekr (kurthvënia), ( )الكيدEl-kejd (planifikim,
kurdisje planesh), ( )اخلداعEl-Khidau - (Mashtrimi) etj.
Këto cilësi janë të përkryera nëse bëhen për përballimin e atyre që veprojnë me
të njëjtën gjë, sepse në këtë rast ato tregojnë se vepruesi i tyre është i aftë dhe i
fuqishëm për përballimin e armikut të tij me një veprim të njëjtë si veprimi i
tyre, ose edhe më të fortë. Ndërsa në rastet e tjera përveç rastit të mësipërm,
janë mangësi, prandaj këto cilësi Allahu nuk i ka përmendur në mënyrë
absolute, por i ka përmendur në pozicionin e përballimit të atyre që veprojnë
ndaj Tij dhe ndaj të dërguarve të Tij me të njëjtën gjë.
Në ajetet që vijojnë janë përmendur disa nga këto cilësi:
(َ)ومي ُك ُرونَومي ُكُرَاّلِلَُواّلِلَُخيَُالماكرين
“… ata kurdisnin plane, por edhe Allahu po thurte plane, dhe Allahu është
më i Miri i planifikuesve."4
1

Aal I'mran, 181
Es-Saffat, 180-181
3
El -Mu’minun, 91
4
El-Enfal, 30
2
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(ْي
َ ثَالَيـعل ُمونَوَأُمليَْلُمَإ َّنَكيديَمت
ُ )والَّذينَك َّذبُواَِبَيتناَسنستدر ُج ُهمَمنَحي
“Ata që i përgënjeshtruan ajetet Tona, në mënyrë graduale do t’i mbërthejmë
me dënim prej nga nuk do ta kuptojnë: Dhe Unë do t’u jap kohë. Padyshim që
plani Im është i fuqishëm.”1
Në këtë ajet është përmendur ( )الكيدEl-kejd (planifikim, kurdisje planesh).
(َمستـهزُؤونَاّلِلَُيستـهزىءَُِب َم
ُ )َقالُواَإًنََّمع ُكمَإََّّناََن ُن
“Thonë me të vërtetë jemi me ju, në të vërtetë ne vetëm talleshim. Allahu tallet
me ta...”2
Duke marrë parasysh sqarimin që e bëmë, del në pah arsyeja pse nuk ka
përmendur Allahu në Kur’an që Ai i tradhton ata që e tradhtojnë, por ka thënë:
(َيدواَخيانـتكَفـقدَخانُواَاّلِلَمنَقـب ُلَفأمكنَمنـ ُهمَواّلِلَُعليمَحكيم
ُ )وإنَيُر
“Nëqoftëse ata mundohen të të tradhtojnë ty, ata vërtetë që kanë tradhtuar
Allahun, kështu Ai tashmë të dha forcë mbi ta. Dhe Allahu është i
GjithëDituri, më i Urti, Gjithëgjykuesi.”3
Pra ka thënë: “Të dha forcë mbi ta” dhe nuk ka thënë: “Dhe Ai i tradhtoi”,
sepse tradhtia është mashtrimi në diçka që të është besuar, të është lënë amanet,
kështu që ajo është mangësi në të gjitha rastet.

Rregulla e dytë
Tema e Cilësive të Allahut është më e gjerë se tema e Emrave të Tij
Cilësitë e Allahut që janë përmendur në Kur’an dhe Sunnet, janë më shumë se
Emrat e Allahut që janë përmendur në Kur’an dhe Sunnet, sepse çdo emër
përmban cilësi siç është sqaruar në bazat e emrave të bukur të Allahut dhe sepse
prej cilësive të Allahut janë edhe veprat e Tij. Veprat e Tij nuk mbarojnë,
sikurse edhe fjalët e Tij nuk mbarojnë. Allahu i Lartësuar ka thënë:
(ََاّلِلَعزيزَحكيم
َّ اّلِلَإ َّن
َّ َات
َّ )ولوَأََّّناَِفَاألرضَمنَشجرةٍَأقلمَوالبح ُرَميُدُّهَُمنَبـعدهَسبـعةَُأْبُ ٍر
ُ ََماَنفدتَكلم
“Dhe sikur të gjitha drunjtë e tokës të ishin pena dhe deti me shtatë dete tjera
pas tij, prapëseprapë fjalët e Allahut nuk do të shteronin. Me të vërtetë Allahu
është i Gjithëfuqishëm, më i Urti Gjithëgjykues.”4
Nga cilësitë e Allahut të cilat janë vepra (punë) të Tij, do të përmendim këto që
vijojnë:

1

El-Ea'raf, 182-183
El-Bekare, 14-15
3
El-Enfal, 71
4
Lukman, 27
2
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1. ( )اإلتيانEl-Itjan (ardhja). Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur’an:
(َ“ )هلَينظُُرونَ إالََّ أنَأيتيـ ُه ُمَ اّلِلَُِفَ ظُل ٍلَمنَ الغمامA mos presin atëherë për ndonjë gjë tjetër
veçse t'ju vijë Allahu.”1
Në fjalën e Tij: “…t'ju vijë Allahu” bëhet fjalë për cilësinë e Tij El-Itjan.
2. ( )البطشEl-Batshu (shtrëngimi, ndëshkimi). Allahu i Lartësuar ka thënë në
Kur’an: (َ“ )إ َّنَ بطشَ ربكََلشديدVërtetë shtrëngimi (ndëshkimi) i Zotiti tënd është i
ashpër.”2
3. ( )اإلمساكEl-Imsak (kapja, mbajtja). Allahu i Lartësuar thotë:
(ََالسماءَأنَتـقعَعلىَاألرضَإالَِبذنه
َّ ك
ُ “ )وُميسAi e mban qiellin të mos bjerë në tokë, veçse me
lejen e Tij.”3
4. ( )األخذEl-Ekhdhu (marrja në ndëshkim, shkatërimi i atij që Allahu dëshiron ta
shkatërrojë për shkak të gjynaheve të tij). Allahu i Lartësuar thotë:
(َ“ )فأخذ ُه ُمَاّلِلَُب ُذنُوِبمKështu që Allahu i mori për shkak të mëkateve të tyre.”4
Dhe cilësi tjera të ngjashme me këto të përmendura.
Rregulla e tretë
Cilësitë e Allahut janë thubutije ( )ثبوتيةdhe selbije ()سلبية
1. Lloji i parë: (َ)صفاتَثبوتية-Cilësi të pohuara.
2. Lloji i dytë: ()صفاتَسلبية-Cilësi të mohuara.
Cilësitë "e pohuara" janë të gjitha ato cilësië që Allahu ia ka pohuar Vetes së Tij
me anë të Kur’anit dhe haditheve të sakta të Pejgamberit ﷺ.
Cilësitë e pohuara janë të gjitha të përkryera, të përsosura dhe nuk ka në to asnjë
lloj mangësie. Disa shembuj për cilësitë thubutijje kemi: ( )العلمEl-Ilm, dija, ()القدرة
El-Kudretu, fuqia, mundësia, ( )االستواءَعلىَالعرشEl-Istiua, lartësimi mbi Arsh,
( )النزولَإَل َمساءَالدنياEn-Nuzul, zbritja në qiellin e dynjasë, ( )الوجهEl-Uexhhu, fytyra,
( )اليدEl-Jed, dora, etj.

1

El-Bekare, 210
El-Buruxh, 12
3
El-Haxh, 65
4
Aal I'mran, 11
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Këto cilësi, është detyrë që t’ia pohojmë (atribojmë) Allahut të Madhëruar, siç i
përshtatet Madhështisë së Tij. Për këtë tregojnë argumentet fetare (َ)الدليلَ السمعي
dhe argumentet logjike.
a.) Argumenti fetar-()الدليلَالسمعي
Është fjala e Allahut të Lartësuar:
(َ َيَأيـُّهاَالَّذينَآمنُواَآمنُواًَبّلِلَور ُسولهَوالكتابَالَّذيَ نـَّزلَعلىَر ُسوله َوالكتابَالَّذيَأنزلَمنَ قَـب ُلَومنَيك ُفرًَبّلِلَوملَئكته
يدا
)وُكتُبهَوُر ُسلهَواليـومَاْلخرَفـقدَض َّلَضلالاَبع ا
“O ju që keni besuar! Besoni Allahun dhe të Dërguarin e Tij, dhe librin të
cilin Ai ia ka zbritur të Dërguarit të Tij dhe librat e parë të cilët Ai ua zbriti
atyre para tij. Dhe kushdo që mohon Allahun, melekët e Tij, librat e Tij, të
dërguarit e Tij dhe ditën e Fundit, atëherë Ai vërtet ka humbur rrugën tepër
larg.”1
Besimi në Allahun, përmban edhe besimin në cilësitë e Tij, besimi në Librin
(Kur’anin), përmban besimin në të gjitha cilësitë që janë përmendur në të dhe
besimi që Muhamedi  ﷺështë i dërguar i Allahut, përmban besimin në çdo gjë
që ka lajmëruar për Atë që e ka dërguar, e Ai është Allahu.
b) Argumenti logjik-()الدليلَالعقلي
Allahu na ka lajmëruar që është i cilësuar me këto cilësi, pa dyshim që Ai i di
më mirë nga të tjerët Cilësitë e Tij. Askush nuk mund të thotë fjalë më të drejta
dhe më të vërteta se Allahu.
Prandaj është detyrë që t’ia pohojmë cilësitë e Tij siç ka lajmëruar, pa lëkundje,
sepse lëkundja/dyshimi në besimin e një lajmi lind kur lajmi buron nga një që
mundet të jetë i paditur, të gënjejë dhe të jetë i paaftë për të shprehur atë që
dëshiron. Të gjitha këto të meta janë të pamundura për Allahun e Lartësuar,
prandaj është detyrë të pranohet lajmi i Tij, ashtu siç ka lajmëruar pa hezitim.
Po kështu themi për cilësitë që Pejgamberi  ﷺia ka cilësuar Zotit të Lartësuar,
sepse Pejgamberi  ﷺështë më i dituri i njerëzve rreth Zotit, më i drejti dhe më i
besueshmi në lajmin që e përcjell dhe më i afti për ta shprehur qartë atë që
dëshiron, atëherë është detyrim të pranohet lajmi rreth cilësive të Allahut ashtu
siç ka lajmëruar.
Cilësitë Selbij-je (e mohuara) janë të gjitha cilësitë të cilat Allahu ia ka mohuar
Vetes së Tij në Kur’an ose me anë të haditheve të sakta të Pejgamberit. Të
gjitha cilësitë e "mohuara" (Selbij-je) janë mangësi (të papërkryera, me të meta)
për Allahun, prandaj Allahu e ka mohuar atribuimin e qenies së Tij me to, sepse
Ai është i përkryer në Qenien dhe Cilësitë e Tij. Prej cilësive që Allahu ia ka
1

En-Nisa, 136
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mohuar Vetes së Tij është: ( )اجلهلpadituria, ( )النسيانharresa, ( )العجزpaaftësia, (َ)التعب
lodhja, ( )املوتvdekja etj.
Është detyrë që cilësitë Selbij-je t’ia mohojmë Allahut duke pohuar të kundërtën
e tyrë në mënyrën më të përkryer dhe më të plotë, sepse Allahu me cilësitë që ia
ka mohuar Vetes së Tij, ka pasur për qëllim mohimin e tyre për të pohuar dhe
për të theksuar të kundërtën e këtyre cilësive dhe jo vetëm thjesht për t’i
mohuar, sepse mohimi i thjeshtë nuk është përkryeshmeri vetëm n.q.s. bëhet për
të treguar të kundërtën e tij, prej përkryerjes dhe përsosmërisë. Pra mohimi i
cilësive Selbij-je nuk bëhet thjesht për të mohuar, por për të pohuar dhe për të
theksuar të kundërtën e tyre prej përkryerjes dhe përsosmërisë.

Arsyet që tregojnë se mohimi i thjeshtë nuk tregon pësosmëri:
1. Mohimi i thjeshtë tregon për mosekzistencë ( َعدم- a'dem) dhe mosekzistenca
(عدم-a'dem) nuk tregon për asgjë ekzistente, e jo më të tregojë për përsosmëri.
()النفيَعدمَوَالعدمَليسَبشيء
2. Mohimi i një atributi të një trupi mund të bëhet për shkak të paaftësisë së tij
për të vepruar. Ky mohim nuk tregon përkryeshmëri p.sh: sikur të thuash:
()اجلدارَالَيظلم-Muri nuk bën padrejtësi.
Kjo nuk tregon që muri është i drejtë sepse padrejtësia nuk është mohuar për të
treguar drejtësinë, por për të treguar paaftësinë e murit për të vepruar .
3. Mohimi mund të bëhet për shkak të pamundësisë për të bërë diçka, siç ka
thënë poeti: ()قبيلةَالَيغدرونَبذمةَوَالَيظلمونَالناسَحبةَخردل
“Është një fis që nuk e then besën. Dhe nuk u bën padrejtësi njerëzve qoftë edhe
një grimcë.”
Ky varg nuk është lavdërim për këtë fis, sepse poeti dëshiron të thotë me këtë se
ata nuk kanë mundësi të thejnë besën dhe të bëjnë padrejtësi, meqenëse kanë
frikë fiset e tjera, dhe jo sepse nuk duan të thejnë besën dhe të bëjnë padrejtësi,
pasi e kanë mundësinë për këtë gjë.
Atëherë në të gjitha këto raste, mohimi tregon për mangësi dhe jo për
përsosmëri, prandaj metoda e Kur’anit në mohim, është që të mos mohohet
asnjë cilësi për Allahun me një mohim të thjeshtë, që nuk përmban cilësi të
lavdëruar dhe të përkryer. Pra në Kur’an dhe në Sunnet, nuk mohohet ndonjë
cilësi mangësie, vetëm nëse përmban cilësi të përkryer, të lavdëruar, ndryshe
nga ajo që veprojnë disa grupe të cilët mohojnë cilësi për Allahun me një
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mënyrë krejtësisht të thjeshtë, pa marrë parasysh se cilësia që e kanë mohuar, a
tregon për përsosmërinë e të kundërtës së saj apo jo?
Të përmendim disa shembuj në lidhje me këtë që thamë:
1. Fjala e Allahut: (َوت
ُ ُ)وتـوَّكلَعلىَاْليَالَّذيَالَمي
“Mbështetuni tek i Përjetshmi, i Gjalli (El Haj-j), i Cili nuk vdes kurrë”1
Pra mohimi i vdekjes nënkupton përkryeshmërinë e jetës (El-hajat).
2. Fjala e Allahut: (“ )والَيظل ُمَربُّكَأح اداZoti yt nuk i bën askujt padrejtësi.”2
Mohimi i padrejtësisë nënkupton përkryeshmërinë e drejtësisë.
3. Fjala e Allahut: (ََالسماواتَوالَِفَاألرض
َّ )وماَكانَاللَّـهَُليُـعجزهَُمنَشي ٍءَِف
“Allahu nuk është i tillë që ta bëjë të paaftë, (pa mundësi për të vepruar)
ndonjë gjë në qiej ose në tokë.”3
Mohimi i (paaftësisë, pamundësisë) nënkupton përkryeshmërinë e drejtësisë dhe
të fuqisë së Tij, prandaj pas këtij fragmenti në ajet ka thënë: “Padyshim që Ai
është i Gjithëditur, i Gjithëfuqishëm.” Sepse el-a'xhz (paaftësia, pamundësia(
shkaktohet ose nga injoranca rreth shkaqeve (faktorëve, elementeve) të krijimit,
ose nga pamundësia për të krijuar.
Nga kjo arrijmë në përfundimin se, përkryeshmëria e dijes së Allahut dhe fuqisë
së Tij, tregon se Ai është i Gjithëfuqishëm për të bërë atë që dëshiron dhe se
asgjë nuk mund ta bëjë Atë të paaftë për ta vepruar atë që e dëshiron. Nga
shembulli i fundit ne mësuam se ka prej cilësive Selbij-je (të mohuara) të cilat
nënkuptojnë më shumë se një përsosmëri.
Në përfundimin e kësaj çështje, themi se çdo cilësi që Allahu ia ka mohuar
Vetes së Tij ose që ia ka mohuar i Dërguari i Tij, ajo detyrimisht tregon për një
ose më shumë cilësi thubutij-je (të pohuara, të përkryera), për të cilat lavdërohet
Allahu i Lartësuar. Allahu i Lartësuar nuk i ka mohuar diçka Vetes së Tij në
mënyrë krejtësisht të thjeshtë, pa nënkuptuar cilësi thubutij-je (të pohuara, të
përkryera).
Rregulla e katërt
Cilësitë thubutij-je janë të gjitha cilësi të përkryera
Këto cilësi janë të përsosura dhe sa më shumë që të jenë dhe sa më të
llojllojshme që t'i kenë kuptimet aq më shumë shfaqet përkryerja e të cilësuarit
1

El-Furkan, 58
El-Kehf, 49
3
Fatir, 44
2
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me to (Allahut të Lartësuar). Prandaj cilësitë thubutijje që ia ka cilësuar Allahu
Vetes së Tij në Kur’an dhe në Sunnet, janë më shumë se cilësitë selbijje që ia ka
mohuar vetes së Tij.
Kryesisht cilësitë thubutij-je janë përmendur në mënyrë të shkoqitur (me tefsilhollësisht). Shembujt e tefsilit për pohimin e cilësive të Allahut në Kur’an dhe
në Sunnet janë të shumtë, prej tyre është fjala e Allahut të Lartësuar në fundin e
sures El Hashr:
ََالسل ُمَال ُمؤم ُنَال ُمهيم ُنَالعز ُيزَاجلَبَّ ُارَال ُمتكبََُۚ ُسبحانَاللَّـهَع َّماَيُشرُكون
َّ ُّوس
ُ َهوَالمل
ُ ﴿هوَاللَّـهَُالَّذيَالَإلـٰهَإَّال
ُ
ُ كَال ُقد
﴾
َ يم
َّ َئَال ُمصوُرََۚلهَُاألمساءَُاْلُس ٰىنََۚيُسب ُحَلهَُماَِف
ُ ﴾َهوَاللَّـهَُاخلال ُقَالبار
ُ ٢٣﴿
ُ السماواتَواألرضََۚوُهوَالعز ُيزَاْلك
“Ai është All-llahu që nuk ka zot të vërtetë tjetër përveç Tij, sundues i
përgjithshëm, i pastër (prej të metave që i mvishen), shpëtimtar, sigurues
mbikëqyrës, i plotfuqishëm, mbizotërues, i madhërishëm. I lartësuar është Allllahu nga çka i shoqërojnë! Ai është All-llahu, Krijuesi, Shpikësi,
Formësuesi. Të tij janë emrat më të bukur. Atë (All-llahun) e madhëron çka
ka në qiej e në tokë dhe Ai është ngadhënjyesi, i urti!”1
Këto ajete përmbajnë më shumë se 15 emra, çdo emër përmban një, dy ose më
shumë cilësi.
Ndoshta cilësitë thubutij-je mund të përmenden në mënyrë të përgjithshme, por
janë përmendur më shumë në mënyrë të shkoqitur sesa të përgjithshme. Si
shembull për përgjithësinë, kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: “Të Allahut janë
të gjithë emrat më të bukur kështu që luteni Atë me ta.” 2 Ndërsa cilësitë
selbijje (e mohuar), që Allahu ia mohon vetes së Tij, kryesisht janë mohuar në
mënyrë të përgjithshme (me ixhmal), sepse kjo është më e fortë (lartë) në
Madhërimin e Allahut dhe më e përkryer në Lartësimin e Tij. Nuk ka dyshim që
mohimi në mënyrë të shkoqitur, pa ndonjë shkak domethënës, është tallje dhe
mangësim, ndaj atij që e përshkruan.
Çfarë mendon sikur të lavdëroje një mbret duke i thënë: ...Ti je bujar, trim, i
fortë, i papërballueshëm nga armiqtë... e të tjera prej cilësive të lavdërimit? Kjo
do të ishte ndër mënyrat më të madhërishme për lavdërimin e tij dhe për
shfaqjen e të mirave të tij, gjë e cila e bën të dashur dhe të respektuar, sepse ia
ka pohuar cilësitë e lavdëruara në mënyrë të shkoqitur.
Nga ana tjetër sikur t’i thuhet: "Ti nuk je një mbret koprac, as frikacak, as i
varfër, as shitës në pazar, as pastrues mbeturinash, e të tjera prej gjërave të
shkoqitura (hollësi), që përmenden për mohimin e të metave të papërshtatshme.
Kjo do të konsiderohet tallje me të dhe mangësim ndaj tij, prandaj poeti thotë:
)َ)))أَلَترَانَالسيفَينقصَقدرهَإذاَقيلَإنَالسيفَأمضىَمنَالعصى
"A nuk e vëren që shpatës i mangësohet vlera. Në qoftë se do të thuhej që shpata
është më e mprehtë sesa shkopi."

1
2

El-Hashr, 22-24
El-Ea’raf, 180
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Shembujt e mënyrës së përgjithshme (ixhmal) të mohimit janë të shumtë në
librin e Allahut. Ne do të shkëpusim vetëm disa prej tyre:
1. (َوماَبـيـنـ ُهماَفاعبُدهَُواصطبَلعبادتهََۚهلَتـعل ُمَلهَُمسيًَّا
َ َالسماواتَواألرض
ُّ ) َّر
َّ ب
“Zoti i qiejve dhe i tokës, adhuroje Atë dhe bëhu i durueshëm dhe i
vazhdueshëm në adhurimin e Tij. A mos din ndonjë që është i ngjashëm me
Të (që të meritojë emrin e Tij).” (Meriem, 65).
2. (“ )وَلَي ُكنَ لَّهَُ ُك ُف اواَأحدDhe s’ka asnjë të barabartë (ose të krahasueshëm) me Të
(një, i Vetëm, i Pashok).” (El-Ikhlas, 4).
3. (َ“ )فلََتعلُواَللَّـهَأند ااداَوأنتُمَتـعل ُمونAtëherë, mos i vini shok Allahut (në adhurim) kur ju
e dini.” (El-Bekare, 22).
4. (َ“ )ليسَكمثلهَشيءAsgjë (askush) nuk i përngjan Atij” (Esh-Shura, 11).
Është e mundur që cilësitë selbijje të përmenden në mënyrë të
shkoqitur/detajizuar për disa shkaqe. Prej shkaqeve janë këta që vijojnë:
1. Mohimini i asaj që pretendojnë gënjeshtarët në të drejtën e Allahut, si p.sh.
fjala e Allahut:
()أنَدعواَل َّلرمحنَول اداَوماَينبغيَل َّلرمحَنَأنَيـتَّخذَول ادا
“Që ata i mveshin dhe i emërojnë bir të Gjithemëshirshmit. Dhe kurrë nuk i
takon të Gjithëmëshirshmit, që Ai të ketë bir.”1
2. Shmangia e imagjinimit të mangësisë në përkryerjen e Allahut, si p.sh. fjala e
Allahut të lartësuar: (وب
ٍَ ُاَالسماواتَواألرضَوماَبـيـنـ ُهماَِفَستَّةَأ ََّيٍمَومَاَم َّسناَمنَلُّغ
َّ )ولقدَخلقن
“Dhe me të vërtete që Ne i krijuam qiejt dhe tokën dhe gjithçka që ka
ndërmejt tyre në gjashtë ditë dhe nuk na preku e nuk ndjejmë aspak lodhje.”2

Rregulla e pestë
Cilësitë e pohuara ndahen në dy lloje
1. ( )صفاتَذاتيةCilësi dhatijeh-vetore
2. ( )صفاتَفعليةCilësi fi'lijeh-veprore

1
2

Merjem, 91-92
Kaf, 38
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Cilësitë dhatijeh-vetore janë cilësitë që Allahu, ka qenë dhe do të jetë
vazhdimisht i cilësuar me to. Kurrë nuk mund të përfytyrohet shkëputja e tyre
nga Qenia e Tij, p.sh: Dija, shikimi, urtësia, lartësia, madhëria, etj.
Cilësitë fi'lijeh-veprore janë cilësitë që varen nga dëshira e Allahut, nëse Ai
dëshiron i vepron dhe nëse nuk dëshiron nuk i vepron, si p.sh: lartësimi mbi
A'rsh dhe zbritja për në qiellin e dynjasë. Këto cilësi janë quajtur cilësi fi'lijehveprore sepse janë vepra të Allahut.
Cilësitë fi'lijeh-veprore duke marrë parasysh faktin që janë atribute të Qenies së
Allahut, ato quhen cilësi dhatijeh dhe duke pasur parasysh faktin që ato kanë të
bëjnë me veprat dhe fjalët që rrjedhin prej qenies së Tij quhen fi'lijeh, si p.sh.
cilësia e të folurit, el-kelam: Të folurit përsa i përket origjinës dhe llojit është
cilësi dhatijeh (atribut i qenies), sepse Allahu ka qenë dhe do të jetë vazhdimisht
folës, mutekelim dhe përsa i përket njësive të të folurit (d.m.th një të folure të
vetme) është cilësi fi'lijeh-veprore, sepse el-Kelam (të folurit) varet nga dëshira
e Allahut. Ai flet kur dëshiron dhe për atë që dëshiron, siç ka thënë Allahu i
Lartësuar në Kur’an.
Veprat e Allahut nuk kanë fund. Allahu ka thënë në Kur’an: “ ... dhe Allahu
vepron atë që dëshiron.” Si rrjedhojë, cilësitë e Allahut fi'lijeh-veprore nuk
kanë kufizim. Çdo cilësi fi'lijeh-veprore, Allahu e vepron me urtësi.
Ndoshta mundet ta njohim urtësinë e veprës së Allahut dhe ndoshta nuk
mundemi ta perceptojmë (ta njohim) urtësinë, por jemi të bindur që çdo gjë që e
dëshiron Allahu, është në përputhshmëri me urtësinë e Tij. Për këtë tregon fjala
e Allahut të Lartësuar: (يما
يماَ حك ا
“ )وماَ تشاءُونَ إَّالَ أنَ يشاءَ اللَّـهََََُۚإ َّنَ اللَّـهَكانَ عل اPor ju nuk
mund të dëshironi, veçse po dëshiroi Allahu. Vërtetë Allahu është i
Gjithëditur, i Urtë”1

Rregulla e gjashtë
Cilësitë e Allahut, përsa i përket argumenteve të pohimit të tyre ndahen në
dy lloje
1. ( )صفاتَخبيةCilësi haberijeh (të transmetuara)
2. ( )صفاتَمسعيةَعقليةCilësi semi'jetul a'klije (fetaro-logjike)
Cilësitë haberijeh janë cilësitë që nuk ka mënyrë për pohimin tyre, përveç
lajmet e Kur’anit dhe Sunnetit. Këto cilësi mund të jenë vetore si p.sh: Fytyra
dhe Dy Duart dhe mund të jenë veprore si p.sh.: Gëzimi dhe Qeshja.

1

El-Insan, 30
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Cilësitë semi'jetul a'klije janë ato që i pohojnë argumenetet fetare (Kur’ani dhe
Sunneti) dhe argumenetet logjike, mundet që të jenë vetore si p.sh: el-Hajat
(Jeta), el-Ilm (Dija), el-Kudretu (Fuqia) dhe mundet që të jenë veprore si p.sh:
el-Khalk (Krijimi) dhe el-I’ta (dhënia).

Rregulla e shtatë
Në pohimin e cilësive të Allahut duhet të ruhemi nga dy gjëra të ndaluara
1. ( )التمثيلTemthili-Përngjasimi.
2. ( )التكييفTekjifi-Të dhënurit formë cilësisë, ose përshkrimi i mënyrës se si
është.
Temthili, është besimi që cilësitë e Allahut u përngjasojnë cilësive të krijesave,
si p.sh: Besimi që dy Duart e Allahut janë si dy duart e krijesave, Fytyra e Tij si
fytyra e krijesave, shikimi i Tij si shikimi i krijesave etj. Ky besim është i
pasaktë, i kotë, atë e kanë hedhur poshtë argumentet e Kur’anit dhe të logjikës.
Përsa i përket Kur’anit kemi ajetin: (َ“ )ليسَكمثلهَشيءAsgjë (askush) nuk i përngjan
Atij.”1
Ndërsa argumentet logjike janë që vijojnë:
a. Domosdoshmërisht dihet që Qenia e Allahut (dhatullah) ndryshon nga qeniet
e krijesave, kjo tregon që edhe cilësitë e Allahut ndryshojnë (dallojnë) nga
cilësitë e krijesave, sepse cilësia (atributi) i përshtatet qenies që i dedikohet. Ne
shumë qartë e konceptojmë ndryshimin (dallimin) ndërmjet cilësive të krijesave
që ndryshojnë në qeniet e tyre, si p.sh: fuqia e devesë ndryshon nga fuqia e
milingonës, përderisa ndryshimi (dallimi) ndërmjet krijesave është i qartë,
atëherë ndryshimi (dallimi) ndërmjet krijesave dhe Krijuesit është akoma më i
qartë.
b. T’i thuhet atij që e përngjason Allahun me krijesat: Si mundet që
Gjithëkrijuesi, i Përsosuri t’i përngjajë në cilësitë e Tij krijesës së robëruar, të
dobët, të mangët që ka nevojë për dikë që ta përsos? A mundet të jetë gjë tjetër
ky besim përveçse mangësim në të drejtën e Allahut, sepse përngjasimi i të
përkryerit me të mangëtin, e bën të përkryerin të mangët.
c. Ne vështrojmë krijesa të tilla të cilat emrat i kanë të përbashkët, por
realiteteti, format dhe mënyrat i kanë ndryshe, p.sh: Vështrojmë që njeriu ka
1

Esh-Shura, 11
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dorë e cila ndryshon nga dora e elefantit, ka fuqi e cila ndryshon nga fuqia e
devesë, megjithëse kanë të njëjtat emra, kjo është dorë dhe ajo është dorë, kjo
është fuqi dhe ajo është fuqi, por ndërmjet tyre ka ndryshim në formë dhe në
përshkrim. Nga kjo mësojmë qartë se të qenurit e emrit i njëjtë nuk tregon
detyrimisht që realitetet janë të njëjta.
Tekjifi është besimi që forma e cilësive të Allahut është në një formë të caktuar,
pa e kufizuar me ndonjë të ngjashëm. Ky besim është i pasaktë, për këtë
tregojnë argumentet e Kur’anit dhe të logjikës.
Përsa i përket Kur’anit, kemi ajetet që vijojnë
1
1. (الَييطُونَبَهَعل اما
ُ “ )وAta kurrë nuk do të përfshijnë gjë nga Dija e Tij.”

2. (َالسمعَوالبصرَوال ُفؤادَ ُك ُّلَأُولئكَكانَعنهَُمس ُؤو َالا
َّ فَماَليسَلكَبهَعلمَإ َّن
ُ )والَتـق
“Mos ndiq (mos fol, mos bëj) atë gjë për të cilën s’ke dijeni. Me të vërtetë që të
dëgjuarit, të shikuarit dhe zemra, secila prej tyre do të pyetet.”2
Dihet që ne nuk kemi dituri rreth kejfij-jes (formës, mënyrës) së cilësive të
Allahut, sepse Ai na ka lajmëruar për cilësitë dhe nuk na ka lajmëruar për kejfijjes (formën, mënyrën se si janë), kështu dhënia formë cilësive të Allahut ose
përshkrimi i mënyrës se si janë, do të thotë të ndjekësh atë që nuk ke për të
dijeni dhe të thuash atë që nuk mund ta përfshijë dija jote. Ndërsa argumenti
logjik është ky që vijon:
Njohja e formës së diçkaje ose mënyrës se si është ajo, nuk mund të arrihet
përveçse me anë të këtyre tri gjërave:
1. Ose të njohësh formën e qenies së saj.
2. Ose të njohësh diçka të ngjashme me të që është e barabartë me të.
3. Ose të të lajmërojë një i besueshëm rreth formës së saj.
Që të tri këto mënyra, nuk ekzistojnë për të njohur formën e cilësive të Allahut,
sepse askush nuk e njeh formën e qenies së Tij, Ai nuk ka të ngjashëm dhe nuk
ka lajm të besueshëm që na lajmëron rreth formës së cilësive të Tij. Prandaj
është detyrë që përshkrimi i formës të hidhet poshtë dhe të konsiderohet e
pasaktë, kufër. Çfarëdo lloj forme që të mendosh apo të përfytyrosh për cilësitë
e Allahut, dije se Allahu është larg dhe i Pastër nga forma që ti i jep. Për çfarëdo
lloj forme që të përcaktosh për cilësitë e Allahut do të jesh gënjeshtar, sepse për
këtë nuk ke dijeni. Nga kjo rezulton se është detyrë që të ndalohemi nga
përshkrimi i formës rreptësisht në të gjitha rastet.
1
2

Taha, 110
El-Isra, 36
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Fakti që ne nuk e njohim formën e cilësive të Allahut, nuk do të thotë që ato nuk
kanë formë. Ato kanë formë, por atë e di vetëm Allahu. Kështu që në këtë
kapitull mohohet dijenia jonë rreth formës dhe jo vetë forma.
Ruaju nga tekjifi ose përpjekja për ta bërë atë, sepse n.q.s e bën atë, bie në një
shkretëtirë prej së cilës nuk mund të dalësh dhe n.q.s shejtani e hedh në zemrën
tënde, dije që është prej ngacmimeve të tij, prandaj kërkoji Allahut të të ruaj nga
ngacmimet e tij. Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur’an:
(يم
َُ يعَالعل
َ )إ َّماَينزغنَّكَمنَالشَّيط
َّ َهو
ُ ُانَنـزغَفاستعذًَب َّّلِلَإنَّه
ُ َالسم
“Dhe nëse ndonjë pëshpëritje e ligë nga shejtani mundohet të të largojë ty,
atëhere kërko mbrojtje tek Allahu. Vërtetë Ai është Gjjithëdëgjuesi i
Gjithëdituri."1

Rregulla e tetë
Cilësitë e Allahut janë teukifijej ()توقيفية
Cilësitë e Allahut të Madhëruar janë teukifije, nuk ka vend për logjikën në to.
Kështu që nuk duhen pohuar vetëm se ato cilësi që janë pohuar në Kuran dhe
Sunnet.
Thotë Imam Ahmedi (rahimehullah): "Nuk duhet përshkruar Allahun vetëm se
me ato cilësi që e ka përshkruar Ai Veten e Tij ose që e ka përshkruar
Pejgamberi i Tij ﷺ..."
Kurani dhe Suneti tregojnë pohimin e një cilësie në një prej tri mënyrave (që
vijojnë ).
E para: E tregojnë në mënyrë të qartë siç është: Krenaria, fuqia, mëshira,
veprimi me dorë, fytyra, duart etj.
E dyta: Duke përmendur emrin që e përmban atë (cilësi), siç është (emri) Falës
( )العفوpërmban cilësinë e faljes, Dëgjues, përmban cilësinë e dëgjimit etj.
E treta: Duke treguar në formë të qartë një veprim ose përshkrim që tregon për
të. Si qëndrimi mbi Arsh, zbritja në qiellin e dynjasë, ardhja për të gjykuar
ndërmjet krijesave në ditën e Kijametit ose dënimi i kriminelëve.
Argumentet janë si vijon sipas radhës :
Allahu i Madhëruar ka thënë: (َ)الرمح ُنَ علىَ العرشَ استـوى
َّ “Mëshiruesi mbi Arsh
2
qëndroi” , Pejgamberi  ﷺka thënë “Zbret Zoti ynë në qiellin e Dynjasë...”3
1

Fussilet, 36
Taha, 5
3
Buhariu (1145) dhe Muslimi (758) nga hadithi i Ebu Hurejres
2

55

Akide 2

2020-2021

Allahu I Madhëruar thotë: (كَصفًّاَصفًّا
ُ “ )وجاءَربُّكَوالملErdhi Zoti yt dhe Melaiket të
rreshtuar në safe”1
Rregulla e nëntë
()الكلم يف الصفات كالكلم يف الذات
Tema2 rreth cilësive është si tema rreth qenies së Allahut, ngase ashtu siç është
qenia e Tij me realitetin që i takon Atij, pa u përngjasuar qenieve të tjera, edhe
cilësitë me të cilat cilësohet kjo qenie, nuk u përngjajnë cilësive të qenieve të
tjera. Poashtu pohimi i qenies, themi që është pohim i ekzistencës, e jo pohim i
ndonjë lloj forme, pasiqë kështu është edhe me cilësitë.
Rregulla e dhjetë
()القول يف بعض الصفات كالقول يف البعض اآلخر
Thotë ibn Tejmije: Kush bën dallim mes një cilësie dhe tjetrës, duke qenë këto
të barabarta në aspekt të realitetit dhe kuptimit figurativ të tyre, është
kontradiktor në qëndrimin e tij, i lëkundshëm në metodologji, u përngjason
atyre që kanë besuar në një pjesë të Librit dhe kanë bërë kufr në pjesën tjetër të
Librit.

1
2

El-Fexhr, 22
Pohimi dhe mohimi i cili ka të bëjë me cilësitë
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7. Disa prej cilësive të Allahut
Lloji i parë: Cilësitë vetore të Allahut
Këto janë cilësi të Allahut që kanë të bëjnë me qenien e Tij, e nuk kanë të bëjnë
me vullnetin dhe dëshirën e Tij, mirëpo ato janë cilësi të pashkëputura të Zotit
në çdo kohë, të cilat llogariten si cilësi të pandashme nga Qenia e Zotit, prej tyre
janë :
(1) Dy duart
Besimi i Ehli Sunnetit dhe xhematit është se Allahu ka duar, duke pasur
parasysh gjithmonë metodologjinë e tyre të fortë për cilësitë e Allahut:
Obligueshmëria e pohimit për Allahun çfarë ka pohuar Ai për veten e Tij, apo e
ka pohuar i Dërguari i Tij ﷺ, pohim ky pa përgjasim, pa pyetur si, duke e
shenjtëruar Zotin, dëlirur atë nga çdo mohim i cilësive të Tij, shtrembërim të
Tij, pra janë në të kundërtën e atyre të cilët i keqkomentojnë duart e Tij disa
herë më begati e disa herë me fuqi, duke mos pasur argument për një gjë të tillë
as nga Kurani e as nga Sunneti, në vijim do t’i cekim disa nga fjalët e dijetarëve
të Ehli Sunnetit dhe xhematit që pohojnë dy duart e Allahut:
A – Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: Kush pretendon se duart e
Allahut janë begatitë e Tij, atëherë çfarë do të thotë për fjalën e Allahut:
1
(َي
َّ تَبيد
ُ “ )لماَخلقAtë të cilin e kam krijuar me dy duart e mija”

B – Ibn Kajimi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Termi dorë në Kuran ka ardhë
në tre forma: njëjës, shumës dhe në gjininë dysore, njëjës ka ardh përmes fjalës
2
së Allahut: (َك
ُ “ )بيدهَ اَل ُملNë dorën e Tij është sundimi” , në gjininë dysore ka
3
ardhur fjala e Allahut: (َي
َّ تَبيد
ُ “ )لماَخلقAtë të cilin e krijova me dy duart e mija” ,
në shumës ka ardhur fjala e Allahut: (َ)أوَلَيـرواَأًنََّخلقناَْلُمَممَّاَعملتَأيديناَأنـع ااماَفـ ُهمَْلاَمال ُكون
“A nuk e shohin ata se ne kemi krijuar për ta, nga ato gjëra që kanë krijuar
duart tona, bagëtitë”4.
Kur i ka cekur Allahu dy duart e Tij në gjininë dysore, veprën ia ka dhënë vetes
së Tij, me përemrin njejës si dhe foljen kalimtare e bën me “ba” mbi ata të dyja,
ku thotë: (َي
َّ تَبيد
ُ “ )لماَخلقAtë të cilin e kam krijuar me dy duart e mija”, ndërsa
kur i ka cekur duart në shumës, atëherë këtu i ka cekur si pronë e Tij, mirëpo
nuk e bën me foljen kalimtare-kaluese “ba”.
1

Sad, 75
El-Mulk, 1
3
Sad, 75
4
Jasin, 71
2
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Këto janë tri dallime, prandaj nga fjala e Allahut: “Atë të cilin e kam krijuar me
dy duart e mia” nuk mund të kuptohet kuptimi metaforik1 si që kuptohet nga
fjala e Tij: “Atë çfarë e kanë bërë duart tona”. Andaj çdokush kupton nga fjala
e Tij “Atë çfarë kanë bërë duart Tona” njejtë çfarë kuptohet nga fjala e Tij
“bëm” dhe “krijuam” siç kuptohet nga fjala e Tij: “Nga ajo çfarë kanë bërë
duart tuaja”2.
Sekret i dallimit është se vepra mund t’i mveshet në pronësi të dorës së atij që
ka dorë, kurse kuptimi është: Dhënia e pronësisë ndaj atij, si fjala: “Atë që kanë
bërë duart tuaja”3 ose ajeti tjetër: “Nga ajo çfarë kanë bërë duart tuaja”4
ndërsa kur i mveshet vepra, pastaj folja kalimtare bëhet me “ba” ndaj duarve në
njejës ose në gjininë dysore, kjo tregon diçka që ai vetë e ka bërë me dorën e tij.
Nisur nga kjo Abdullah ibn Omeri (radijAllahu anhu) thotë: “Allahu me dorën e
Tij ka krijuar tri gjëra: Ademin e ka krijuar me dorën e Tij, Xhennetin Firdeus e
ka mbjellur me dorën e Tij, Teuratin e ka shkruar me dorën e Tij”5.
Të ishte për qëllim me fjalën dorë “fuqia” atëherë nuk do të kishte nevojë për
dallim special për Ademin, ngase dihet se Allahu ka fuqi për gjithçka6.
(2) Cilësia e këmbës
Prej cilësive vetore të Allahut është këmba e Allahut të Lartësuar dhe kjo duke u
bazuar në argumentet e sakta, kjo lloj cilësie është e argumentuar qartë ashtu siç
i përket Madhërisë së Tij, i pa të meta është i GjithëLartësuari, e gjitha kjo duke
u bazuar në hadithe autentike, prej tyre do të përmendim:
A – Enes ibn Malik (radijAllahu anhu) përcjell se i Dërguari i Allahut  ﷺka
thënë: “Xhehenemi pa ndërprerje thotë: A ka më shumë, a ka më shumë, derisa
ta vendos mbi të Zoti i Lartësuar këmbën e Tij, atëherë xhehenemi thotë:
Mjafton, mjafton pasha Krenarinë Tënde dhe pas kësaj mbështillet mes tij”.7
B – Ebu Hurejra -Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i Dërguari i Allahut
 ﷺka thënë: “Polemizoi Xhehenemi me Xhennetin, Xhehenemi tha: Unë veçohem
për mendjemëdhenjtë dhe kriminelët, ndërsa Xhenneti tha: Tek unë hynë vetëm
1

Këtu autori e cek metaforën në mënyrë tregimi, për ata të cilët e pranojnë atë, se për ndryshe ai vetë nuk e
pranon një gjë të tillë, kështu që e demanton metaforën me mbi 40 argumente në librin e tij “Savaikolmurseleh”.
2
Shura, 30
3
Shura, 10
4
Shura, 30
5

Këtë transmetim nuk e kam gjetur në referencat që i posedojë unë se kjo fjalë është e Ibn Omerit, mirëpo e
kam gjetur si fjalë të të Dërguarit të Allahut (s.a.s) me tekst: “Allahu e ka krijuar Firdeusin me dorën e Tij,
Xhennetin e Adnit e ka krijuar me dorën e Tij, Teuratin ia ka shkruajtur Musait me dorën e Tij”. Bejhekiu në
“El-esmau ve sifat” fq. 318, Darekutni në “Sifat” fq. 28, po ashtu kjo fjalë i mvishet edhe Hakim ibn
Xhabirit -Allahu e mëshiroftë, këtë e shënon Ibn Axhuri në “Kabul-ahbar” dhe në “Esheria” fq. 27 dhe 28
6
Muhtesar savaikal-murseleh, Musulij fq. 27, 28
7
Buhariu (7384) dhe Muslimi (2848)
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njerëzit e dobët, të mjerët, të thjeshtit, atëherë Allahu i tha Xhennetit: Ti je
mëshira Ime, me të cilën e mëshiroj nga robërit e Mi kë të dua, ndërsa
Xhehenemit i tha: Ti je dënimi im, me ty dënoj kë të dua nga robërit e Mi.
Çdonjëra prej tyre do të mbushet, ndërsa Xhehenemi nuk mbushet derisa të
vendoset këmba e Tij mbi të, atëherë Xhehenemi do të thotë: Mjafton, mjafton e
pas kësaj ai mbushet dhe mbështillet mes tij”.1
Ehli Sunneti dhe xhemati këto hadithe i ka pranuar ashtu siç janë përcjellur deri
tek ne pa u munduar që të japin formë kësaj cilësie të transmetuar.
Imam Ahmedi (Allahu e mëshiroftë) kur është pyetur për hadithin “E vendos
këmbën e Tij” e të ngjashme me të, thoshte: I besojmë këto cilësi ashtu siç janë
përcjellur tek ne.2
Ndërsa imam Tirmidhiu thotë: Nga i Dërguari i Allahut  ﷺpërcillen shumë
transmetime kur përmendet se njerëzit do ta shohin Zotin e tyre, këmba e
Allahut, e të ngjashme me to, medhhebi i dijetarëve në këtë çështje, si imamët:
Sufjan eth-Theuri, Malik ibn Enes, Ibn Mubareku, Ibn Ujejne, Vekiu e të tjerë
është se: Ata i transmetonin këto gjëra pastaj thonin: Ne i transmetojmë këta
hadithe, ju besojmë atyre sepse janë të sakta, e nuk pyetet për to: Si?! Ky është
mendimi më i përzgjedhur tek ehlul-hadithi, duke i transmetuar këto gjëra ashtu
siç janë, ju besohet, nuk komentohen, nuk futet huti në to, e as thuhet si, ky
është mendimi më i përzgjedhur i dijetarëve3.
(3) Cilësia e Lartësisë
Prej cilësive të plota të qenies së Zotit është cilësia e Lartësisë së Tij, i
Lartësuari cilësohet me Lartësi në çdo aspekt në qenien e Tij, në forcën e Tij
dhe në sundimin e Tij. Ky është haku në të cilin ishin umeti në kohën e selefit
dhe dijetarëve të parë, nga sahabët, tabiinët, tabi tabiinët dhe ndjekësit e tyre më
të mirë. E gjitha kjo dëshmon Lartësinë e Allahut për veten e Tij, përballë
krijesave të Tij, ashtu siç i takon të Patëmetit, pa përngjasim, e as konkretizim,
siç dihet në çdo gjë pohohet ajo që Allahu e ka pohuar për veten e tij, apo e ka
pohuar i Dërguari i tijﷺ. Andaj në vijim këtë çështje do ta shqyrtojmë në
detaje, nga shkaku i rëndësisë së saj dhe kundërshtarëve të shumtë të kësaj
cilësie të Allahut të Lartësuar, nga shumë grupacione të bidatçive, të cilët
mohuan këtë cilësi duke u bazuar në dyshime të kota dhe paragjykime të
sëmura.
Kurani dhe Sunneti i pastër aludojnë në cilësimin e Allahut të Lartësuar me
lartësi, se është më i Larti, me argumente të shumta, prej tyre:

1

Buhariu (7449) dhe Muslimi (2846)
Shiko Ebtalu tevilat, Kadij ebu Ja’la (1/195)
3
“Sunen Tirmidhij” (4/692)
2
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A – Qartësi të Lartësisë së Tij në qenien e Tij, pozitën e Tij, sundimin e Tij,
Allahu thotë: (“ )سبَحَ اسمَ ربكَ األعلىLartësoje Emrin e Zotit tënd, më të
lartësuarin”1, Gjithashtu thotë: (َ“ )وُهوَالعل ُّيَالعظ ُيمAi është më i larti, më i madhi”.2
Kurse në një vend tjetër thotë:
َّ )قُلَلَّوَكانَمعهَُآْلةَكماَيـ ُقولُونَإذا
(اَلَع َّماَيـ ُقولُونَعُلًُّواَكب ايا
ٰ اَالبـتـغواَإ َٰلَذيَالعرشَسب ايلَ﴿﴾َ ُسبحانهَُوتـع
“Thuaj: "Sikur të kishte zota të tjerë përveç Atij, sikundër thonë ata, atëherë
ata (zotat) do të kërkonin rrugë për të arritur te Zoti i Arshit. "I pa të meta
është Ai, Lartësia e Tij është e madhe nga ajo që thonë ata”.3
B – Qartësi së Ai është në qiell, fjala e Tij: (ََالسماءَأنََيسفَب ُكمَاألرض
َّ )أأمنتُمَمنَِف
“A u siguruat ju prej Atij që është në qiell, që të mos ju shafit (të mos u
lëshojë) toka kur të dridhet”4. Qielli është emër i përgjithshëm për atë çfarë
është lartë, përfshin çdo qiell, si: qiejt, kursin, Arshin. Andaj fjala “në qiell”
d.m.th. në lartësi të paarritshme, e pa dyshim se Atij i takon kjo, i pa të meta
është i Gjithëlartësuari, më i Larti.
Nga Sunneti i të Dërguarit të Allahut  ﷺqë tregon se Allahu është në qiell është
hadithi i Ebu Seid el-Hudriut (radijAllahu anhu) i cili tregon se Aliu i dërgoi të
Dërguarit të Allahut  ﷺprej Jemeni flori të mbështjellur me lëkurë, e cila nuk
dallohej nga dheu, kështu që i Dërguari i Allahut  ﷺua ndau atë katër personave
edhe atë: Ujejnë ibn Hisnit, Ekra' ibn Habisit, Zejd el-Hajlit, kurse i katërti ishte
Alkame ibn U’lathe ose Amir ibn Tufejli. – Njëri nga prezentët i tha: Ne ishim
më meritor për ta marrë këtë se sa ata, këto fjalë arritën tek i Dërguari i Allahut
ﷺ, e ai tha:” A nuk jeni të sigurt nga unë, ndërsa mua më besohet prej Atij i cili
është në qiell, më vinë lajmet prej qiellit ditën dhe natën.”5
C – I Lartësuari tregon se gjërat ngriten dhe ngjiten tek Ai, si në fjalën e të
Lartësuarit ku thotë: (َُالصال ُحَيـرفـعَُه
َّ بَوالعم ُل
ُ )منَكانَيُر
ُ يدَالعَّزةَفللَّـهَالعَّزةََُج ايعاََۚإليهَيصع ُدَالكل ُمَالطَّي
“Kush e dëshiron krenarinë (le ta dijë), e tërë krenaria i takon Allahut, tek Ai
ngjitet fjala e mirë dhe vepra e mirë e ngrit atë.”6. Gjithashtu Allahu thotë:
ََِۚلَوُمطه ُركَمنَالَّذينَكف ُرواَوجاع ُلَالَّذينَاتـَّبـعُوكَفـوقَالَّذينَكف ُرواَإ َٰلَيـَومَالقيامة
َّ َمتـوفيكَورافعُكَإ
ُ إذَقالَاللَّـهََُيَعيس ٰىَإِن
ون
َ ِلَمرجعُ ُكمَفأحَ ُك ُمَبـيـن ُكمَفيماَ ُكنتُمَفيهََّتتل ُف
َّ ُثََّإ
“(Përkujto, o i Dërguar) Kur Allahu tha: "O Isa, Unë po të marr ty, po të ngrej
tek Unë, po të shpëtoj prej sherrit të atyre që nuk besuan. E ata që të besuan
ty, do t'i ngrejë lart mbi ata që nuk besuan deri në ditën e kijametit, pastaj
El-Ea’la, 1
El-Bekare, 255
3
El-Isra, 42-43
4
El-Mulk, 16
5
Buhariu (3344) dhe Muslimi (1064)
6
Fatir, 10
1
2
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vetëm tek Unë është kthimi juaj, e Unë gjykoj mes jush për atë që
kundërshtoheshit".1
Nga Sunneti fjala e tij ﷺ: “Kush jep sadaka edhe sa sasia e një hurme me fitim
hallall, ndërsa tek Allahu ngritet vetëm e mira, Allahu e pranon atë me të
djathtën e Tij pastaj kujdeset për pronarin e saj njëjtë sikurse kujdeset dikush
për ta rritur të voglin e tij derisa të bëhet sa kodra”.2
D – Qartësi se Ai është mbi krijesat, e këtë e dëshmon fjala e Tij:
(َ“ )َيافُونَرَِّبُمَمنَفـوقهمI frikësohen Zotit të tyre që është mbi ta ...”3.
E – Qartësi mbi zbritjen e të Lartëmadhëruarit çdo natë në qiellin e dynjasë,
thotë i Dërguari i Allahut ﷺ: “Zoti ynë i Lartësuar zbret çdo natë në qiellin e
dynjasë kur ngel pjesa e tretë e fundit të natës dhe thotë: Kush më lutet mua t'ia
pranoj lutjen, kush kërkon nga Unë t'i jap, kush kërkon falje ta fal atë”.4
F – Aludim nga i Dërguari drejt lartësisë, dhe kjo ndodhi kur i Dërguari i
Allahut  ﷺbëri me shenjë kur ishte në Arafat në haxhin lamtumirës duke thënë:
“Ju do të pyeteni për mua e çfarë do të thoni?” – Thanë sahabët: Dëshmojmë se
ti e ke kumtuar shpalljen dhe na ke këshilluar. – Pastaj ai bëri shenjë me gishtin
tregues duke e ngritur nga qielli dhe nga njerëzit dhe tha: “O Allah dëshmo, o
Allah dëshmo, o Allah dëshmo”.5
Prej këtyre argumenteve nga Kurani dhe Sunneti bëhet e qartë Lartësia e
Allahut mbi krijesat e Tij, qëndrimi i Tij mbi Arshin e Tij. Ky është kuptimi i
selefit të këtij umeti nga sahabët dhe ata që erdhën pas tyre, pohuan për Allahun
Lartësinë siç e meriton i pa të meti, ja edhe disa nga dëshmitë e tyre:
Një: Nga sahabët:
Kur vdiq i Dërguari i Allahut ﷺ, Ebu Bekri (radijAllahu anhu) hyri tek ai, e
puthi dhe i tha: “Babë e nënë i sakrifikofsha për ty, i mirë ke qenë i gjallë dhe i
vdekur”. – Pastaj tha: Kush e adhuron Muhamedin, le ta dijë se Muhamedi ka
vdekur, ndërsa kush e adhuron Allahun, le ta di se Allahu është në qiell i gjallë
dhe nuk vdes kurrë.6
Njëherë kur e takoi Omeri (radijAllahu anhu) Haula bintu Thealeben i tha: “Kjo
është gruaja të cilën Allahu e dëgjoi ankesën e saj mbi shtatë qiej”7.
Abdullah ibn Abasi (radijAllahu anhu) kur hyri tek Aisheja, nëna e besimtarëve
e ajo ishte para vdekjes i tha: “Allahu të ka pastruar ty prej mbi shtatë qiej”1.
1

Aal I'mran, 55
Buhariu (7430)
3
En-Nahl, 50
4
Buhariu (1145)
5
Muslimi (1218)
6
“Kitabul-uluv” Dhehebij fq. 62
7
“Kitabul-Uluv” Dhehebij fq. 63
2
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Dy: Nga tabiinët:
Bejhekiu transmeton me zinxhir të saktë deri te el-Euzaiu (Allahu e mëshiroftë)
i cili thotë: “Ne dhe tabii'nët të një mendimi të gjithë gjeneratat së bashku
thoshim: Allahu, i Lartëmadhëruar qoftë emri i Tij, është mbi Arshin e Tij, ne
besojmë në gjithë hadithet e përcjellura në Sunnet që përshkruajnë cilësitë e
Tij”2.
Tre: Nga imamët eminent:
Imam Ibn Abdulberi (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Muslimanët e çdo vendi kur i
kaplon ndonjë mërzi apo pikëllim i çojnë kokat e tyre dhe duart e tyre kah qielli
duk shpresuar në Allahun e Lartëmadhëruar t’ua largon fatkeqësitë”3.

(4) Kërciri
Kjo është një nga cilësitë vetore të Allahut e bazuar në Kuran dhe në Sunnetin
autentik.
Një: Nga Kurani:
ٍ )يـومَيكشفَعنَس
Allahu thotë: (ََالس ُجودَفلَيستطيعُون
ُّ اقَويُدعونَإَل
ُ ُ
“(Përkujto) Ditën kur zbulohet kërciri, e ata do të ftohen për të bërë sexhde, po
nuk mundën”4.
Dy: Nga Sunneti:
Hadithi i Ebu Seid el-Hudriu-Allahu (radijAllahu anhu) i cili është hadith i gjatë
në të cilin qëndron: “Atëherë shfaqet i Gjithëfuqishmi në formë jo si në pamjen e
Tij që e kanë parë herën e parë, dhe ju thotë: Unë jam Zoti juaj. Thanë: Ti je
Zoti ynë. – Në ato moment nuk flet kush pos pejgamberëve. Thotë Allahu: A keni
ndonjë shenjë që ta dalloni Zotin tuaj? Thonë: Po, përmes kërcirit. Atëherë e
zbulon kërcirin e Tij. Atëherë i bjen në sexhde atij çdo besimtarë, ndërsa ata që
i kanë rënë në sexhde Allahut për syefaqësi dhe për tu parë, mundohen të bien
në sexhde në ato çaste, ndërsa shpinat e tyre bëhen si një asht i vetëm”… deri
në fund të hadithit5.
“Kitabul-uluv” Dhehebij fq. 96
“El-esmau ve sifat” Bejhakiu fq. 480
3
“Tehmid” Ibn Abdulberij (22/81)
4
El-Kalem, 42
5
Buhariu (7439) dhe Muslimi (183)
1
2
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Tre: Nga dijetarët:
Dijetarët e Ehli Sunnetit dhe xhematit i pranojnë këto cilësi ashtu siç i përket
Madhërisë së Tij, në vijim do të cekim fjalë të bukura të shejhul islam Ibn
Tejmijes (Allahu e mëshiroftë) nga libri i tij Esasu et-tekdis i cili thotë: "E
gjashta: Nuk ka pasur konfrontime tek sahabët dhe tabi'inët në ato çfarë tregohet
prej tyre në ajetet e cilësive të Allahut përpos këtij ajeti: “(Përkujto) Ditën kur
zbulohet kërciri, e ata do të ftohen për të bërë sexhde, po nuk mundën”1.
Sepse në Kuran nuk tregohet qartë kjo cilësi e Allahut, sepse në ajet thuhet: “
(Përkujto) Ditën kur zbulohet kërciri...” e nuk thuhet: Nga kërciri i Allahut e
as që thuhet: Zoti e shfaq kërcirin e vet, mirëpo kërciri është cekur i pashquar, e
jo i shquar, e as pronësor. Ky term nuk tregon qartazi se është kërciri i Allahut,
ndërsa ky term i cekur në trajtë të veçantë nuk aludon se është kërciri i Allahut.
Ndërsa ata të cilët kanë pohuar këtë cilësi nga cilësitë e Allahut e pohuan me
hadithin e saktë i cili e komenton Kuranin, pra hadithi Ebu Seid el-Hudriut
(radijAllahu anhu) që e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi ku qëndron:
“Atëherë Allahu e zbulon kërcirin e Tij”2

(5) Syri
Kjo është një nga cilësitë vetore të Allahut, e bazuar në Kuran dhe në Sunnet.
Një: Nga Kurani:
Allahu thotë: (“ )واصنعَ ال ُفلكَ ِبعيُنناَ ووحيناE, mbaroje anijen nën syrin tonë dhe me
mësimin tonë”3.
Gjithashtu Allahu thotë: (َـتَعَليكََمبَّةاَمِنَولتُصنعَعلىَعيِن
ُ " )وألقيE nga ana Ime mbolla
(në zemra të njerëzve) dashuri ndaj teje, e që të edukoheshe nën syrin Tim”4.
Gjithashtu thotë: (َ“ )واصبَْلُكمَربكَفإنَّكَِبعيُنناTi bën durim në vendimin e Zotit tënd,
se ti je nën sytë Tonë”5.
Dy: Nga Sunneti:
Transmeton Enes ibn Malik (radijAllahu anhu) nga i Dërguari i Allahut  ﷺse ka
thënë: “Allahut nuk i fshihet diçka, Allahu nuk është i verbër, madje bëri me
1

El-Kalem, 42
“Nekdu asasi teuhid” fq. 261
3
Hud, 37
4
Taha, 39
5
Tur:48
2
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shenjë nga sytë e tij dhe tha: Mesihu-dexhali e ka të verbër syrin e djathtë, sikur
syri i tij me qenë rrush i lëmuar (i dalur jashtë)”1.
Tre: Nga dijetarët:
Ehlu Sunneti dhe xhemati besojnë se Allahu i Lartësuar ka dy sy ashtu siç i
përket Madhërisë së Tij, ja disa nga fjalët e tyre:
- Imam Ibn Huzejmeja (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:”Obligim i çdo besimtari
është të pohon për Krijuesin e tij, Filluesin e tij atë që e ka pohuar Ai për veten
e Tij, qoftë edhe syri, ndërsa nuk ka mundësi besimtari të mohon diçka të cilën
e pohon Allahu në librin e Tij Gjykues, bashkë me shpjegimin e të Dërguarit të
Allahut  ﷺi cili shpjegon Kuranin siç thotë Allahu me fjalët e Tij: “Ty ta
zbritëm dhikrin që t’u shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur atyre ” 2. I
Dërguari i Allahut  ﷺka treguar se Allahu posedon dy sy, ky shpjegim i tij
përputhet me shpjegimin e Kuranit, i cili është i shkruajtur ndërmjet dy
kapakëve, lexohet në mihrabe dhe librari”3.
- Imam Lalekai, Allahu e mëshiroftë, ka thënë në librin e tij Usulu i'tikad duke e
renditur një kapitull me temë: Konteksti i Kuranit dhe Sunneti të të Dërguarit të
Allahut që argumentojnë se prej cilësive të Allahut të Lartëmadhëruar është
Fytyra, Sytë dhe Duart e Tij4.
(6) Fytyra
Nga cilësitë vetore të Allahut të argumentuara me Kuran dhe Sunnet është edhe
Fytyra e Tij.
Një: Nga Kurani:
َّ “ )وماَ تُنف ُقونPo mos jepni për tjetërkë, por vetëm për
Fjala e Allahut: (ََإالَابتغاءَوجهَهللا
fytyrën e Allahut”5.
Kurse në suren er-Rahman thotë: (“ )ويـبـقىَ وجهَُ ربكَ ذُوَ الـجللَ واإلكرامE do të mbetet
vetëm fytyra e Zotit tënd që është i Madhëruar e i Nderuar!“6.
Ana argumentuese për të pohuar cilësinë e fytyrës së Allahut të Lartësuar është
shumë e qartë nga ajetet kuranore.
Dy: Nga Sunneti:
1

Buhariu (7407)
En-Nahl, 44
3
“Kitabu teuhid” Ibn Huzejme (1/97)
4
“Usulu itikad” Leilakiu (3/412)
5
El-Bekare, 272
6
Er-Rahman, 27
2

64

Akide 2

2020-2021

Hadithi i Ibn Mesudit (radijAllahu anhu) ku thotë: i Dërguari i Allahut  ﷺe
shpërndau plaçkën e luftës në ditën e Hunejnit, një njeri tha: Betohem në
Allahun se me këtë ndarje nuk pati drejtësi, si dhe me të nuk kërkohet fytyra e
Allahut...“1.
Hadithi i Abdullah ibn Omerit (radijAllahu anhu) në tregimin e tre personave të
cilët mbetën në shpellë ku çdo njëri prej tyre tha: “O Allah, poqëse unë e kam
bërë këtë vepër për të kërkuar fytyrën Tënde, atëherë na shpëto nga kjo gjendje
që jemi ne”2.
Hadithi i Sad ibn ebi Vekasit Allahu qoftë i kënaqur prej tij ku qëndron: “Çdo
vepër që e bën me të cilën kërkon fytyrën e Allahut me të, të shtohen gradat dhe
pozita”3
Dijetarët e Ehli Sunnetit dhe xhematit pohojnë argumentet që aludojnë nga
Kurani dhe Sunneti për cilësitë e Allahut, ashtu siç i përket Atij, të Lartësuarit,
duke mos ndryshuar diçka prej tyre, duke mos i përshkruar se si, duke mos i
krahasuar me dikënd apo keqkomentuar apo mohuar, ja edhe disa nga fjalët e
imamëve të njohur:
- Imam ibn Huzejmeja sjell një varg ajetesh të cilat pohojnë cilësinë e fytyrës së
Allahut, pastaj thotë: “Ne dhe gjithë dijetarët tanë, qofshin ata nga Hixhazi,
Tihame-ja, Jemeni, Iraku, Shami, Egjipti, medhhebi ynë është se ne pohojmë
për Allahun atë që e ka pohuar Allahu për vetveten e Tij, këtë gjë e pranojmë
me gjuhët tona, e besojmë me zemrat tona, duke mos e shembëllyer fytyrën e
Allahut me fytyrën e askujt nga krijesat, i Lartësuar është Zoti ynë nuk i
përngjan atij dikush nga krijesat, si dhe i pastër është Zoti ynë nga ata që flasin
për të mohuesit e cilësive të Tij”4.
- Ndihmësi i Sunnetit imam El-Asbehani thotë: “Pohimi për fytyrën e Allahut të
Madhëruar, i cili e cilëson veten e Tij me madhërim, fisnikërim, përhershmëri,
në fjalën e të Lartëmadhërishmit thuhet: “E do të mbetet vetëm fytyra e Zotit
tënd që është i Madhëruar e i Nderuar!”5

1

Buhariu (3150) dhe Muslimi (1062)

2

Buhariu (2272) dhe Muslimi (2742)
Buhariu (6733) dhe Muslimi (1628)
4
“Kitabu teuhid” Ibn Huzejme (1/25)
5
Er-Rrahman, 27 “El-huxhetu fi bejanil mehaxheh” Asbahanij (1/199)
3
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Lloji i dytë: Cilësitë veprore të Allahut
(1) Istiuaja
Kjo cilësi është cilësi e vërtet e Allahut të Lartësuar e bazuar në Kuran, Sunnet
dhe në ixhmanë e selefit, të cilët besonin se Allahu ngritet/qëndron mbi Arshin e
Tij, qëndrim si i përket Lartësisë së Tij, larg çdo të mete.
Dije që folja ( – )إستََوىIsteva tek dijetarët e selefit sillej rreth katër kuptimeve,
gati se nuk dilte asnjëher përdorimi i saj jashta këtyre kuptimeve:
1- Qëndroi
2- U lartësua
3- U ngjit
4- U ngrit1
A - Imam Maliku -Allahu e mëshiroftë, është pyetur për ajetin: “Mëshiruesi që
qëndron mbi Arsh”2. Si qëndron mbi Arsh? Imam Maliku qëndroi për disa çaste
dhe u panë djersët në ballin e tij nga kjo pyetje, pastaj tha: Qëndrimi mbi Arsh
është i njohur, metoda se si për ne është e panjohur, besimi në të është vaxhib,
pyetja për të është bidat dhe nuk të shoh ty përpos se si bidatçi. Pas kësaj
urdhëroi që ky person të largohet nga mexhlisi.
Andaj krejt imamët e fesë, dijetarët si: Ibn Maxhishuni, Euzai, Lejth ibn Sadi,
Hamad ibn Zejdi, Shafiju, Ahmed ibn Hanbeli e të tjerë (Allahu i mëshiroftë) që
të gjithë e kanë pasur të njëjtin mendim me imam Malikun, poashtu fjalët e tyre
aludojnë për një gjë të tillë se:
“Dija për metodën e cilësive të Allahut është diçka për të cilën nuk kemi dije,
ngase dija për metodën e cilësive të Allahut është degë e dijes së llojit të
cilësuarit, pasi që nuk kemi dije për të cilësuarin (Allahun), atëherë si ka
mundësi të dimë për cilësitë e Tij, andaj çdoherë kur besimtari largohet nga
rruga e keqinterpretimit të cilësive, apo mohimit, apo rruga e përngjasimit,
atëherë është në rrugë të drejtë”3.
B - Imam Darimiju duke potencuar këtë vendim në Akide për pohimin e cilësisë
së qëndrimit të Allahut mbi Arsh, thotë: “Allahu i Lartëmadhërishëm është mbi
Arshin e Tij, mbi qiejt e Tij, i ndarë nga krijesat e Tij, kush nuk e njeh këtë që
treguam nuk e ka njohur Zotin e tij të cilin e adhuron, dija e Tij i përfshin të
1

Ibn Kajimi në el-Kafijeh esh-shafijeh
Taha, 5
3
“Fetava” Ibn Tejmije (6/398)
2
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gjitha krijesat prej mbi Arshin e Tij, thotë Allahu në Kuran: “Nuk do t’i fshehet
Atij as sa një thërrmi, as në qiej as në Tokë”1. I pa të meta është i Madhëruari
nga kjo çfarë i mveshin Allahut mohuesit”2.
C – Ibn Kajimi (Allahu e mëshiroftë) i hedh poshtë pretendimet e
keqinterpretusve, të cilët nuk e pranojnë cilësinë e të qenurit e Allahut mbi Arsh
duke pretenduar se istaua (َ )استواء- qëndrimi në ajet e ka kuptimin isti'la ()استيلءmbisundim në fjalën e Allahut “Mëshiruesi qëndron mbi Arsh”3. Ai thotë:
Realitetin e këtyre shtatë ajeteve, kur përmendet qëndrimi mbi Arsh e pranon i
gjithë umeti përpos xhehmijve dhe atyre që pajtohen me ta në këtë çështje, e ku
ata për këtë thonë: Kjo është metaforë, pastaj janë ndarë në mendime se vallë
çfarë lloj metafore është. Ajo çfarë dihet për ata është që na tregon Eshariu, i cili
i bën bidatçi dhe njerëz të devijuar për faktin kinse istaua ( )استواء- qëndrimi është
për qëllim isti'la ()استيلء- mbisundim. Një grup prej tyre thotë: Ky term është
metaforë e përgjithshme e cila përmban në vete më shumë se 15 kuptime, nuk
dihet se cili nga ato është për qëllim, vetëm ne e dimë selektimin e realitetit të
saj me logjikë.
Pastaj vazhdon Ibn Kajimi (Allahu e mëshiroftë) dhe thotë: Krejt këtë që e kanë
treguar ata është e kotë duke e demantuar këtë ide te tyre me 42 argumente,
ndërsa unë do të mjaftohem me sjelljen e një argumenti, i cili e demanton
pretendimin e tyre shikuar nga aspekti gjuhësorë, duke e përdorur jo në vendin e
duhur. Ibn Kajimi (Allahu e meshiroftë) pastaj thotë: Termi istaua (َ )استواءnë
gjuhën arabe, në të cilën na drejtohet Allahu, gjuhë në të cilën edhe është zbritur
Kur'ani, e cila gjuhë është dy llojesh: e veçantë dhe e përgjithshme.
1) E përgjithshme: Ku kuptimi i saj nuk ka lidhje me ndonjë shkronjë-lidhëse,
siç është fjala e Allahut: (ََحك اماَوعل اماَََۚوك ٰذلكََنزيَال ُمحسنْي
َ)ول َّماَبـلغَأ ُشد
ْ َّهُ َو
ُ ُاستَ َو ٰى آتـيـناه
“E pasi ai (Musai) e arriti moshën madhore dhe u bë i pjekur”4. Këtu në këtë
ajet e ka kuptimin: Është plotësuar, është mbushur, thuhet: isteua en-nebatu - u
plotësua pema ose: isteua et-taamu – ushqimi u plotësua.
2. E veçantë, është tri kuptimesh:
a) E bashkangjitur me lidhëzen ( (إَل- deri në, si në fjalën e Allahut:
(ََالسماء
ُ “Mandej e mësyu qiellin (u ngrit në qiell)”5.
َّ )ثََّاستـو ٰىَإَل
1

Sebe, 3
“Red alel-xhehmijeh” ed-Darimij fq.271
3
Taha, 5
4
Kasas, 14
5
Fusilet, 11
2
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Ose: Isteua fulan ila sat-hi, filani qëndroi mbi kulm ose mbi dhomë, këtë gjë
Allahu në Kur'an e cek me foljen kalimtare, me lidhëzen ila-deri, në dy vende
në librin e tij, në suren Bekare, me fjalën e Tij:
ٍ َالسماءَفس َّواه َّنَسبعَمساو
(َاتََۚوُهوَب ُكلَشي ٍءَعليم
ُ ) ُهوَالَّذيَخلقَل ُكمَ َّماَِفَاألرضََج ايع
َّ اَثََّاستـو ٰىَإَل
ُ
“Ai (Allahu) është që për juve krijoi gjithçka ka në tokë, pastaj Ai Isteua (u
ngrit) në drejtim të qiellit dhe i bëri ata shtatë qiej. Ai është i Gjithëdijshmi për
çdo gjë”.1 Si dhe në suren Fusilet. Këtu në këtë ajet me kuptimin ngritje
nënkuptohet lartësim me pajtimin - ixhman e gjithë selefit.
b) I bashkangjitur me ()على-mbi, si në fjalën e Allahut: (َ“ )لتستـ ُوواَعل ٰىَ ظُ ُه َورهTë uleni
mbi to ”2. Gjithashtu fjala e Allahut: (َ…“ )واستـوتَعلىَاجلُوديdhe ajo (anija) u ndal
në (kodrën) Xhudijj”3.
Këtu e ka kuptimin e ngjitjes lartë, lartësisë, me pajtimin e të gjithë dijetarëve të
gjuhes arabe.
c) E bashkangjitur me lidhëzen ( )وuau, bashkë me foljen kalimtare, që e
shndërron foljen në kundrinor si p.sh: ( )استوىَاملاءَوَاخلشبة- uji u stabilizua, që do të
thotë u barazua, kjo është istiuaja – qëndrimi, e logjikshme nga fjalët e arabëve,
tek ta kur nuk u perdor me kuptimin isteula - mbisundim, e as që një kuptim të
tillë e ka transmetuar dikush nga dijetaret e gjuhës që i merret fjala. Mirëpo një
gjë të tillë e kanë thënë njohësit e vonshem të gjuhës (të shkencave të
gramatikës) të cilet ishin në rrugën e mutezilive dhe xhehmijve.4
Ehli Sunneti dhe xhemati për pohimin e cilësisë së qëndrimit të Allahut mbi
Arsh janë argumentuar si në vijim:
Një: Nga Kurani:
5
Allahu thotë: ()الرمح ُنَعلىَالعرشَاستـوى
َّ “Mëshiruesi qëndron mbi Arsh” .

Poashtu thotë: (َ)ثََّاستـوَىَعلىَالعرش
ُ “…dhe pastaj qëndroi mbi Arsh.” 6
Këta ajete në këtë kuptim aludojnë qartazi për këtë çështje, madje nuk ka nevojë
për kurëfarë komentimi se: Allahu qëndron mbi Arsh, qendrim ky si i takon
Lartësisë së Tij, që nuk i përngjan askush nga krijesat.
1

El-Bekare, 29
Ez-Zuhruf, 13
3
Hud, 44
4
“Savaikul-mursele” Ibn Kaijm (2/319)
5
Taha, 5
6
El-Ea'raf, 54, Junus, 3, Er-Ra'd, 2, El-Furkan, 59
2
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Dy: Nga Sunneti:
Ibn Kajimi thotë: “Numri i haditheve që janë transmetuar për vërtetimin e
ngritjes (istivasë) së Allahut është pesëdhjetë hadithe...”1
Ebu Bekr el-Halali (Allahu e mëshiroftë) transmeton në librin e tij Es-Suneh nga
Katade ibn Numan (radijAllahu anhu) se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut ﷺ
duke thënë: “Allahu kur i krijoi krijesat qëndroi mbi Arshin e Tij” Dhehebiu
thotë: Transmetuesit e këtij hadithi janë të besueshëm 2.
(2) Cilësia e zbritjes
Ehli Sunneti dhe xhemati pohojnë për Allahun këtë cilësi ashtu siç i përket
Madhërisë së Tij, në vijim do të cekim disa nga fjalët e tyre:
1 - Imam Ahmedi (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Zbret çdo natë në qiellin e
dynjas si të don Ai.3
2 - Imam Tirmidhiu (Allahu e mëshiroftë) e përforcon këtë besim duke thënë:
“(Dijetarët) Kanë thënë: Ka transmetime autentike në këtë çështje, besojmë në
to duke mos u habitur, e as duke thënë si?! Kështu përcillen fjalët nga: Maliku,
Sufjan ibn Ujejne, Abdullah ibn Mubareku se kanë thënë: Pranoni këto cilësi pa
pyetur si?! Kështu kanë qenë fjalët e dijetarve të Ehli Sunnetit dhe xhematit,
ndërsa xhehmijtë i kanë mohuar këto cilësi duke thënë se kjo është
përngjasim”4.
3 - Imam ibn Abdulberi (Allahu e mëshiroftë) cek mendimin e shumicës së
dijetarëve të cilët besojnë se Allahu zbret në qiellin e kësaj bote, këtë e pranojnë
duke mos e përngjasuar me dikë, madje thotë: Mendimi i shumicës së dijetarëve
të Ehli Sunnetit është: Zoti zbret ashtu siç ka thënë i Dërguari i Allahut  ﷺe
pranojnë këtë hadith, duke mos e përshkruar mënyrën, andaj çfarë thuhet për
metodën se si zbret, thuhet edhe për qëndrimin mbi Arsh, ngritjen e Tij,
argumenti në këtë çështje është i njëjtë”5.
Ehli Sunneti dhe xhemati për këtë cilësi të Allahut është argumentuar me
argumente të sakta e të qarta, prej tyre:
Hadithi i Ebu Hurejres (radijAllahu anhu) i cili përcjell se i Dërguari i Allahut ﷺ
ka thënë: “Zoti ynë i Lartësuar çdo natë zbret në qiellin e dunjasë, kur ngel

1

Muhtesar es-Savaik fq.319
El-uluv, Dhehebi fq. 52.
3
Tabakatul-Hanabila, Ebi Ja’la 1/29.
4
Sunenu Tirmidhi (3/41)
5
Et-Temhid – Ibn Abdulber, fq. 143.
2
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pjesa e tretë e natës dhe thotë: Kush me lutet ja pranoj lutjen, kush kërkon nga
Unë i jap, kush kërkon falje nga Unë, ia fal”1.

(3) Ardhja dhe mbërritja
Këto janë dy cilësi veprore të cilat i pohon Ehli Sunneti dhe xhemati për
Allahun e Lartësuar siç i përket madhështisë së Tij, ja disa nga fjalët e tyre:
A - Ebul Hasen el–Eshariu (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Të gjithë (dijetarët)
janë të pajtimit se Ai i Lartmadhëruari do të vjen në Ditën e kijametit:
(كَ صفًّاَ صفًّا
ُ “ )وجاءَ ربُّكَ والملDhe kur të vijë Zoti yt dhe engjëjt qëndrojnë rradhërradhë!”2.
B - Shejh Muhamed Halil el–Harasij jep shenjë në “Sherh akide vasitije” dhe
thotë: “Në këto ajete pohohen dy cilësitë nga cilësitë veprore të Allahut, e ato
janë: ardhja dhe mbëritja. Ehlu Sunneti dhe xhemati besojnë në realitetin e
këtyre cilësive, duke u larguar nga çdo keqkomentim, i cili të çon në mosbesim
dhe mohim”3.
Ehlu Sunneti dhe xhemati për këto cilësi janë argumentuar si në vijim:
Një: Nga Kurani:
A - Fjala e Allahut: ()هلَ ينظُُرونَ إالَ أنَ أيَتيـ ُه ُمَ هللاَُ ِفَ ظُل ٍلَ منَ الغمامَ وامللئكةَُ وقُضيَ َاألمَُر
“Ata nuk janë duke pritur tjetër, por vetëm t’u vijë Allahu nën hije të reve,
(t’u vijnë) engjëjt dhe çështja të jetë e kryer”4.
B - Gjithashtu Allahu thotë: (ك
َ ضَ آَيتَ رب
ُ )هلََينظُُرونَ إالَ أنَ َتتيـ ُه ُمَ امللئكةَُ أوََأيِتَ ربُّكَ أوَ أيِتَ بـع
“A mos janë duke pritur tjetër ata (pas këtyre fakteve) vetëm t’ju vijnë engjëjt
(t’ua marrin shpirtin), të vijë Zoti yt ose të vijnë disa nga shenjat e Zotit tënd.”5.
C - Kurse në suren el-Fexhr Allahu thotë: (َكَص َّفاَص َّفا
ُ “ )وجاءَربُّكَوامللDhe kur të vijë
Zoti yt dhe engjëjt qëndrojnë rradhë-rradhë!”6.

1

Buhariu (1145) dhe Muslimi (758)
El-Fexhr,22. Risaletu ila ehli thugri, Esharij: 227.
3
Sherhul–vasitije, Muhamed Halil el-Harasij fq. 112
4
El-Bekare, 210
5
El-Enam, 158
6
El-Fexhr, 22
2
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Dy: Nga Sunneti:
Hadithi i Ebu Seid el-Hudriut (radijAllahu anhu) ku qëndron: “Atëherë ju vjen
Gjithësunduesi, në formë jo si në pamjen e parë që e panë herën e parë dhe ju
thotë: Une jam Zoti i juaj”1.

(4) Të folurit
Cilësia e të folurit është cilësi vetore shikuar nga lloji i të folurit, ndërsa cilësi
veprore në aspektin e lidhjes se saj me dëshirën e Allahut të Madhëruar dhe
vullnetin e Tij. I Lartësuari i flet kujt të dojë, kur të dojë dhe si të dojë. Ai flet
me zë që dëgjohet, e dëgjon atë kush don Ai nga krijesat e Tij. Musa  ﷺe dëgjoi
pa kurrëfarë ndërmjetësimi. Atë e ka dëgjuar ai që don Ai, kujt i jep leje nga
melaiket e Tij, të dërguarit e Tij, gjithashtu do ta dëgjojnë besimtarët në Ahiret,
atyre që ua ka shkruar Allahu mirësinë, Allahun e lusim të na bën prej tyre.
Ehlu Sunneti dhe xhemati besojnë se Allahu flet, thërret, ja disa nga fjalët e
tyre:
A- Hanbeli (Allahu e mëshiroftë) thotë: Ebu Abdullahut i thashë: Allahu do t'i
flas robit të vet në Ditën e Kijametit? Tha: “Po, kush mund të gjykon
ndërmjet krijesave përpos Allahut të Madhëruar, Ai i flet robit të Tij kur të
don, e pyet atë, Allahu flet, Allahu vazhdon me të folurit, urdhëron çfarë të
don, gjykon me çfarë të don, askush nuk krahasohet me Të, e as barazohet
me Të…”2
B-

Ndihmuesi i Sunnetit imam el-Asbahanij (Allahu e mëshiroftë) aludon për
ixhmanë e sahabëve dhe tabi'inëve në këtë mesele ku thotë: “Ebu Bekri
(radijAllahu anhu) vuri bast me disa njerëz nga Mekeja, pastaj u lexoi atyre
Kuran, e ata thanë: Këto fjalë janë të shokut tënd. Tha nuk janë as fjalët e
mia e as të shokut tim, mirëpo janë fjalë të Allahut të Lartësuar, meqë nuk
e kundërshtoi askush nga sahabët”.

C- Omer ibn Hatabi (radijAllahu anhu) tha mbi minber: “Me të vërtet ky
Kur'an është fjala e Allahut”.
Kjo është ixhmaja e sahabëve dhe ixhmaja e tabinëve pas tyre si: Seid ibn
Musejebi, Seid ibn Xhubejri, el-Haseni, Shea'biju etj. Të gjithë këta thonin se
fjala e Allahut është ajo që lexohet në mihrabe dhe nga mus’hafet3.

1

Buhariu (7439) dhe Muslimi (183)
“Mesail ve resail mervijeh” Imam Ahmed (1/288)
3
El-Huxhetu fi bejanil–mehaxheh, el-Asbahanij (1/331)
2
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Ehlu Sunneti dhe xhemati për të pohuar cilësinë e të folurit të Allahut janë
argumentuar si në vijim:
Një: Nga Kurani:
1
A - Fjala e Allahut: (َيما
ُ ُ …“ )وكلَّمَهللاe Musait i foli Allahu me fjalë”.
َموسىَتكل ا

B - Gjithashtu fjala e Tij: (هللا
َ َ)وإنَ أحدَ منَ َال ُـمشركْيَ استجاركَ فأجرهَُ ح ََّّتَ يسمعَ كلم
“E nëse ndokush prej idhujtarëve të kërkon strehim, ti strehoje në mënyrë që
t’i dëgjojë fjalët e Allahut (Kur’anin)...”2.
C – Poashtu Allahu thotë:
(ْي
َ بَ العالم
ُّ )فـل َّماَ أَتهاَ نُوديَ منَ شاطئَ الواديَ األمينَ ِفَ البُـقعةَ ال ُـمباركةَ مـنَ الشَّجرةَ أنَ َي ُموسىَ إَِنَ أًنَ هللاَُ ر
“Dhe kur arrit te ai (zjarr) nga ana e djathtë e luginës së atij vendi të bekuar
me pemë u thirr: O Musa, s’ka dyshim se Unë jam Allahu, Zoti i botëve!”3
Dy: Nga Sunneti:
A - Hadithi i polemizimit mes Ademit dhe Musait (paqa e Allahut qoftë mbi ta)
ku qëndron: “Ademi i tha: O Musa Allahu të ka veçuar ty me të folurit ndaj
teje”4.
B – Tregimi mbi shpifjen ndaj Aishes (radijAllahu anha) e cila thotë: “Se kam
menduar se Allahu do të flet për mua dhe ajo do të lexohet në Kuran”5.
C – Hadithi i Ebu Seid el-Hudriut (radijAllahu anhu) ku Allahu thotë: “O biri i
Ademit, ai përgjigjet: Të përgjigjem, të përgjigjem gati, atëherë thërret me zë:
Allahu të urdhëron të nxjerrësh nga pasardhësit e tu një grup nga zjarri”6.

8.

Shikimi në Allahun e Madhëruar
Shikimi i Allahut të Lartëmadhëruar në Ahiret është një nga meselet e
rëndësishme në akide, ku njerëzit në këtë çështje kanë shumë mendime, kurse
dijetarët e Ehlu Sunnetit dhe xhematit e pranojnë se: besimtarët do ta shohin
Zotin e tyre në Xhennet, pra në botën tjetër, ja dhe disa nga fjalët e tyre:
1

En-Nisa, 164
Et-Teube, 6
3
El-Kasas, 30
4
Buhariu (6614) dhe Muslim (2652)
5
Buhariu (4141) dhe Muslim (2770)
6
Buhariu (7483)
2
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1 – Ebu Bekër es-Sidiku dhe Hudhejfe ibn Jemani kanë thënë për fjalën e
Allahut: (َ“ )للَّذينََأحسنُواَاْلُس ٰىنَوزَيدةAtyre që bënë vepra të mira, u takon e mira edhe
më tepër”1. (َ)اْلُس ٰىنEl-husna/mirësia është Xhenneti, (َ )وزَيدةez-zijade/shtimi është
shikimi në fytyrën e Allahut2.
2 – Hasen el–Basriu (Allahu e mëshiroftë) për fjalën e Allahut:
﴾﴿و ُجوهَيـومئ ٍذًَنَّضرةَإ َٰلَرِباًَنظرة
ُ “Atë ditë do të ketë fytyra të shkëlqyera. Që Zotin e tyre
e shikojnë”3. Thotë: Të shndritshme të mira, të cilat i ka zbukuruar duke shikuar
në fytyrën e Zotit të tyre të Lartëmadhëruar, e meritojnë të shndrisin si dhe e
shikojnë Zotin e tyre të Madhëruar.4
3 – Imam ibn Huzejme (Allahu e mëshiroftë) në librin e tij e cek një kapitull:
Kapitulli: shpjegimi se shikimi i Allahut është specifikë me të cilën veçohen të
dashurit (eulijat) e Allahut në Ditën e Kijametit. Pastaj thotë: Këtë mirësi e
fitojnë të dashurit e Allahut nga besimtarët, ndërsa të gjithë armiqtë e Tij
privohen nga shikimi në Allahun Fuqiplotë, qofshin ata mushrikë, jehudi, të
krishterë, havarixhët, munafikët, siç kuptohet nga fjala e Allahut:
﴾نَرِبمَ يـومئ ٍذَ لَّمح ُجوبُون
َّ “ ﴿ك َّلَإ ََّنُمَعJo assesi! Atë ditë do të jenë të penguar prej Zotit
të tyre“5. Ndërsa të dashurit e Allahut e shikojnë Krijuesin e tyre të
Gjithëlartësuar, pasi që banorët e Xhennetit të hyn në Xhennet dhe banorët e
Xhehenemit hynë në Xhenehem. Kështu që Allahu besimtarët i nderon me
mirësi prej më të mirave me bujarinë dhe fisnikërinë e Tij, duke ua mundësuar
besimtarëve ta shikojnë Atë, ndërsa armiqtë e Tij i privon nga kjo mirësi6.
Ehlu Sunneti dhe xhemati janë argumentuar gjithashtu për faktin se besimtarët
do ta shikojnë Zotin e tyre Ditën e Kijametit me argumente sheriatike dhe
logjike:
A – Fjala e Allahut:
ََموس ٰىَلميقاتناَوكلَّمهَُربُّهَُقالَربَأرِنَأنظُرَإليكََۚقالَلنَتـراِنَولـٰكنَانظُرَإَلَاجلبلَفإنَاستـقَّرَمكانهَُفسوف
ُ ول َّماَجاء
ْي
َ تَإليكَوأًنَأ َّو ُلَال َُمؤمن
َ تـراِنََۚفـل َّماََتلَّ ٰىَربُّهَُللجبل
ُ َسبحانكَتـُب
ُ َموس ٰىَصع اقاََۚفـل َّماَأفاقَقال
ُ َجعلهَُد ًّكاَوخََّر
“E kur Musai erdhi në kohën që i caktuam dhe i foli Zoti i vet, ai tha: Zoti
im! Më mundëso pamjen tënde e të shikoj! - Ai (Zoti) i tha: Ti nuk ke
mundësi të më shohësh, por shiko kodrën, e nëse ajo qëndron në vendin e
1

Junus, 26
“Kitabu suneh”, Abdulla ibn Ahmed: 471
3
Kijame:22-23
4
“Kitabu suneh” Abdulla ibn Ahmed fq. 479
5
El-Mutafifin,15
6
“Teuhid” Ibn Huzejme fq. 180.
2
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vet, ti do të më shohësh Mua. Kur Ai iu shfaq kodrës e bëri atë thërrmi, e
Musaut i ra të fikët. Kur erdhi në vete, tha: Qofshë i lartësuar, pendohem te
Ti (për atë që kërkova), dhe unë jam i pari i besimtarëve!”1 Nga ky ajet
konkludojmë se sikur shikimi në Allahun të ishte i pamundshëm nuk do ta
kishte kërkuar Musau  ﷺsepse do ta dinte se një gjë e tillë është e
pamundshme ose nuk e ka ditur një gjë të tillë, sikur ta dinte, i mençuri nuk e
kërkon të pamundshmen, poqëse nuk e ka ditur, i padituri nuk mund të jetë
njeri që i flet Allahu, gjithashtu Allahu nuk e qortoi Musaun ﷺ
ُ e as që i tha:
2
Nuk lejohet të më shohësh Mua e as se Unë nuk shihem .
B – Fjala e Allahut: ﴾﴿و ُجوهََ يـومئ ٍذَ ًنَّضرةَ إ َٰلَ رِباَ ًنظرة
ُ “Atë ditë do të ketë fytyra të
shkëlqyera (të gëzuara). Që Zotin e tyre e shikojnë”3.
Poashtu janë argumentuar edhe me këto hadidhe të sakta për shikimin e
Allahut në Ahiret siç do t'i cekim në vijim:
A – Hadithi i Ebu Hurejres (radijAllahu anhu) i cili përcjell se disa njerëz
thanë: O Dërguari i Allahut, a do ta shohim Zotin tonë në Ditën e Kijametit? I Dërguari i Allahut  ﷺtha: “A shtyheni për ta parë hënën e plotë?” - Thanë:
Jo o i Dërguari i Allahut? Tha: “A shtyheni për ta pa diellin kur nuk ka
mjegulla?” Thanë: Jo o i Dërguari i Allahut. Tha: “Ju do ta shihni Zotin tuaj
ashtu (qartazi )”4.
B – Hadithi i Xherir ibn Abdullah el–Bexheliut (radijAllahu anhu) i cili thotë:
Njëherë ishim duke ndenjur me të Dërguarin e Allahut  ﷺkur ai shikoi në
hënën e plotë tha: “Ju do ta shihni Zotin tuaj një nga një, sikur e shihni këtë,
nuk keni nevojë të shtyheni në shikimin e Tij…”5
C – Hadithi i Suhejb er-Rumit (radijAllahu anhu) i cili thotë: I Dërguari i
Allahut ka thënë: “Kur të hyjnë banorët e Xhennetit në Xhennet, Allahu i
Lartësuar do të thotë: A doni t’ju jap diçka tjetër më tepër? Thonë ata: O Zot
na i zbardhe fytyrat tona, na fute në Xhennet, na shpëtove nga zjarri. Thotë:
Atëherë Allahu e largon perden e Tij, nuk ju jepet atyre diçka më të dashur
për ta se sa shikimi në Zotin e tyre të Madhëruar”6.

1

El-Ea'raf, 143
Shiko Hadij el–ervah Ibn Kajim fq. 223
3
Kijame, 22-23
4
Buhariu (4737) dhe Muslimi (182)
5
Buhariu (7434)
6
Muslimi (181)
2
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Besimi në melaike
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1. Domethënia e fjalës melaike
Fjala ()امللئكة, el-mealikeh në gjuhën arabe është shumësi i fjalës (َك
ُ )املل, el-meleku,
e cila rrjedh prej fjalës ()األلوكة, el-elukeh, që d.m.th mesazh apo porosi.
Melekët janë krijesa të Allahut dhe janë robër të Allahut të cilat i ka krijuar
Allahu prej dritës, kanë mundësi të shndërrohen dhe të marrin forma të
ndryshme, ata kanë fuqi të mëdha, janë në numër të madh dhe janë të krijuar që
të çojnë në vend çdo urdhër të Allahut.
2. Baza e krijimit të tyre
Materia prej së cilës Allahu i ka krijuar melaiket, është drita. Transmetohet nga
Aishe (radijAllahu anha) të ketë thënë: "I Dërguari i Allahut  ﷺka thënë:
"Melekët janë krijuar nga drita, xhinnët janë krijuar nga flaka e zjarrit, kurse
Ademi (alejhi es-selam) është prej asaj që ju është thënë juve."
Flaka e zjarrit (marixh), që përmendet në këtë hadith, është flakë e përzier me
errësirën e zezë (të tymit) të zjarrit.
3. Obligueshmëria e të besuarit në melaike
Melaiket janë një lloj krijesash, të cilat Allahu i ka krijuar dhe ju ka dhënë atyre
detyra dhe misione të ndryshme, prandaj besimi në to, në ekzistencën e tyre
është pjesë e besimit Islam, shtyllë prej shtyllave të besimit pa të cilën nuk
pranohet besimi i muslimanit. Allahu i ka krijuar ata që t'i binden vazhdimisht
Atij dhe të mos bëjnë mëkate, thotë Allahu: (َصونَاللَّـهَماَأمرُهمَويـفعلُونَماَيـُؤم ُرون
ُ )َّالَيـع
"Ata (melaiket) nuk i bëjnë mëkat Allahut në atë çfarë Ai i urdhëron, si dhe
veprojnë çfarë urdhërohen”.1 Poashtu Allahu thotë:
()ومنَعندهَالَيستكبُونَعنَعبادتهَوالَيستحس ُرونَيُسب ُحونَاللَّيلَوالنـَّهارَالَيـفَتُون
"… si dhe ata çfarë janë pranë tij (melaiket), nuk janë kryelartë ndaj
adhurimi të Tij dhe nuk lodhen kurrë (në adhurimin ndaj Tij). Ata e lartësojnë
atë natën dhe ditën dhe nuk plogështohen duke vepruar kështu.”2 Poashtu i
Lartësuari thotë: (" )بلَ عبادَ ُمكرُمونَ الَ يسب ُقونهَُ ًبلقولَ وُهمَ ِبمرهَ يـعَملُونAta janë robër të
ndershëm, të cilët nuk e paraprinë me fjalë dhe ata veprojnë me urdhrin e
Tij”.3 Prandaj Ehli Sunneti dhe xhemati e shohin obligim besimin në ta dhe në
1

Et-Tahrim, 6
El-Enbija, 19-20
3
El-Enbija, 26-27
2
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detyrat e tyre, siç kanë ardhur argumentet e vërteta për to, dhe se ato nuk janë
bijat e Allahut, ashtu siç pretendonin mushrikët, Allahu i Lartësuar i ka
përgënjeshtruar këto pretendime me fjalët:
(بَشهادْتُمَويسألُون
َّ اد
ُ َهمَعب
ُ )جعلُواَامللئكةَالذين
ُ َُالرمحنَإ ًَناثاَأشه ُدواَخلق ُهمَ َسَتُكت
"Dhe thanë se melaiket janë vajza, e ata janë robër të Allahut, a mos vallë
kanë qenë prezent kur Ai i krijoi ata, kjo dëshmi e tyre do të shkruhet dhe do
të merren në përgjegjësi për të”.1 Gjithashtu ata janë robër të ndershëm të
Allahut, të cilët nuk e kundërshtojnë Atë në atë çfarë i urdhëron dhe veprojnë
ashtu siç janë të urdhëruar.
Dijetarët e Ehli Sunnetit dhe xhematit për besimin në melaiket janë argumentuar
me Kuran dhe Sunnet:
Një: Nga Kurani:
1. Fjala e Allahut:
ُّ
َّ
(َاَو ُجوه ُكمَقبلَالمشرقَوالمغربَولـٰك َّنَالبََّمنَآمنًَبللَّـهَواليـومَاْلخرَوالملئكةَوالكتابََوالنَّبيْي
ُ )ليسَالبََّأنَتـُولو
"Nuk është mirësi të kthesh kokën nga lindja apo perëndimi, mirëpo mirësi e
vërtetë është ai i cili beson Allahun dhe Ditën e Fundit, melaiket, librat,
pejgamberët e Tij…”2
2. Fjala e Allahut të Lartësuar:
(ّلِلَومآلئكتهَوُكتُبهَوُر ُسلَه
َ نَربهَوال ُمؤمنُونَ ُكلٌَّآمنًَب
ُ َالر ُس
َّ ولَباَ أُنزلَإليهَم
َّ " )آمنI Dërguari i besoi asaj që
iu shpall prej Zotit, e ashtu edhe besimtarët, secili i besoi i Allahut, melaikeve
të Tij, librave të Tij, të dërguarve të Tij”.3
3. Allahu ka thënë: (يدا
)ومنَ يك ُفرَ ًبللَّـهَ وملئَكتهَ وُكتُبهَ وُر ُسلهَ واليـومَ اْلخرَ فـقدَ ض َّلَ ضلاالَ ب َع ا
"Kush e mohon Allahun, melaiket e tij, librat e Tij, Ditën e Fundit Ai ka
humbur në një devijim të largët”.4
Dy: Nga Sunneti:
Hadithi i Omer ibn Hatabit (radijAllahu anhu) në të cilin qëndron se Xhibrili
(alejhi es-selam) e ka pyetur të Dërguarin e Allahut  ﷺpër besimin, Ai është
përgjigjur: "Të besosh Allahun, melaiket e Tij, librat e Tij, të dërguarit e Tij,
Ditën e Fundit, të besosh në kadanë dhe kaderin e tij.”5

1

Zuhruf, 19
El-Bekare, 177
3
El-Bekare, 285
4
En-Nisa, 136
5
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2

77

Akide 2

2020-2021

Besimi ne melaiket përfshin katër gjëra.
1. Të besojmë se ata ekzistojnë
2. Të besojmë se kanë emra, ashtu siç na ka njoftuar Allahu për emrat e disa
melekëve, siç është Xhibrili, Mikaili, Israfili dhe ata për të cilët nuk na ka
njoftuar për emrat, mjafton vetëm të besojmë se ekzistojnë.
3. Të besojmë në cilësitë që i kanë melekët dhe për të cilat na ka njoftuar
Allahu, si për shembull të besojmë në atë që na ka përshkruar Pejgamberi  ﷺi
cili e ka parë Xhibrilin me gjashtëqind palë fleta i cili e ka përfshirë të gjithë
horizontin. Meleku mund edhe të shndërrohet në formë të njeriut me lejen e
Allahut, ashtu siç është shndërruar Xhibrili në njeri kur u dërgua te Merjemi.
Poashtu Xhibrili është shndërruar në njeri kur e ka dërguar Allahu te Pejgamberi
ﷺ, edhe atë në disa raste, siç është e njohur nga sireja e Pejgamberit ﷺ.
4. Të besojmë në atë që na ka mësuar Allahu dhe Pejgamberi  ﷺse prej
melekëve ka që kryejnë punë dhe vepra të ndryshme me të cilët i binden
urdhrave të Allahut, siç është madhërimi dhe adhurimi i Allahut natë e ditë pa
lodhje. Dhe ka prej melekëve që kanë detyra të veçanta siç është: Xhibrili i cili
është bartësi i shpalljes deri te pejgamberët. Mikaili i cili është përgjegjës për
shiun dhe bimët. Israfili i cili është përgjegjës për fryerjen në buri në Ditën e
Kijametit dhe për ringjalljen. Meleku i vdekjes (َ )ملكَاملوتi cili është përgjegjës
për marrjen e shpirtrave. Melekët që janë përgjegjës për fetusin në mitrat dhe të
cilët Allahu i dërgon kur njeriu i mbush katër muaj në mitrën e nënës së tij dhe
urdhëron që të shkruaj furnizimin e tij, sa do të jetojë dhe veprat që do t’i bëj
dhe se a do të jetë prej të dëshpëruarve apo prej të lumturve. Melekët që i ruajnë
veprat e birit të Ademit dhe që i shënojnë, ata janë dy melek njëri në anën e
djathtë, ndërsa tjetri në anën e majtë. Melekët që e pyesin të vdekurin në varr
për Zotin, Fenë dhe për Pejgamberin.
Dobitë e besimit në melaike
•
Kuptimi i madhështisë së Allahut dhe fuqisë së Tij, poashtu edhe kuptimi
i pushtetit të Allahut, sepse madhështia e krijesës tregon madhështinë edhe më
të madhe të Krijuesit.
•
Të falënderojmë Allahun për kujdesin e Tij ndaj birit të Ademit duke
caktuar për secilin njeri, melek të veçantë të cilët e ruajnë njeriun dhe shkruajnë
veprat e tij e kështu me radhë.
Thotë Allahu:
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َيدَِفَاخللقَماَيشاءََُۚإ َّنَاللَّـه
َّ َر ُس الَأُوِلَأجنح ٍة
َّ اْلم ُدَللَّـهَفاطر
ُ َمث ٰىنَوثُلثَوَُرًبعََۚيز
ُ َالسماواتَواألرضَجاعلَالملئكة
عل ٰىَ ُكلَشي ٍءَقد َير
"Falënderimi i takon Allahut, Krijuesit të qiejve dhe të tokës, Sajuesit të
melaikeve me nga dy palë, tri palë dhe katër palë krahë. Ai shton në krijesa aq
sa don, me të vërtetë Allahu ka mundësi për çdo gjë"1.
َّ
(يق
َ َو ُجوه ُهمَوأدًبرُهمَوذُوقُواَعذابَاْلر
ُ )ولوَتـر ٰىَإذَيـتـو ََّّفَالذينَكف ُرواََۚالملئكَةَُيضربُون
"E sikur të shihje se si melekët ua merrnin shpirtrat atyre që nuk besonin,
duke i rrahur në fytyrat dhe shpinat e tyre"2.
َََتزونَعذابَاْلُونَباَ ُكنتُمَتـ ُقولُون
ُ ولوَتـر ٰىَإذَالظَّال ُمونَِفَغمراتَالموتَوالَملئكةًَُبسطُوَأيديهمَأخر ُجواَأن ُفس ُك ُمََۚاليـوم
ون
َ ُعلىَاللَّـهَغيَاْلقَوُكنتُمَعنَآَيتهَتستكب
"E sikur ti shihje të padrejtët (jobesimtarët) kur janë në agoni të vdekjes dhe
melekët duke i shtrirë duart e tyre për t'i rrahur. Nxirrni tash veten tuaj, ju sot
përjetoni dënimin e turpshëm për shkak se e thoshit të pavërtetën për Allahun
dhe ndaj argumenteve të Tij ishit kryelartë"3.
Nga ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se Pejgamberi  ﷺka thënë: "Kur Allahu e
don një rob e thëret Xhibrilin dhe i thotë: Allahu e don filanin pra duaje edhe ti,
dhe Xhibrili e don atë, më pastaj thëret Xhibrili në mesin e banorëve të qiellit
dhe thotë: Allahu e don filanin pra duane atë edhe ju. Më pastaj atë e duan
edhe banorët e qiellit dhe kështu ai person pranohet në mesin e banorëve të
tokës4."
4. Detyrat e melaikeve
Ajetet Kur'anore dhe hadithet pejgamberike na e bëjnë të qartë se melekët kanë
detyra, punë specifike nga ana e Allahut dhe se ata i kryejnë këto obligime pa
asnjë mangësi apo përtaci, ashtu siç i urdhëron Allahu, prej tyre do të cekim:
1. E madhërojnë Allahun duke i bërë tesbih dhe lavdi, kjo është një prej punëve
kryesore të tyre, për këtë arsye Allahu përmend në Kur'an se melaiket e
përmendin Allahun para se ta përmend besimin e tyre, ku thotë:
()الَّذينَيملُونَالعرشَومنَحولهَُيُسب ُحونَْبمدَرِبمَويـُؤمنُونََبه

1

Fatir, 1
El-Enfal, 50
3
El-En'aam, 93
4
Buhariu
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"Ata të cilët e mbajnë arshin e Allahut dhe ata që janë rreth tij e madhërojnë
me falënderim Allahun dhe i besojnë Atij”.1
Edhe pse besimi është çështje me parësore për t’u pranuar veprat, mirëpo Allahu
së pari e ka cekur madhërimin e melaikeve ndaj Allahut si specifikë të tyre, ky
lloj tesbih i melaikeve është i përhershëm, është diçka normale për ta, duke mos
u lodhur e bezdisur, thotë Allahu i Lartësuar:
Po ashtu Allahu thotë: (َ)فالَّذينَعندَربكَيُسب ُحونَلهًَُبللَّيلَوالنـَّهارَوُهمَالَيسأ ُمون
“Ata të cilët janë tek Zoti yt, e madhërojnë Atë natën dhe ditën dhe nuk
bezdisen”2.
2. Melaiket të cilët ua sjellin të dërguarve të Allahut shpalljen hyjnore nga ana e
Allahut Fuqiplotë - këta janë bartësit e shpalljes, të cilët i dërgon Allahu tek ai
njeri të cilin e ka zgjedhur të jetë pejgamber apo i dërguar, kjo është prej gjërave
më me nderë që e merr përsipër meleku, sepse të marrësh përsipër amanet të
kumtosh vahjin (shpalljen) është prej gjërave të mëdha, e cila lyp amanet (besë)
të madhe tek ai i cili e transmeton. Për këtë arsye Allahu i Lartësuar e emërton
Xhibrilin shpirti i besueshëm ku thotë:
ٍ َالروحَاألمْيََعل ٰىَقـلبكَلت ُكونَمنَالمنذرينََبلَس
ٍ َمب
﴾
َ َْي
ُّ انَعر ٍب
ُ
ُ ُّ يلَربَالعالمْيََنـزلَبه
ُ
ُ ﴿وإنَّهَُلتنز
"Ky Kuran është shpallje nga Zoti i botrave, e zbriti atë shpirti i besueshëm,
në zemrën tënde (o Muhamed) që të mund të jesh prej këshilluesve, në gjuhën
e qartë arabe”3.
3. I regjistrojnë veprat e të riturve prej njerëzve, për këtë i ka autorizuar Allahu,
për çdo njeri ka vendosur nga dy melaike, njëri shkruan veprat e mira, e tjetri të
këqijat, Allahu thotë: “Nuk flet diçka (njeriu) vetëm se për të është një
vëzhgues i gatshëm për ta shënuar atë”4. Ibn Kethiri (Allahu e mëshiroftë)
përcjell fjalët e ndryshme të dijetarëve për atë çfarë shkruajnë melaiket, vallë a
është për qëllim çdo fjalë të cilën e flet njeriu, ky është njëherit mendimi i elHasenit, Katades apo është për qëllim fjala e cila kur shprehet njeriu për të ose
shpërblehet ose dënohet, e ky është mendimi i Ibn Abasit (radijAllahu anhu).
Pastaj e saktëson mendimin e parë, bazuar në kuptimin e përgjithshëm të fjalëve
të ajetit Kur'anor.5
4. Melaiket të cilët ua marrin shpirtërat njerëzve kur t’ju vijë atyre çasti i
vdekjes, e të mbaron koha e jetës së tyre, Allahu e ka shkruar për çdokënd
1

Gafir, 7
Fusilet, 38
3
Esh-Shua'ra, 192-195
4
Kaf, 18
5
Shiko “Tefsir Ibn Kethir” 4/224.
2
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përfundimin, vdekjen mbi çdo krijesë, kushdo qoftë ai, pa marrë parasysh çfarë
posti ka apo çfarë grade, këtë punë e kryen meleku i vdekjes, thotë Allahu në
Kuran:
َّ
(ََثََّإ َٰلَرب ُكمَتـُرجعُون
ُ يَوكلَب ُكم
َّ )قُلَيـتـوفَّا ُك
ُ مَمل
ُ كَالموتَالذ
"Thuaj: Meleku i vdekjes, i cili është caktuar për ju, ua merr shpirtrat, e
pastaj do të ktheheni te Zoti juaj”1.
5. Melaiket të cilët kërkojnë tubime të dhikrit dhe i rrethojnë të pranishmit në të
– Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) përcjell se i Dërguari i Allahut  ﷺkishte thënë:
"Kush ia heq një brengë nga brengat e dunjasë ndonjë besimtarit, Allahu do t’ia
heq atij një nga brengat e Ditës së Gjykimit, kush ia lehtëson atij i cili ka
nevojë, Allahu ia lehtëson atij në dunja dhe në ahiret, kush ia mbulon një
besimtarit Allahu ia mbulon atij (të metat) në dunja dhe në ahiret, Allahu është
në ndihmë të robit të Tij, përderisa robi është në ndihmë të vëllait të tij, kush
niset rrugës për të kërkuar dije Allahu ia lehtëson atij rrugën për në Xhennet, sa
herë që një grup njerëzish tubohen në shtëpitë e Allahut për ta lexuar librin e
Allahut dhe ta mësojnë ata ndërmjet tyre, mes tyre zbret qetësia (sekineh), i
kaplon mëshira dhe i rrethojnë melaiket me flatrat e tyre si dhe Allahu i
përmend tek ata të cilët janë tek Ai, ai i cili nuk ka vepra të mira nuk i bën dobi
prejardhja e tij”.2
6. Disa melaike i përshëndetin besimtarët kur të hyn në Xhenet, kjo ndodh kur
do të hyn në Xhenet banorët e tij, melaiket i presin ata në çdo derë të saj me
selam dhe më përshëndetje, për këtë shpëtim të madh të tyre për të cilin e lusim
Allahun e Lartësuar të na bën nga banorët e tij. Thotë Allahu në Kuran:
(ين
َ َزماراََۚح َّ َّٰتَإذاَجاءُوهاَوفُتحتَأبـو ُاِباَوقالَْلُمَخزنـتُـهَاَسلمَعلي ُكمَطبـتُمَفاد ُخلُوهاَخالد
ُ )وسيقَالَّذينَاتـَّقواَرَِّبُمَإَلَاجلنَّة
"E ata që ishin të devotshëm ndaj Zotit të tyre, sillen në grupe te Xhenneti, e
kur arrijnë aty, dyert e tij i gjejnë të hapura dhe roja e tij u thonë atyre:
“Selamun alejkum” mirë vepruat, andaj hyni në të, aty do të jeni
përgjithmonë”.3 Po ashtu Allahu thotë:
ٍ َّاتَعد ٍنَيد ُخلُوَناَومنَصلحَمنَآًبئهمَوأزواجهمَوذُرََّيْتمََۚوالملئكةَُيد ُخلُونَعليهمَمنَ ُكلًَب
َبََسلمَعلي ُكمَبا
ُ ﴿جن
﴾
َ صبُُتََۚفَنعمَعُقَبَالدَّار

"Xhennete të Adnit ku do të hyjnë ata, edhe prindërit, gratë dhe fëmijët e tyre
të cilët kanë qenë vepërmirë ata do t’i vizitojnë engjëjt duke hyrë në secilën

1

Es-Sexhde, 11
Muslimi (2699)
3
Ez-Zumer, 71
2
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derë. (u thonë) Selamun alejkum, për durimin tuaj, sa përfundim i lavdishëm
është ky vend”1.
7. Disa melaike e kanë për detyrë t'i dënojnë banorët e zjarrit, ata janë rojet e
Xhehenemit-Allahu na ruajtë prej tyre. Që të jenë më trishtues për të dënuar,
Allahu i ka krijuar shumë të ashpër, të vrazhdë dhe të rreptë, thotë Allahu në
Kuran:
َصونَاللَّـهَماَأمرُهمَويـفعلُونَما
ُ َُيَأيـُّهاَالَّذينَآمنُواَقُواَأن ُفس ُكمَوأهلي ُكمًَن اراَوق
ُ َّاسَواْلجارةَُعليـهاَملئكةََغلظَشداد ََّالَيـع
ُ ودهاَالن
َيـُؤم ُرون

"O ju që besuat, ruani veten dhe familjen tuaj prej zjarrit, lënda djegëse e të
cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë (zjarrin) e mbikëqyrin melaike të rreptë e të
ashpër që nuk e kundërshtojnë Allahun për asgjë që Ai i urdhëron dhe
punojnë atë që janë të urdhëruar”2.

1
2

Er-Ra'd, 23-24
Et-Tahrim, 6
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