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Besimi në Kada dhe Kader

1. Obligueshmëria e besimit në kada dhe kader
Besimi në kada dhe kader është nga bazat esenciale të besimit, pa të nuk pranohet
besimi. Dijetarët e gjuhës arabe thonë se el-kada ( )القضاءd.m.th.: gjykim, siç është në
fjalën e Allahut xh. sh. (ك أاَّلَ تَ ْعبُ ُدوا إِّلَّ إِياه
َ ُّض ٰى َرب
َ َ)وق
َ "Zoti yt ka gjykuar se të mos
adhurohet askush tjetër pos Allahut xh. sh."1.
Pra në këtë ajet kada e ka kuptimin e gjykimit. Ndonjëherë e ka kuptimin e
mbarimit, thuhet:”kadejtu haxheti” e mbarova nevojën time, pra e kryejta ose
“darebehu ve kada alejhi” e rrahu dhe kreu, që d.m.th e vrau, sikur ka mbaruar me
të. “Kada nahbehu” – ka mbaruar puna e tij – pra ka vdekur. Ndonjëher e ka
kuptimin e krijimit dhe si përcaktim si në fjalët e të Madhëruarit:
2
(اهن َسْب َع ََسَ َاوات
َ " )فَ َقPastaj ai përfundoi krijimin e shtatë qiejve në dy ditë” .
ُض
Gjithashtu siç përdoret njejtë edhe fjala kada vel-kader3.
Po ashtu të këtij kuptimi janë definicionet e shumta të cilat i kanë cekur dijetarët
gjuhësor të arabishtes4. Kaderin e definojn me shqiptim el-kadru ()ال َق ْدر-me sukun
mbi dal-lin, që e ka kuptimin e qartësimit të masës së diçkaje, ndërsa me fefhan elkader ()ال َق َدر, pra dy gjuhë të njohura në këtë kontekst, el-kada, gjykimi apsolut mbi
diçka5 .
Ndërsa sa i përket definicionit sheriatik të kadasë dhe kaderit, dijetarët kanë
shprehje të ndryshme, shumica e tyre aludojnë qartazi, siç thotë Sifariniu Allahu e
mëshiroft: “kaderi tek selefi e ka kuptimin e diçkaje që dija mbi të të ka kaluar, që
është shkruajtur nga lapsi çdo gjë që do të ndodh deri në pafundësi, Allahu i
Lartësuar i ka caktuar caktimet mbi krijesat, si dhe çfarë do të ndodh me gjërat para
se të jenë ata në ezel, i Lartësuari e ka ditur se ata do të ndodhin në atë kohë të
caktuar nga Ai, në cilësi të veçantë ashtu siç i ka përcaktuar Ai”6. Për bashkë
përmendjen e kadasë dhe kaderit me njëra tjetrën, Imam el-Hatabiu thotë: “asnjëra
nuk ndahet nga tjetra, sepse njëra nga ato është në pozitë të temelit, kurse tjetra në
pozitën e ndërtesës, andaj kush mundohet ti gjuan këta dija me shkëputje nga njëra
tjetra, ky e ka prish ndërtesën dhe e ka rrënur atë”7.
Besimi në kadanë dhe kaderin është shtyllë prej shtyllave të imanit, si dhe një nga
ndërtesat e mëdha të saja.
Sure Isra, ajeti: 23.
Fusilet, ajeti:12.
3 “Esihah”, Xhevherij: 6/2463.
4 Shiko: “nihaje” ibn Ethir 4/78, “mufredat”, Ragib Asfahanij: 406
5 “Nihaje”, ibn ethir:4/22.
6 “Levamiul-envar”, Sefarini:1/248.
7 “Mealimu sunen”, të Hatabit 4/323.
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Në dy sahihet nga ebu Hureja dhe Umer ibn Hatabi radiallahu anhu përcillet rasti i
xhibrilit alejhi selam kur vjen tek Pejgamberi salallahu alejhi ve selem që tua mëson
sahabëve çështjet e fesë së tyre, prej pyetjeve që ia parashtroj Xhibrili alejhi selam
Pejgamberit salallahu alejhi ve selem, ishte imani, e ai salallahu alejhi ve selem tha:
“ta besosh Allahun xh.sh, melekët e tij, librat e tij, të dërguarit e tij, ditën e fundit
në kader qoftë ajo e mirë apo e keqe ajo është nga Allahu”8.
Kjo jep të nënkuptojm d.m.th kadanë dhe kaderin, e cila është nga çështjet e
fshehura(gajb), të cilën Allahu xh.sh dijen për të e ka bërë sekret për njerzit, ndërsa
ia ka bërë obligim muslimanit besimin e paluhatshëm në të dhe ti dorëzohet asaj
plotësisht, ngase si fryt i saj vjen kënaqësia e robit në dunja dhe në ahiret. Ngase
kur njeriu e kupton se ajo që e ka kapluar, asnjëher nuk mund të ketë gabuar dhe e
ajo çka nuk e ka kapur ska kurrëfarë mundësie të mos e kaplonte, atëher zemra e tij
qetësohet, shpirti i tij është rahat dhe ky është i kënaqur me caktimin e Zotit të tij,
tek ai janë shumë të lehta shkeljet e sprovave mbi të, ky e ka zemren të lidhur për
Zotin fuqiplotë, kjo është kuptimi i besimit tamam.
Në këtë metodologji kanë vazhduar selefi i këtij umetit, pra duke besuar në kada
dhe në kader dhe duke e llogaritur atë si shtyllë nga shtyllat e besimit, ku besimi pa
të nuk është valid, ja disa nga thëniet e tyre:
Një: Disa thënie të sahabëve:
1- Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu thotë: “Betohem në Allahun se njeriu nuk
do ta shijon besimin derisa të beson në kader, ta pranon atë, ta dinë se do të vdes një
ditë si dhe pas saj po të ringjallet”9.
2- Abdullah ibn Abasi radiallahu anhu thotë: “Kaderi është rregulluesi i teuhidit,
kush e njëson Allahun dhe nuk beson në kader, ky është kufër i tij në mohimin e
kadasë-negacion i teuhidit, ndërsa kush e njëhson Allahun, e beson në kader ky
është në nyjen më të fort të besimit çka nuk këputet”10.
Dy: Disa thënie të tabineve:
1- Hasen El-Basriu Allahu e mëshiroftë thotë: “Kush e përgënjeshtron kaderin, ky e
përgënjeshtron hakkun se: Allahu ka caktuar caktim për krijesat e tij, e
përgënjeshtron exhelin, belat fatkeqësitë, shendetin. Kush e përgënjeshtron kaderin
e përgënjeshtron Kuranin”11.
2- Zejd ibn Aliju Allahu e mëshiroftë, përcillet se ka thënë kur dikush e pyeti atë:
“O Zejd ti pretendon se vetë Allahu ka dashur ti bëhet mëkat atij? Zejdi i tha:
“Allahut a i bëhet poshtërim kur bën mëkat dikush?”. Kur personi dëgjoi këtë pyetje
filloi të mendon dhe iku”12.
Transmeton: Buhariu: 50, Muslimi: 8.
“Sherh usulu ehlu Sunneti vel-xhemah”:1218.
10“Esheriah”, El-axhurij: 215.
11 “Sherh usulu ehlu Sunneti vel-xhemah”: 1254.
12 “Sherh usulu ehlu Sunneti vel-xhemah”: 1264.
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Tre: Disa thënie të dijetareve:
1- Imam Ahmedi kur është pyetur për kaderin ka thënë: “Kaderi është ajo të cilën e
ka caktur Allahu mbi robërit e tij”13. Ndërsa për obligueshmërin e besimit në të
thotë: “Besojmë në kada dhe kader të mirën dhe të keqen, të ëmblën dhe të
idhtën”14. Po ashtu thotë:”Kaderi është hajri dhe sherri, e pakta, e shumta, e
jashtmeja, sipërfaqësorja, e ëmbla, e hidhura, atë që e donë dhe atë që e urren, e
mira, e keqja, e para, e fundit, janë nga Allahu të caktuara nga Ai, që do të ndodh
mbi ta, e askush nuk mund ti ik dëshirës që e don Allahu të ndodh, apo ta kalon
dikush atë, andaj çdo kush ec sipas asaj që është krijuar për të, krejt bien në atë që u
është caktuar atyre pa kurrëfarrë përjashtimi, kjo është drejtësi nga Zoti ynë i
Madhëruar”15.
2- Imam El-Axhuriu këtë çështje të ehlu Sunnetit dhe xhematit e sqaron më
detajisht ku thotë: “Medh-hebi ynë në çështjen e kaderit është se ne themi: Allahu i
Lartësuar e ka krijuar xhenetin, zjarrin, e për të dyja nga ato, ka njerëz që e
meritojnë njërën prej tyre, ai është betuar në Madhërin e tij se do ta mbush
xhehenemin me xhin dhe me njerëz, pastaj ai e krijoi Ademin alejhi selam, e prej
kurrizit të tij nxori pasardhës, të cilët i krijoi Allahu, e kështu do të vazhdon deri në
ditën e kijametit. Pastaj ato i ka ndarë në dy grupe: një për në xhenet dhe një për në
zjarr. Ai e krijoi Iblisin, e pastaj e urdhëroi ti bjerr në sexhde Ademit alejhi selam
edhe pse ai e dinte se ai nuk do ti bjer në sexhde, nga shkaku se atij i është caktuar
të jetë i pafat (pabesimtar) në dijen e Allahut të Lartësuar. Kështuqë askush nuk
mundet ta kundërshton Allahun e Lartësuar në atë që gjykon Ai. Ai bën çka të dojë
me krijesat e tij, kjo është drejtësi nga Zoti ynë, gjykim dhe caktim i tij, ai krijoi
Ademin, Havën, i krijoi ata për në toke, jua mundësoi të rrin në xhenet, ju lejoi
atyre të hanë gjatë ditës çka të duan, i ndaloi vetëm nga një degë e vetme, të mos i
afrohen asaj, mirëpo ajo çka ishte e shkruajtur ndodhi, ku ata bën mëkat dhe
hëngrën prej degës. Allahu i Lartësuar qartazi i ka ndaluar ata, ndërsa në brendi në
dijen e tij e ka caktuar se ata do të hanë prej saj: “Nuk pyetet për atë që Ai bën,
ndërsa ata pyeten”16. Kjo ishte e patjetërsueshme, që ata të hanë prej saj, kjo si
shkas për të rënë ata në mëkat dhe kjo pastaj të bëhet sebep që ata të dalin nga
xheneti, përderisa janë krijuar për në tokë, e pas kësaj atyre do tju falet mëkati, krejt
këto ishin të parashikuar në dijen e tij, andaj nuk ndodh diçka tek krijesat përpos se
ka qenë e shkruajtur të ndodh. Ai e ka ngerthyer atë në dijen e tij se ajo do të ndodh.
Ai i ka krijuar krijesat si ka dashur Ai, për të cilën ka dashur Ai, prej tyre bëri
xhenetli, xhenemli para se ti nxjer ata në dynja, kjo ndodhi qysh në barkun e nënave
të tyre, shkruajti exhelin e tyre, riskun e tyre, veprat e tyre, pastaj i nxorri në dynja.
Kështuqë çdo kush vepron në atë që i është caktuar atij. Pastaj dërgoi të dërguar, të
cilëve ju zbriti shpallje dhe i urdhëroi ata që këtë shpallje tua kumtojnë krijesave të
“Mesail Ishak ibn Hani”: 2/155.
“Tabakatul hanabila”, Ebi Jaëla: 1/343.
15 Po aty: 1/35.
16 Sure Enbija, ajeti:23.
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tij. Ata e çuan në vend mesazhin e Zotit të tyre, e këshilluan popullin e tyre, e kujt
ishte e shkruar në caktimin e Allahut të beson besoi, e kujt ishte shkruajtur
mosbesimi mohoi, Allahu fuqiplotë thotë: “Ai është që u krijoi juve, e nga ju ka
mohues dhe ka besimtarë. Allahu e sheh shumë mirë atë që e punoni.”17
Kë deshi nga robërit e tij ia hapi kraharorin e tij për në besim dhe islam, e ata që i
urreu ua vulosi zemrat, shiqimet dhe dëgjimet e tyre, e ata nuk kanë mundësi të
udhëzohen kurrë, Ai e udhëzon kë do dhe e devijon kë të dojë Ai: “Ai nuk pyetet se
çka punon, po ata, (njerëzit), pyeten.”18
Të gjithë krijesat janë të tija, ai vepron me krijesat e tija si të donë, ai nuk ju bën
atyre padrejtësi, i Lartësuar i pa të meta është Allahu i Lartësuar që ti mvishet atij se
ai bën padrejtësi. Padrejtësi bën ai i cili mer diçka të cilën nuk e posedon, ndërsa
Zoti tonë të lartësuar i takon çka ka në qiej dhe në tokë si dhe çka ka nëpërmjet tyre
dhe ndër to, atij i takon dunjaja dhe ahireti, e lartësuar qoftë përmendja e tij, të
shenjta qofshin emrat e tij, e donë respektin që ia bëjnë robërit ndaj tij, ka dhënë
urdhër per të, ai i cili e respekton atë ka sukses. Ka ndaluar nga mëkatet, ata
ndodhin sipas caktimit të tij jo se ai i don ata, e as që urdhëron që të bëhen ato. I
Lartësuar është Allahu të urdhëron në amoralitet!!! Ose ta don ate, i Lartësuar është
Zoti ynë që në sundimin e tij të ndodh atë që nuk do Ai, apo të ketë diçka në
kosmos që dija e tij të mos e përfshin ate. Ai e din se çfarë do të punojn krijesat
para se ti krijon ato edhe pasi që i ka krijuar ato, para se të veprojn ata, e ka ditur se
çka është caktuar për ta dhe si do të punojnë ata, lapsi ka shkruajtur me urdhërin e
tij ne Leuhil-Mahfudh (libri i ruajtur) çdo krim dhe mirësi. Ai e lavdron atë rob të tij
që punon me respekt ndaj tij, veprat ai ua mvesh robërve të tij, ai i shpërblen ata me
shpërblim të madh. E sikur të mos ishte suksesi i Allahut xh.sh mbi ta për punët që i
bëjnë nuk do ta kishin këtë mirësi shpërblyese: “Ajo është dhunti e Allahut ia jep
kujt të dojë, Allahu është dhurues i madh.”19. Muhamed ibn El-Haseni Allahu e
mëshiroftë thotë: “ky është medhhebi ynë në kader”20.
3- Imam ibn Batai në “sherhul-ibane” kur e spjegon besimin e ehlu Sunnetit dhe
xhematit në çështjen e kaderit thotë: “pastaj vjen besimi në kader, në hajrin dhe
sherrin e saj, të ëmbël apo të idhët, e pakët apo e shumtë, ajo çka është e caktuar
nga Allahu xh.sh do të ndodh mbi njerzit, në kohën kur ai dëshiron që do të ndodh,
as nuk vonohet, e as ndodh para kohe, krejt ndodh ashtu siç është në dijen e Allahut.
Ajo çka e ka kapluar njeriun kurr nuk mund ta ketë gabuar, si dhe ajo që nuk e ka
kapluar nuk ka pasur mundësi kur ta kaplon. Ajo çka i ka ndodhur herët nuk ka
mundësi ti vonohet, si dhe ajo çka është vonuar nuk ka pasur mundësi të
përshpejtohet. Në këtë çështje ka shumë argumente që e përforcojn këtë fakt
qofshin ato nga Kurani apo Sunneti çka një realitet të tillë nuk mund ta mohon
kush. Nuk ka mundësi ta kundërshton këtë fakt dikush përpos se duke shpifur ndaj
Allahut Fuqiplot dhe mos pranimi i kaderit të tij. Këtë që e potencuam, në të kanë
Sure Tegabun, ajeti:2.
Sure Enbija, ajeti:23.
19 Suretu Hadid, ajeti:21.
20“Esheriah”, El-Axhurij: 150.
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bërë thirje të dërguarit, për të kanë zbritur libra, me këtë janë të pajtimit pasuesit e
teuhidit, të cilët e pranojn Allahun si Zot, për të cilën gjë dëshmoi çdo melek i afërt
i tij dhe çdo i dërguar i tij. Që prej fillimit të krijesave e deri në fundin e tyre krejt
janë të pajtimit se: çdo gjë që ka qenë dhe që është në qiell ose në tokë është në
vullnetin e Allahut xh.sh dhe dëshiren si dhe në caktimin e tij, krijesat janë shumë të
dobëta me forcën e tyre që të shpikin diçka që e kundërshton vullnetin e tij, apo ta
mposhtin dëshiren dhe caktimin e tij.
Besimi në këtë mënyrë që e cekem është obligim për ne nga ana e Allahut xh.sh,
andaj kush e kundërshton këtë, apo nuk beson në caktimin e Allahut se ai vjen nga
Ai dhe dëshira e Tij, ky person është zindikë(munafik) i parë”21.
4- Shejhul islam ibn Tejmije e tregon shkurtimisht medhhebin e ehlu Sunnetit dhe
xhematit në kada dhe kader ku thotë: “medhhebi i ehlu Sunnetit dhe xhematit në
këtë çështje është: ajo të cilën e aludon Kurani, Sunneti dhe atë në të cilen kanë
qenë kanë besuar të parët tanë nga muhaxhirët dhe ensarët, si dhe ata të cilët i kanë
pasuar ata me mirësi pra se: Allahu është krijues i çdo gjëje dhe sundues i saj, këtu
hynë çdo materie në veten e saj, me tërë cilësit e saja, qofshin ata krijesa njerzore
apo jo. Allahu çka ka dashur ajo është bërë dhe çka nuk ka dashtë ai, ajo nuk ka
ndodhur. Andaj nuk ndodh diçka veçse me dëshirën dhe forcën e Allahut, si dhe
nuk ka forcë që e ndal atë që e dëshiron Ai, Ai është i gjithfuqishëm për çdo gjë.
Kur dëshiron diçka Ai ka mundësi ta bënë atë. I Lartëmadhëruari e dinë se çka ka
ndodhur dhe çka nuk ka ndodhur sikur të ndodhte si do të ndodhte, këtu bëjnë pjesë
veprat e robërve, e të tjera.
Allahu i ka caktuar caktimet mbi krijesat e tij para se ti krijon ata, për ta ka caktuar
exhelin e tyre, rizkun e tyre, veprat e tyre, si dhe fatin e tyre se a do të jenë
besimtarë apo jo. Ata besojn se çdo gjë është me forcën dhe dëshiren e tij për çdo
gjë, si dhe dija e tij i përfshin gjërat përpara se ata të ndodhin, me caktimin dhe
shënimin e tyre22.

- Argumentet e ehlu Sunnetit dhe xhematit në lidhje me besimin në kada
dhe kader:
Ehlu Sunneti në lidhje me këtë çështje janë argumentuar me Kuran dhe Sunnet si në
vijim:
Një: Nga Kurani:
1-Allahu xh.sh thotë: “çdo gjë kemi regjistruar në librin e ruajtur (lehvi
mahvudh).”23.
Ibn Xherir Taberiu në komentimin e këtij ajeti thotë: “Allahu i Lartësuar thotë se:
çdo gjë që egziston e kemi numëruar dhe e kemi forcuar atë në librin amë (umul
“Sherhul-ibane, ibn Bata el-Abkerij: 213.
“Fetava shejhul-islam ibn tejmije”: 8/449.
23 Sure Jasin, ajeti:12.
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kitab) i cili është për qëllim në fjalen “imamin-mubin” këtë e thotë Muxhahidi dhe
Katadeja”24.
2-Allahu i Lartësuar thotë: “Ne çdo send kemi krijuar me masë të caktuar.”25. Ibn
Kethiri thotë: “e ka përcaktuar caktimin, i ka udhëzuar krijesat nga Ai. Andaj nisur
nga kjo ehlu Sunneti dhe xhemati argumentohet me këtë ajet për të pohuar kaderin
(caktimin) e Allahut që egziston para krijimit të krijesave, e ajo është dija mbi gjërat
përpara se ata të ndodhin, si dhe shënimi i tyre para egzistencës së tyre. Kështu që
ata nëpërmjet këtij ajeti e të ngjajshëm me këtë apo me hadithet e sakta te këtij lloji,
i kundërshtuan sektet e kaderive, të cilët lindën në kohën e fundit të sahabeve”26
3-Fjala e Allahut: “e urdhëri i Allahut është caktim i caktuar.”27 Imami ibn Xherir
Etaberiu ne komentimin e këtij ajeti thotë: “Allahu në dijen e tij e ka ditur para se ti
krijon gjërat që të gjithat, ai e plotësoi dijen e tij kur krijoi krijesa të cilëve ju dha
urdhëra dhe ndalesa për ata të cilët e respektojn Atë ka shpërblim, ndërsa ata të cilët
nuk e respektojnë ata i dënon. Pasi që e plotësoi këtë urdhër e caktoi, e kur e caktoi
e shkrujajti atë pastaj e emërtoi gajb(e fsheht) ose umul-kitab (libër amë). Kështu në
bazë të ketij libri i krijoi krijesat, riskun e tyre, caktoi exhelin e tyre, veprat e tyre.
Kjo është nga libri në të cilin është shënuar se do të zbret ajo mbi ta”28.
Dy: Nga Sunneti:
1-Hadithi i Abdullah ibn Mesudit radiallahu anhu i cili thotë: transmetohet se ka
thënë: "Më ka treguar i Dërguari i All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, kurse
ai është ai i cili e fliste të vërtetën dhe të cilit i besohet:
'Vërtet çdonjëri nga ju formohet në mitrën e nënës së tij katërdhjetë ditë si pikë
(nutfetun), pastaj bëhet e varur (alekatun) ngjashëm me këtë periodë, pastaj, bëhet
copë mishi ngjashëm me këtë periodë, pastaj i dërgohet meleku dhe e frymëzon në
të shpirtin (ruh), dhe këtij meleku i urdhërohen dy gjëra: ta shkruaj furnizimin
(rizkun) e tij, exhelin (sa do të jetojë), veprat dhe (në pikëpamje të jetës tjetër) a
është i fatshëm apo i pafatshëm. Pasha All-llahun, përveç të cilit nuk ka zot tjetër,
disa nga ju do të punojnë punë si njerëz të xhennetit deri atëherë kur ndërmjet tij
dhe xhennetit të jetë një kut hapësirë dhe do ta arrijë dhe lë pas ajo që është shkruar,
dhe do të vazhdojë të punojë vepra të njerëzve të zjarrit deri dhe do të hyjë në të. E
disa nga ju do të punojnë punë të njerëzve të zjarrit deri atëherë kur ndërmjet tij dhe
zjarrit të jetë një kut hapësirë, dhe do ta arrijë dhe lë pas ajo që është shkruar, dhe
do të punojë punë të njerëzve të xhennetit dhe do të hyjë në të'."29.

“Xhamiul-bejan an tevilil-Kuran, Etaberij: 12/655.
Sure Kamer, ajeti: 49.
26 “Tefsirul-Kuranil-adhim, ibn Kethir: 4/267.
27 Sure Ahzab, ajeti: 38.
28“Xhamiul-bejan an tevilil-Kuran”, ibn Xherir Etaberiju: 12/15.
29 Transmeton: Buhariu: 3208, Muslimi: 2643.
24
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2-Hadithi i Abdullah ibn Amr ibn Asit radiallahu anhu se Pejgamberi salallahu
alejhi ve selem ka thenë: “Allahu i ka shënuar caktimet mbi krijesat 50000 vjet para
se ti krijon qiejt dhe tokën. Thotë: dhe arshi i tij ishte mbi ujë”30.
3-Transmetimi i Muslimit i cili përcjell nga Tavusi se ka thënë: “kam mbrijë shumë
nga shokët e të Dërguarit të Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) që thonin: “çdo
gjë është me caktim”. Thotë: Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu, e kam dëgjuar të
Dërguarin e Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) duke thënë: “çdo gjë është me
kader(e caktuar) derisa edhe pamundësia dhe plogështia apo plogështia dhe
pamundësia”31.
Ana e argumentuese nga hadithet e sipërmendura është e qartë se: dija e Allahut ka
qenë para caktimit të caktimit mbi krijesat, veprat, exhelet dhe çdo gjë e shënuar për
to qoftë ajo fat i keq apo i mirë për ta.
Kjo dije është prej cilësive të plota të Zotit fuqiplotë, sepse vetëm ai e din se çka do
të ndodhë në të ardhmen. Kështu që sikur Allahu të mos e dinte një gjë të tillë,
atëher ai do të ishte i barabartë me njërzit, të cilët nuk e dinë se çka do tju ndodh,
përpos se kur ajo ju ndodh, largë çdo të mete është Allahu mirëpo kjo është dije e
mëparshme, e jo drejtues. Me kuptimin që dija e Allahut e kaluar është se filani nga
njerzit do të krijohet, do të arin moshën e pjekuris, do ti çonë në vend urdhërat e
Allahut xh.sh, do të largohet nga haramet me dëshirën e vet, duke ecur në
destinacioni që ia ka caktuar Allahu nga caktimi i tij që ky person të ec në rrugën e
hajrit apo sherrit. Kështuqë ai e zgjodhi rrugën, krejt kjo vjen si rezultat i dijes së
Allahut se ai do të jetë i lumtur nga banorët e xhenetit. Kjo dije është e kaluar, jo
shtytëse mbi njeriun, që i është caktuar të bën punë të këqija. Mirëpo ai vetë e ka
zgjedhur rrugën e hajrit për veten e tij.
Allahu është i pa të meta që ti bën dikujt zullum. Ai nuk do të pyet ata në ditën e
kijametit se pse e ka caktuar caktimin mbi to, mirëpo Allahu do ti pyet krijesat e tij
se çka kanë vepruar me duart e tyre dhe me vepreat e tyre.
Ibn Abdul-beri përmend se njëherë Omer ibn Abdulazizi Allahu e mëshiroftë i
shkroi një letër Hasen El-Basriut Allahu dhe i tha: “Allahu nuk kërkon prej
krijesave të tij për atë që ka caktuar dhe e ka bërë kader mbi ta, mirëpo lyp llogari
prej tyre për atë që Ai i ka ndaluar nga ajo, apo për atë që i ka urdhëruar ta bëjnë.
Andaj kërko prej vetes tënde atë të cilën e kërkon Zoti prej teje dhe selam”. Pas
kësaj ibn Abdul-beri thotë: “përcillet deri tek ne, se kur njerzit u futen në çështjen e
kaderit në Basra, Muslim ibn Jesari dhe Refi ibn Alijeh, njëri nga to i tha shokut të
tij: eja ta shohim se pse njerzit janë zhytur në këtë çështje. Tha: atëher u ulen që të
dy menduan dhe u pajtuan me një mendim se: besimtarit i mjafton ta dinë se ajo që
e ka kapluar është nga caktimi i Allahut dhe ai do të jep llogari para tij për punën që
ka bërë”32.
Sepse çështja e kaderit është prej meseleve më të rrezikshme në të cilën janë
shashtrisur shumë njerëz të logjikës dhe të studimit në të kaluarën si dhe në të
Transmeton Muslimi: 2653.
Transmeton Muslimi: 2655.
32 “Temhid”, ibn Abdul-beri: 18/18.
30
31
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tashmen. Shumë njerëz u futën nën ombrellën e kësaj çështjeje, ku nuk patën
mundësi të arrin në konkludimin e drejtë të kësaj meseleje, pasi që ata nuk ju
mbajtën udhëzimit hyjnorë, kështu që u lodhën, pasuan, humbën dhe i devijuan të
tjerët, po ashtu rranë në mendim të keq mbi Zotin e tyre dhe devijuan shumë larg.
Allahu i Lartësuar ju dha ehlu Sunnetit dhe xhematit sukses dhe qëllueshmëri në të
vërtetën për sa i përket kësaj çeshtjeje ashtu siç u ka dhënë në çdo çështje tjetër,
pasi që ata pasuan librin e Allahut dhe Sunnetin e të Dërguarit të Tij-(sala Allahu
alejhi ue sel-lem), si dhe të gjitha këta në kuptimin e të parëve tanë të mirë.
Më vonë në studimin që vjen do të sqarojmë në detaje për grupacionet, të cilat
devijuan në kader si dhe për kotësinë e tyre duke u argumentuar me kaderin për të
kryer mëkate e të ngjajshme me të.
2. Grupacionet të cilat devijuan në kader
Një: El-Xheberijeh:
“Janë ata të cilët e tepruan në pohimin e kaderit derisa robërve nuk ju dhanë asnjë
kompetencë në caktimin e tyre. Mohuan që robi të bën diçka dhe se çdo gjë që e ka
caktuar Allahu ai është i kënaqur me të dhe e din atë. Njerëzit nuk kanë nevojë të
punojnë e as që ti marin shkaqet – sebepet pasi që ajo çfarë është caktuar për to do
t’ju vjen. Po ashtu pretendojnë se njerëzit janë të imponuar për ti kryer veprat e tyre
si dhe se njeriu nuk ka kurëfarë force që ndikon në ndonjë punë, mirëpo ai është si
gjethi të cilin e lëviz era ka të dojë, nisur nga kjo këta e lanë punën duke u
argumentuar me kaderin, si dhe kur bënin ndonjë vepër që është në kundërshtim me
sheriatin nuk mernin përgjegjësi për të dhe për të argumentoheshin me kaderin për
ndodhjen e saj”33.
Si pasojë e këtij besimi të keq ata mohuan mundësinë njerëzore për ndryshim në të
mirë, si përmirësimin, iu dorëzuan epsheve dhe nxitësve të tyre si dhe në rënien në
mëkate dhe gjunahe. Duke e parë një gjë të tillë si normale dhe duke e përshkruar se
kjo është caktimi i Allahut madje se këtë në këtë mënyrë e ka dashur Ai, është i
kënaqur me të, si dhe çdo gjë që Ai e ka caktuar mbi robin e Tij ajo do ta kaplon
atë, duke aluduar gjithashtu se nuk duhet munduar veten për diçka, sepse ajo nuk
mund të ndëron kaderin. Kjo gjithashtu i bëri ata që ti lënë veprat e obligueshme në
fe dhe të vullnetare e të mira, marjen e shkaqeve që të mbrohen nga dënimi i
Allahut si namazi, agjërimi, duaja pasi që prej tyre nuk ka dobi, e mbi këtë e
ndërtuan edhe mendimin e tyre se do të ishte e kotë të bësh punë dhe të bësh dualutje kur ata nuk mund të ndikojnë asesi në caktimin e prerë të Allahut. Pas kësaj
pasojë edhe heqja dorë edhe nga urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja, as që
ju dhanë rëndësi ekzekutimeve sheriatike, pasi që sipas botëkuptimit të tyre ata janë
kader, që patjetër të ndodhin dhe nuk mund të parandalohen, u pajtuan me zullumin

33

Shiko “Dallimi ndërmjet grupacioneve” Bagdadi fq. 211.
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e zullumqarëve dhe fesatin e fesatçive, pasi që atë të cilën e veprojnë ata, është nga
caktimi i Allahut të cilin vet Ai e don.
Dijetarët e ehlu Sunnetit dhe xhematit pa dyshim se ju kundërvunë ashpër kësaj
natyre të kuptimit të kadasë dhe kaderit, iu kundërvunë këtyre pretendimeve të kota
të tyre duke mposhtur idetë e tyre me argumente të qarta, ku sqaruan se besimi në
kader nuk do të thotë se robi nuk ka dëshirë në kryerjen e punëve që ai mund ti
zgjedh, ndërsa argumentet që flasin se njeriu ka forcë për të bërë punë janë të
shumta si ato sheriatike por edhe ato logjike.
Nga argumentet sheriatike janë shumë ajete dhe hadithe që pohojnë dëshirën e
Allahut Fuqiplotë dhe dëshirën njerëzore.
Një: Nga Kurani:
1. Fjala e Allahut: “e kush dëshiron le të kthehet rrugës te Zoti i vet”34.
2. Fjala e Allahut: “afrohuni vendmbjelljes suaj si të dëshironi”35.
Ana argumentuese e këtyre dy ajeteve por edhe e ajeteve tjera nga Kurani janë të
shumta që pohojnë se Allahu njerëzit i ka lënë të lirë në zgjedhjen e tyre se cilën
rrugë do të ndjekin, por duke ua përshkruar në mënyrë shumë të qartë rrugën që i
çon ata drejt kënaqësisë së tij, ka cekur edhe një detaj tjetër ku ka pohuar se ata janë
të lirë që t’ju afrohen bashkshorteve të tyre në vendmbjelljen e tyre si të duan.
Dy: Nga Sunneti:
1. Fjala e të Dërguarit të Allahut-(sala Allahu alejhi ue sel-lem), ku thotë: “Çdo kujt
nga njerëzit i është shkruajtur vendi i tij në xhenet dhe në zjarrë”. – Thanë sahabët:
O i Dërguari i Allahut atë mbështetemi në atë që është shkruar mbi ne dhë ta lëm
punën? – Tha i Dërguari i Allahut-(sala Allahu alejhi ue sel-lem): “Jo, veproni
sepse çdo kujt i lehtësohet ajo për të cilën është krijuar”36.
Tre: Nga logjika:
Çdo njeri e din se është i lirë të vepron si të dëshiroj dhe të len çfarë të dëshiroj, po
ashtu ka dallim ndërmjet asaj çfarë ndodh me dëshirën e tij, ku përgjegjësinë e mer
vetë dhe asaj që ndodh spontanisht duke mos pasur asnjë lloj përgjegjësie për të, siç
është ejakulimi në gjumë në mes të ditës së Ramazanit, e cila siç dihet nuk ndikon
aspak në agjërimin e tij pasi që ka ndodhur pa dëshirën e robit, mirëpo poqëse
njeriu masturbon me qëllim derisa ejakulon atëherë agjërimi i tij prishet pasi që kjo
siç dihet është vepër me vetëdije të plotë. Mirëpo kjo dëshirë dhe liri hynë në
dëshirën dhe vullnetin e Allahut, bazuar në fjalën e të Lartësuarit: “Për atë nga

Nebe:39.
Bekare:223.
36 Transmeton Buhariu nr. 4949, Muslimi nr. 2647.
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mesi juaj që dëshiron të gjendet në të vërtetën. Po ju nuk mundeni, por vetëm
nëse dëshiron Allahu, Zoti i botëve!”37
Ky ajet pohon vullnetin e robit, e futur në dëshirën e Zotit të Lartësuar.
Kur një njeri e ka pyetur imam Ahmedin-Allahu e mëshiroftë për një njeri që thotë:
Allahu ua ka imponuar robërve të Tij veprat. – Ai tha: Kështu ne nuk themi dhe e
qortoi për këtë fjalë dhe tha: Ai e devijon kë të dojë dhe e udhëzon kë të don.
Ndërsa në një rast tjetër i erdhi një njeri dhe i tha: Filani tha se: Allahu ka
imponuar njerëzit ta respektojnë Atë. – Ai tha: Mjer çfarë paska thënë ai38.
Allahu i Lartësuar ua nxori ne shesh të metat e tyre në këtë çeshtje, nga shkëndija e
të vërtetës, ata i gjuajti dijetari i njohur Ibn Kajimi-Allahu e mëshiroftë, në librin e
tij ”Shifaul-alil” në meselenë e kadasë dhe kaderit, urtësisë, argumentimit, ku në
fillim të librit për xheberit thotë:
“Pastaj lindi grupacioni tjetër nga kaderit, pra xhebrijtë, të cilët mohuan veprën e
robit, vullnetin e tij, përzgjedhjen e tij, ata pretenduan se lëvizjet e tyre janë si
lëvizja e gjetheve kur fryn era, si lëvizja e dallgëve. Duke pretenduar gjithashtu se
robi është i imponuar të respekton apo të kundërshton, si dhe kinse robit nuk i bëhet
e lehtë ajo për të cilin ai është i krijuar, mirëpo një gjë e tillë i është imponuar atij
me forcë. Pas tyre në këtë rrugë erdhën pasuesit e tyre që zgjodhën këtë metodologji
në çështjen e kaderit dhe justifikuan shumë gjëra mbi këtë botëkuptim, u pajtuan me
këtë medhheb, iu bashkangjitën atij dhe punuan në favor të tij. Madje veç kësaj
shtuan edhe se obligimet e Zotit ndaj robit janë stërngarkim për robin çfarë ai nuk
mund ti mban si dhe kjo i ngjan rastit kur ta urdhërosh atë që është ulur të ngjitet në
katin e shtatë.
Andaj obligimi i njerëzve me besim dhe me sheriat nuk është nga robi e as e
caktuar, mirëpo është punë e Atij i cili veçohet me krijimin dhe është i mundshëm
për çdo gjë dhe kjo me urtësi të përkryer varsisht nga zemrat e robërve të Tij.
Krijues i cili i obligoi ata me vepra të mira. Si mund që Allahu ti obligoi robërit e
Tij me vepra që ata nuk mund ti kryejnë, e pastaj ata për këtë ti dënojë ndërsa në
realitet njerëzit nuk janë veprues të punëve të tyre, porse u janë imponuar?!
Pastaj vazhdon dhe thotë: Ky grupacion pretendon se këta me këto mendime janë
ndihmues të Sunnetit, pohues të kaderit si dhe mposhtës të mendimeve të bidatçive.
Derisa mëkatet e tyre ia mbështetën kaderit si dhe i dolën zot vetes së tyre, duke u
mbrojtur me kader, pasi që në realitet mëkatet dhe gjunahet janë prej kaderit, e me
këtë pastruan veten e tyre nga mëkati. Po ashtu thanë: Këto vepra janë të
Gjithëditurit të Gjithëkrijuesit kurse ne themi atë që e kanë thënë besimtarët
gjeneratë pas gjenerate, duke e pastruar Zotin e tyre nga fjalët e tilla: O Zot i pa të
meta je Ti kjo është shpifje ndaj Teje, shirku nuk është prej Teje mirëpo hajri është
në dorën Tënde.
Ky grupacion e kanë trilluar për Allahun mendimin më të keq, ia atribuan Atij
padrejtësinë më të keqe, thanë: Urdhërat e Zotit dhe ndalesat e Tij janë si obligimi i
robit të ngjitet mbi shtatë qiejt apo si obligimi i të vdekurit ti ringjallë të vdekurit.
37
38

Tekvir:28-29.
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Allahu i dënon robërit e Tij me dënimin më të ashpër për veprimin e diçkaje çfarë
ata nuk kanë mundësi ta lejnë atë ose për lënien e diçkaje ata skanë mundësi ta
kryejnë atë. Mirëpo i dënon për të njejtën vepër që ata nuk kanë mundësi për të dhe
nuk ju lehtësohet një gjë e tillë, madje ajo ju imponohet atyre me dhunë, derisa një i
ditur i tyre reciton vargjet duke dyshuar në Zotin e tij dhe në padrejtësinë e Tij ku
thotë:
E hudhi në lumë të mbështjellur dhe i tha atij
Kujdes kujdes që mos të të lag uji
Në të njejtën kohë tek këta nuk egziston as shkaku, as qëllimi, as urtësia, as forca në
trup, as edukata, as instikti, uji nuk e ka forcën e ftohjes, e as forcën e ngrohjes, as
ushqimi nuk e ka forcën e të ushqyerit, as ilaçi forcën e shërimit, as syri forcën e
shikimit, as veshi forcën e dëgjimit, as hunda forcën e shijimit, as që kafsha ka
forcën e veprimit, kapjes, krehjes, shtyrjes. Zoti i Lartësuar nuk ka bërë diçka me
diçka, e as diçka për diçka, në veprën e Tij nuk egziston as B-ja e shkakut e as lam-i
e sqarimit mirëpo çdo gjë që përcillet në këtë kontekst meret si B-ja shoqëruese dhe
lam-i përfundimtarë. Po ashtu shtuan se veprat nuk ndahen në të mira dhe të këqija
si dhe nuk ka dallim ndërmjet tyre njejtë si i drejti me të shtremburin, i miri me të
keqin, i miri me zullumqarin, sexhdeja ndaj Mëshiruesit me sexhden e shejtanit,
mirësia ndaj krijesave apo e keqja ndaj tyre, sharja e Krijuesit dhe madhërimi i Tij
ndërsa të mirën dhe të keqen e dallojmë me anë të urdhërit dhe ndalesës. Për këtë
arsye lejohet ndalesa për çdo gjë çfarë je urdhëruar si dhe urdhëri për çdo gjë që je
ndaluar nga ajo edhe poqëse e kryen atë, njëra do të llogaritet e keqe e tjetra e
mire”39.

39

“Shifaul-alil fi mesail-kadai vel-kaderi vel-hikmeti ve talil” Ibn Kajim fq. 5.
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Dy: El-Kaderijetu:
Janë ata të cilët mohuan kaderin duke pretenduar se Allahu nuk e din se çfarë do të
ndodh përpara se të ndodh ajo, mirëpo i dinë ata pasi që të ndodhin gjërat. Kur ai i
urdhëron robërit e Tij apo i ndalon nga diçka Ai nuk e din se kush prej tyre do ta
respekton dhe kush do ta kundërshton, e pasi që ato ta respektojnë apo ta
kundërshtojnë atëherë Ai e din se kush është i shpëtuar dhe kush i humbur dhe se
njeriu e bën vet punën e tij pa dëshirën e Allahut dhe dijen e Tij mbi të.40
Ky mendim i devijuar ka filluar ka fundi i gjeneratës së sahabëve, si dhe i pari që e
tha këtë fjalë është Ma’bed el-Xhuhenij41 madje këta që e thanë për së pari këtë gjë
u quajtën edhe si kaderit e parë. Pastaj këtë e kanë vazhduar kokat e mutezilëve si
Vasil ibn Atau42 dhe Amr ibn Ubejdi43 të cilët pranuan dijen e Allahut të Lartësuar,
mirëpo mohuan krijimin e Tij të veprave të njerëzve, pretenduan se njerëzit janë
vetë krijues të veprave të tyre, ata shpikën bidat, derisa te Ehlu Sunneti dhe xhemati
njihen si kaderij, të cilët janë mutezilij44.
Sahabët-Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, e kundërshtuan këtë devijim të tyre dhe i
ndaluan njerëzit ta dëgjojnë këtë bidat të refuzuar, duke iu përgjigjur lajmit të të
Dërguarit të Allahut-(sala Allahu alejhi ue sel-lem), që tregon për profecinë e tij, të
cilin e përcjell Ibn Omeri (radijAllahu anhu) nga i Dërguari i Allahut-(sala Allahu
alejhi ue sel-lem), se ka thënë: “Çdo umet i ka mexhusët e tij, mexhusët e këtij umeti
janë ata të cilët thonë se nuk ka kader, poqëse këta sëmuren mos i vizitoni, e poqëse
vdesin mos prezantoni tek ta”.45 Po ashtu shumë dijetarë kanë potencuar kufrin e
këtij grupacioni të cilët nuk pranojnë dijen e Allahut të Lartësuar. Prej dijetarëve që
tekstualisht pohojnë kufrin e tyre janë: imam Maliku, Shafiu dhe Ahmedi-Allahu i
mëshirofrë.46
Kaderit kaluan në këtë mendim me qëllim që ta pastrojnë Allahun dhe ta
shenjtërojnë Atë. Kështu që pretenduan se Allahu e deshi besimin nga pabesimtari,
mirëpo pabesimtari e deshi kufrin. Argument i tyre është se kjo çon deri te

Shiko ‘El-milelu ve nihalu” Shehrestanij 1/43, El-Ferku bejnel-firaki” Bagdadi fq. 18.
Ma’bed el-Xhuhenij: i pari i cili foli mbi kaderin, Ebu Hatimi-Allahu e mëshiroftë, thotë: Hyri në Medine dhe prishi në
të shumë njerëz. – Darekutniu-Allahu e mëshiroftë, thotë: Hadithi i tij është i mire, ndërsa medhhebi i tij ishte i keq. –
Ndërsa Evzajiu thotë: i pari i cili foli për çështjen e kaderit është një njer nga Iraku të cilit i thonin Susan, ishte i
krishterë pastaj e pranoi islamin, pastaj u kthye në krishterizëm, prej këtij mori mësim Ma’bed el-Xhuheniju. Në lidhje
me vdekjen e tij ka shumë mosmarëveshje ndërmjet dijetarëve, thuhet se e ka kryqëzuar Abdulmelik ibn MervaniAllahu e mëshiroftë, po ashtu thuhet se atë e ka vrarë Haxhaxhi pasi që e torturoi në vitin 80H. – “Tehdhibu tehdhib”
10/25.
42 Vasil ibn Ata el-Basriju: nuk smund ta shqiptonte shkronjën “r”, pasi që ishte thuthuq(person) që i shqipton keq
fjalët, ishte orator i fortë, rrinte në mexhliset e Hasan el-Basriut-Allahu e mëshiroftë, mirëpo kur tha se mëkatari nuk
është as besimtarë e as kafir, atëherë Hasan el-Basriju e përzuri nga mexhliset e tij. Pastaj atij iu bashkangjit Amr ibn
Ubejdit, të cilët u distancuan nga mexhlisi i Hasanit dhe për këtë u emërtuan si mutezilij, vdiq në vitin 131H – “Sijer
alamu nubela” 5/464.
43 Amr ibn Ubejdi el-Kaderiju, një nga më të mëdhejt e mutezilëve, Nesaiu thotë: Nuk është i besueshëm, ishte asket. Mensuri për të thotë: Të gjithë nga ju ecin ngadalë, çdonjëri nga ju kërkon të gjuan përpos Amr ibn Ubejdit. – Dhehebiu
thotë: U mbur me asketizmin e tij dhe neglizhoi bidatin e tij, vdiq në vitin 144H – “Sijer alamu nubela” Dhehebi 6/104.
44 Shiko “Mekalat” Ebil-Hasen 2/221, “Sherhul-usulul hamse” fq. 299.
45 Transmeton Ebu Davudi në “Sunen” nr. 4691, Hakimi në “Mustedrek” 1/85, Lelakaiu nr. 1150, hadithi është i dobëtdaif, kurse Albani për këtë hadith në “Sahihul-xhamiul sagir” thotë se është hasen - i mirë, nr. 5163.
46 Shiko “Fetava” Ibn Tejmije 8/288.
40
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padrejtësia, e si mundet që Allahu ta don kufrin nga pabesimtari pastaj ta dënon për
atë.
Mirëpo këta janë siç thotë Tahaviju-Allahu e mëshiroftë: “Si ai i cili kërkon
mbrojtje nga toka që djeg nga rrezet e diellit. Pasi që ata ikin nga diçka dhe ranë në
diçka më me sherr se ajo e para, kjo i çon të thonë se dëshira e pabesimtarit kaplon
dëshirën e Allahut të Lartësuar. Sipas fjalës së tyre del kinse Allahu e don besimin e
tyre, ndërsa pabesimtari e ka dashur kufrin kështu që ndodhi dëshira e pabesimtarit
e jo e Allahut Fuqiplotë. Ky është besimi më i keq, mendim pa argument madje
është kundërshtues i argumentit.47
Realiteti është dëshira e Allahut egzistenciale e kaderit nuk është padrejtësi, siç
pretendojnë kaderit, i pa të meta është Allahu dhe i Lartësuar është nga ato që i
mveshin ata. Allahut i takon argumenti absolut, drejtësia absolute, urtësia në
gjithçka. Në sahihun e Muslimit përcillet nga Ebul-Esved Duveliju se ka thënë: Më
tha mua Imran ibnul-Husejni-Allahu qoftë i kënaqur prej tij: “A e sheh se çfarë po
bëjnë njerëzit sot dhe vrapojnë rreth saj. A është diçka e caktuar nga kaderi i të
kaluarës ose i asaj çfarë ju vjen me atë me të cilën ju ka ardhur profeti i tyre dhe
pohohet argument mbi ta”. – i thashë: Jo, mirëpo është diçka që është caktuar mbi
to dhe ka kaluar në to. – Tha: A nuk është kjo padrejtësi? – Atëherë u habita dhe i
thashë: Çdo gjë e ka krijuar Allahu, e ka nën sundimin e Tij, Ai nuk pyetet çfarë
bën ndërsa njerëzit pyeten. – Ai tha: Allahu të mëshiroftë, me këtë çfarë pyeta
desha ta sprovoj logjikën tënde, sepse dy burra nga Muzejneja erdhën tek i Dërguari
i Allahut-(sala Allahu alejhi ue sel-lem), dhe i thanë: O i Dërguari i Allahut-(sala
Allahu alejhi ue sel-lem), atë që sot njerëzit e dinë dhe atë çfarë gënjejnë për të, a
është diçka e caktuar për to dhe ka kaluar tek to prej kaderit që ka kaluar, apo nga
ajo që ju vjen në të ardhmen e tyre nga profeti i tyre edhe pohohet argument mbi ta?
– Tha: “Jo, mirëpo diçka e shkruar mbi ta dhe ka kaluar mbi ta, këtë e vërteton libri
i Allahut: “Pasha njeriun dhe Atë që e krijoi atë! Dhe ia mësoi se cilat janë të
këqijat dhe të mirat e tij”.48
Gjithashtu ai i cili e kundërshtoi këtë grupacion të devijuar dhe i mposhti devijimet
e tyre është edhe shejhu Ibn Tejmije-Allahu e mëshiroftë, ku i cilësoi se ata janë
mexhusët e këtij umeti, thotë Ibn Tejmije-Allahu e mëshiroftë:
“Selefi i këtij umeti dhe dijetarët e tyre janë të pajtimit se robërit janë të urdhëruar
me atë çfarë i ka urdhëruar Allahu për të dhe janë ndaluar nga ajo çfarë i ka ndaluar
Allahu prej saj. Po ashtu janë të pajtimit se besimi në dënim dhe shpërblim është
diçka për të cilën flet Kurani dhe Sunneti. Po ashtu janë të pajtimit se askush nuk ka
argument para Allahut për atë që e ka lënë një vaxhib apo që ka kryer ndonjë
haram, mirëpo argumenti absolut i takon Allahut mbi robërit e Tij. Ndërsa Ai i cili
argumentohet me kader për lënien e urdhërimit ose veprimit të ndaluarës apo
mospranimi i teksteve çfarë kanë ardhur në lidhje me dënimin dhe shpërblimin, ky
është devijim më i madh dhe shpifje mbi Allahun, kundërshtim i fesë së Allahut nga
kaderijtë, këta ju përngjasojnë mexhusëve, në transmetime ceken se këta janë
47
48

“Sherhu Tahavije” me recenzim të shejh Turkit dhe shejh Abdulkadër Arnaudit-Allahu i mëshiroftë 1/321.
Shems:7-8, transmeton Muslimi nr. 2650.
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mexhusët e këtij umeti, siç përcillet në hadithin e ibn Omerit dhe të tjerëve nga
selefi -Allahu qoftë i kënaqur prej tyre”49.
Poqëse vështron mendimet e këtyre dy grupacioneve kaderive dhe xhebrive që të
dyja në njërën anë kanë të drejtë e në tjetrën anë kanë gabuar madje duke u gabuar
rëndë.
Xhebrijtë e kanë qëlluar kur veprat e robërve i cilësuan si krijesë e Allahut, mirëpo
gabuan kur robit nuk i lanë kurrëfarë ndikimi për të kryër veprën e tij. Kaderit e
qëlluan kur thanë se robi e mer përgjegjësinë e veprës së tij porse gabuan kur thanë
se Zoti nuk ka mundësi absolute mbi çdo gjë ku thanë se veprat e robërve nuk i din
Allahu para se ata të ndodhin. Ndërsa Allahu i dha sukses grupit të shpëtuar, të
vërtetës dhe palës së ndihmuar, të cilët mendimin e tyre e bazuan në Kuran dhe në
Sunnet. Të cilët pohuan për Zotin e tyre krijimin e Tij dhe veprën e Tij, po ashtu
pohuan mbi robin veprën e tij dhe përgjegjësinë e Tij mbi lëvizjet e tija.
Të këtij kuptimi janë edhe fjalët e komentuesit të Tahaviut, i cili thotë: “Pasuesit e
të vërtetës thonë: Vepra e robërve, të mirat dhe të këqijat janë krijesë e Allahut të
Lartësuar, Allahu i Lartësuar veçohet me krijim të krijesave të Tij, nuk ka krijues si
Ai, xhebrit e tepruan në pohimin e kaderit duke e mohuar nga robi vepër, njejtë siç
e tepruan mushebihat50, të cilët i pohuan cilësitë dhe e përngjasuan, ndërsa mohuesit
e kaderit i bën robërit krijues me Allahun. Për këtë arsye llogariten si mexhusët e
këtij umeti, madje më keq se mexhusët nga këndi i faktit se mexhusët pohuan dy
krijues, ndërsa këta e pohuan krijesat. Allahu i udhëzoi besimtarët, ehlu Sunnetin në
krye të gjithë këtyre mendimeve, i udhëzoi ata në rrugën e drejtë. Andaj me çdo
argument që arguementohen xhebritë ajo aludon se Allahu është krijues i çdo gjëje
dhe se Ai ka forcë për çdo gjë. Si dhe se veprat e robërve janë nga përgjithësia e
krijesave të Tij dhe se çfarë deshi Ai ndodhi e çfarë nuk deshi nuk ndodhi. Mirëpo
kjo nuk do të thotë se robi në realitet nuk bën asgjë ose se nuk ka dëshirë apo
zgjedhje dhe se levizjet e tij të lira janë si pozita e lëvizjeve të gjethit të cilat
shkojnë nga do që i bart era dhe drunjtë.
Si dhe çdo argument të cilin e përdor kaderiu, aludon se robi është veprues i punës
së tij realisht dhe se ai ka vullnet, liri te zgjedhjes realisht si dhe atributi i kësaj pune
mbi të është realitet, mirëpo kjo nuk do të thotë se ai është jashtë kontrollit të
Allahut ose se kjo ka ndodhur pa dëshirën dhe forcën e Allahut. Andaj kur ta
bashkon çdo gjë që e thotë secili grup që është e vërtet dhe ajo e ehlu Sunnetit është
ajo çfarë aludon Kurani dhe librat tjerë të zbritura, shihet qartë forca dhe dëshira e
përgjithshme e Allahut për çdo gjë që ka në gjithësi qofshin ato materie apo vepra.
Si dhe se robërit i kryejnë veprat e tyre vetë realisht, për të ose lavdërohen ose

“Fetava” Ibn Tejmije 8/452.
Eteshbihu – përngjasimi: Është barazimi ndërmjet Krijuesit dhe krijesës, kjo është e papranueshme sepse bie ndesh
me fjalën e Allahut: “Asnjë send nuk është si Ai; Ai është dëgjuesi, shikuesi”(Shura:11) Të parët që bënë përngjasim janë
ekstremistët rafidij – shija, të cilët quhen el-Bejanijeh, të cilët pretenduan se Allahu është në formë të njeriut në gjymtyrë i
gjithë përpos fytyrës. I Lartëmadhëruar dhe i pa të meta është Allahu nga ajo çfarë ata i mveshin atij, shiko “El-ferku bejnelfirak” fq. 214, “Milel ve nihal” 1/106.
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nënçmohen. Kjo është realiteti i kësaj çështjeje, argumentet e realitetit nuk
konfrontohen ndërmjet veti, mirëpo ato e përforcojnë njëra tjetrën”51.

3. Arsyetimi me kader për rënien në mëkate
Arsyetimi me kader për rënien në mëkat është i kahershëm, qysh në fillimin e
krijimit të njeriut, madje i pari i cili e tha këtë fjalë ishte Iblisi-Allahu na ruajtë prej
tij, ai pasi që refuzoi urdhërin e Allahut ti bjer në sexhde Ademit-paqa e Allahut
qoftë mbi të, meritoi hidhërimin e Allahut, mallkimin e Tij, Allahu e largoi atë nga
mëshira e tij, e nxorri nga xheneti, ai nuk u pendua, as që i ra pishmanit e as që e
fajësoi veten e tij, mirëpo kjo ia shtoi mëkatin dhe rebelizmin akoma më shumë,
duke e fajësuar Allahun, ku tha: “(Iblisi) Tha: Zoti im, për shkak që më përzune
(më largove), unë do t’ua zbukurojë (të këqiat) atyre sa të jenë në tokë (në këtë
botë) dhe të gjithë ata do t’i largojë nga rruga e drejtë“.52 Kështu që këtë argument
të kotë të Iblisit e përcollën shumica e njerëzve pas tij, andaj edhe u zhytën në
mëkate dhe devijim, ranë në grackën e mëkateve dhe gjunaheve, pastaj për to u
argumentuan me arsyetimin e Iblisit dhe thanë: Kjo është diçka çfarë Allahu e ka
shkruar për ne, kështu që fajtor për mëkatet e tyre e bënë Zotin e tyre, ndërsa vetë
Ai Allahu i ndaloi ata nga ata mëkate. Allahu i Lartësuar tregon për shembullin e
tyre dhe thotë: “Ata që i bënin shok zotit (idhujtarët) thanë: Sikur të kishte dashur
Allahu, as ne, e as prindërit tanë nuk do të adhuronin asnjë send pos Tij, dhe nuk
do të ndalonim (nuk do të konsideronim të ndaluar) asnjë send pos (ndalesave të)
Tij. Kështu (këso gënjeshtrash) bënin edhe ata që ishin para tyre. Po a mos kanë
të dërguarit obligim tjetër, përveç që t’i njoftojnë qartazi?“53 Allahu Fuqiplotë
demantoi argumentet e tyre dhe i mposhti fjalët e tyre dhe i emëroi ata thjesht si
shpifje dhe fjalë mbi Allahun pa dije ku tha: “Ata pastaj thanë: Sikur të kishte
dashur Allahu, ne nuk do t’i adhuronim ata (as idhujt e as melaiket). Ata nuk
kanë për këtë (që thonë) ndonjë fakt, ata vetëm gënjejnë”.54 Allahu i
Lartëmadhëruar lajmëroi se të flasësh për Allahun pa dije është prej mëkateve më të
mëdha madje atë e potencoi afër shirkut si dhe e ceki atë në bashkësinë e ndalesave
të irituara ku tha: “Thuaj: Zoti im i ndaloi vetëm të këqijat e turpshme, le të jenë të
hapta ose të fshehta, ndaloi mëkatin, ndaloi shtypjen e tjetrit pa të drejtë, ndaloi
t’i mvishni Allahut shok pa patur për të kurrfarë argumenti, dhe ndaloi të thoni
për Allahun atë që nuk e dini se është e vërtetë”.55 Andaj nuk ka dyshim se ky lloj
argument është i refuzuar, pretendim i kotë, fjalë për Allahun pa dije, Ai i cili beson
në të dhe e thotë atë, e meriton dënimin më të ashpër, njejtë siç e meritoi Iblisi
mallkimin-Allahu na ruajtë prej saj. Këta të paditur e kanë ngritur fjalën e tyre të
kotë me disa dyshime, të cilat ua ka shfaqur dhe ua kanë mbjellur shejtani në trurin
“Sherhu Tahavije” recensues shejh et-Turki dhe shejh Arnaudi, 2/640.
Hixhr:39.
53 Nahl:35.
54 Zuhruf:20.
55 Araf:33.
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e tyre dhe ua ka zbukuruar atë dhe ju ka diktuar duke u argumentuar me hadithin e
saktë ku Ademi-paqa e Allahut qoftë mbi të, u argumentua me kader kur Musai e
fajësoi për nxjerjen e tij dhe të pasardhësve të tij nga xheneti. Këtë hadith të saktë e
ka nxjerur Buhariu dhe Muslimi ndërsa teksti i tij është:
“Polemizuan Ademi dhe Musai” në një version qëndron se: “Musai tha: O Zot na i
mundëso ta shohim Ademin i cili na nxorri nga xheneti nga shkaku i mëkatt të tij.
Atëherë Musai pasi që e pa i tha: O Adem ti je babai i njerëzimit, Allahu të krijoi ty
me dorën e tij, fryu te ti nga shpirti i Tij, i urdhëroi melekët të bien në sexhde për ty,
trego pse na nxorre neve dhe veten tënde nga xheneti. – Ademi ia ktheu Musait duke
i thënë: Ti je Musai, Allahu të zgjodhi ty me të folurin e Tij ndaj Teje, Teuratin ta
shkroi ty me dorën e Tij, Allahu e ka shkruajtur në Teura,t para se unë të krijohem:
Ademi mëkatoi ndaj Zotit të Tij dhe gaboi? – Musai tha: 40 vite” – Në një version
qëndron se: “Ademi tha: A po më fajëson për një çështje të cilën Allahu e ka
caktuar mbi mua 40 vjet para se të më krijon mua?” – Në këtë moment i Dërguari i
Allahut-sala Allahu alejhi ue sel-lem, tha: “Ademi e fitoi Musain (në
argumentim)”.56
Ky hadith përmban dorëzimin ndaj kaderit kur të të bien fatkeqësitë, e të mos
fajësohet mëkatari që është penduar, pasi që besimtari është i urdhëruar të
argumentohet me kader kur ti ndodhin fatkeqësitë, të cilat nuk janë nën vullnetin e
tij. Mirëpo nuk i lejohet të argumentohet me kaderin për të metat, të cilat bien mbi
të me qëllim nga ai. Ademi e fitoi Musain-paqa e Allahut qoftë mbi të, nga shkaku
se ai, Ademi-paqa e Allahut qoftë mbi të, u pendua nga mëkati, iu dorëzua
fatkeqësisë që e kaploi atë dhe pasardhësit e tij nga shkaku i ngrënies së tij nga
pema e ndaluar. Këtu Musai-(sala Allahu alejhi ue sel-lem), nuk e fajësoi Ademin
për mëkatin e bërë, për të cilin ai u pendua, pasi që Ademi gjatë kohës kur u
argumentua nuk i ishte i mveshur me mëkat, kurse i penduari nga mëkati është si ai
që nuk ka mëkat. Ndërsa Musai-(sala Allahu alejhi ue sel-lem), është më i ditur për
Allahun, që ta fajësonte të penduarin për një mëkat që ai është penduar nga ai dhe
Allahu ia ka falur atë. Apo çmund të thotë për babain e tij Ademin-(sala Allahu
alejhi ue sel-lem), të cilit Allahu ia pranoi pendimin dhe e përzgjodhi. E fajësoi atë
nga shkaku se si pasoj e saj pasardhësit e tij i kapluan fatkeqësitë e vazhdueshme,
sikur kjo është njëfarë lloji të ardhurit keq që e fajëson atë që ishte shkak për të.
Njejtë siç qortohet dikush i cili bëhet shkak për ti future shokët e tij në punë të
rëndë ose bëhet shkak i futjes së tyre në fatkeqësi. Andaj Musai-(sala Allahu alejhi
ue sel-lem), nuk i tha atij: Pse e hëngre pemën e ndaluar? – Mirëpo i tha: Pse na
nxore neve dhe veten tënde nga xheneti. – Me këtë bëhet e qartë se argumentimi i
Ademit-(sala Allahu alejhi ue sel-lem), mbi Musën me kader është në atë që e ka
kapluar atë dhe pasardhësit tij nga sprovat, jo në shenjë të asaj që ai ka rënë në
mëkat, të cilin ia ka fshirë pendimi i tij. Bazuar në këtë që thamë demantojmë
argumentimin e atyre që argumentohen për mëkatet e tyre me këtë hadith.

56

Transmeton Buhariu nr. 3409, Muslimi nr. 2652.
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Disa nga selefi kanë thënë: “Dy vetë kanë gabuar Ademi dhe Iblisi, Ademi-(sala
Allahu alejhi ue sel-lem), u pendua dhe Allahu i pranoi atij pendimin dhe e zgjodhi
atë. Iblisi vazhdoi në mëkatin e tij dhe për të u argumentua me kader, kështu që
Allahu atë e mallkoi dhe e largoi nga mëshira e tij. Andaj kush pendohet për
mëkatin e bërë i ka përngjasuar babait të tij Ademit-paqa e Allahut qoftë mbi të, e
kush i përngjason babait të tij nuk ka bërë zullum. Ndërsa ai i cili vazhdon në mëkat
e nuk pendohet dhe për të argumentohet me kader, ky i përngjason Iblisit armikut të
vet. Kështu që kush i përngjet armikut të tij ka bërë zullum, zullum, zullum“.
Andaj argumentimi me kader për mëkatet e bëra është i paparanueshëm nga ana
sheriatike, njëkohësisht është edhe i paparanueshëm nga ana logjike. Pasi që
zullumqari kur i bën zullum tjetrit ose vrasësi kur e vret tjetrin ose kur vjedhësi ia
vjedh mallin tjetrit duke u argumentuar të gjithë këta me kader, kjo nuk pranohet
asesi nga ata. Nga ana tjetër poqëse i ndodhin atij të gjitha këto gjëra të njejtit
person dhe i padrejti do të arsyetohej me kader, personi në fjalë nuk do ta pranonte
një gjë të tillë. Andaj sikur kaderi të ishte argument për atë që bën imoralitet apo
padrejtësi, atëherë nuk do të kishte nevojë të fajësohej askush e as të dënohet
dikush. Kështu sipas këtij mendimi do ti lejohej njeriut të vepron me gjakun e
tjetrit, me mallin e tij, me familjen e tij duke i bërë çfarëdo lloj padrejtësie apo të
keqe, e pas gjithë kësaj të arsyetohej me kader se kjo ka qenë e shkruar kështu, këtë
pa dyshim se nuk e thuan njerëzit me logjikë të shëndoshë.
Prandaj disa dijetarë këtyre ju kanë thënë: „Ti gjatë respektit je kaderij ndaj Allahut,
ndërsa në mëkat ndaj Tij je xheberij. – Që do të thotë se kur ata urdhërohen për të
respektuar Allahun thonë: Derisa të vijë kaderi i Allahut mbi ne, ndërsa kur i ndalon
ti bëjnë mëkat Allahut thonë: Ne jemi të imponuar për ti kryer ata. – Kjo është pika
e fundit e mospërputhjes, inatit, mendjemadhësisë, Allahu na ruajtë dhe na largoftë
nga këto intriga.
Po ashtu ata që argumentohen me kader për mëkatet e tyre është edhe hadithi i
vërtetë-mutefekun-alejhi, të cilin e përcjell Abdullah ibn Mesudi (radijAllahu anhu)
i cili thotë: na ka treguar i Dërguari i Allahut, i cili është më i drejti i të drejtëve se:
"Çdokujt, krijimi i tij i mblidhet në barkun e nënës dyzet ditë në një pikë. Pastaj
bëhet pikë gjaku e ngjizur, po aq. Pastaj bëhet copë mishi, po aq. Pastaj dërgohet
tek ai një melek që fryn (në fetus) shpirtin dhe urdhërohet me katër gjëra: me
shkrimin e riskut (furnizimit) të tij, kohëzgjatjen e jetës së tij, veprat e tij dhe a do të
jetë i lumtur apo i dëshpëruar. Pasha Allahun, përpos të Cilit zot tjetër nuk ka!
Ndonjëri prej jush do të punojë punë të banorëve të Xhenetit derisa të mos mbetet
ndërmjet tij dhe Xhenetit vetëm sa një kut. Pastaj e mund ajo që është shkruar, fillon të punojë punë të banorëve të zjarrit dhe do të hyjë në të. Një tjetër do të
punojë punë të banorëve të zjarrit derisa të mos mbetet ndërmjet tij dhe Xhehenemit
sa një kut, pastaj e mund ajo që është shkruar, fillon të punojë punë të banorëve të
Xhenetit dhe hyn në të".57

57

Transmeton Buhariu nr. 3208, Muslimi nr. 2643.
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Me këtë hadith ata argumentohen duke thënë se Allahu ua ka shkruajtur atyre
pafatësinë, e kështu ata ecin sipas asaj që ka shkruajtur Allahu mbi ta. Ky argument
është i zbehtë si dhe argumentim i kotë, pasiqë atë që e ka shkruajtur Allahu mbi
robin kur ai ka qenë në barkun e nënës, kjo është gajb – e fshehur, të cilën nuk e din
kush pos Allahut, kështu që përderisa ata nuk e dinë atë pse nuk e marin faktin se
Allahu ua ka shkruajtur atyre lumturinë, fatin e mirë. Mirëpo problem qëndron aty
se këta e ngatërojnë veten e tyre dhe bien pre e epsheve të tyre, e pastaj ia hudhin
përgjegjësinë e veprave të tyre dijes së Allahut, e cila është gajb – e fshehur, e
kështuqë ata flasin për Allahun pa dije.
Besimtari nga besimi në Allahun obligohet të beson se Allahu nuk i bën padrejtësi
askujt as sa një thërmi i vogël dhe se ai (besimtari) është i obliguar ta respekton
Allahun, ti largohet mëkateve ndaj Tij, kjo hyn në përgjegjësinë dhe mundësinë e
robit. Kurse dija e Allahut të Lartësuar është nga cilësitë e Tij të plota që i përket
madhërisë së Tij, atë nuk e din kush tjetër nga krijesat veç Allahut, përderisa ajo të
ndodh dhe fjala e robit para se të ndodh diçka është vetëm pretendim se ajo do të
ndodh pasi që të fshehtën nuk e din kush përpos Allahut, kështu që argumentimi i
shtrembër dhe i keqkomentuar me këtë hadith është i kotë.

4. Shkallët e kadasë dhe kaderit
Shejhul islam Ibn Tejmije-Allahu e mëshiroftë, e sheh se besimi në kada dhe kader
është në dy kategori, ku çdo shkallë përmban dy realitete:
Kategoria e parë - sipas tij është: “Besimi se Allahu i Lartësuar e ka ditur nga dija e
Tij absolute se çfarë do të bëjnë krijesat e tij, dija e të Cilit nuk ka kufij. Ka ditur
për gjithë punët e krijesave kush do ta respekton atë dhe kush do ta kundërshton, e
ka ditur rriskun e tyre, vdekjen e tyre, dije të cilën Allahu pastaj e ka shkruajtur në
librin “leuhil-mahfudh”, pra caktimet e krijesave. Gjënë e parë të cilën e ka krijuar
Allahu është lapsi, të cilit i tha: Shkruaj! – Ai tha: Çfarë të shkruaj? – i tha: Shkruaj
çfarë do të ndodh deri në ditën e kijametit. – Andaj çfarë do që e kaplon njeriun nuk
mund ti ik si dhe çfarë nuk e ka kapluar nuk ka mundur ti ndodh, lapsat janë tharrë
dhe fletët janë mbyllur, siç thotë Allahu në Kuran: “A nuk e ke ditur se Allahu di
çka ekziston në qiell e në tokë, e tërë ajo është e shënuar në libër, ajo për Allahun
është shumë lehtë”.58 Kurse në suren Hadid Allahu thotë: “Nuk ndodh asnjë
fatkeqësi në tokë e as në trupin tuaj, e që të mos jetë në shënime (libër - Lehvi
Mahfudh) para se të ngjajë ajo, e kjo për Allahun është e lehtë“.59
Kategoria e dytë – Besimi se dëshira e Allahut është realizuese, forca e Tij përfshin
çdo gjë, e ajo është se çfarë deshi Allahu ishte, çfarë nuk deshi Ai ajo nuk ishte. Si
dhe çdo gjë në qiell apo në tokë, çdo lëvizje, çdo heshtje të gjitha këta janë dhe
ndodhin me dëshirën e Allahut. Në sundimin e Tij është çfarë të don Ai, Ai është i
fuqishëm për çdo gjë, çfarë shohim e çfarë nuk shohim, çdo krijesë që është në tokë
58
59

Haxh:70.
Hadid:22.

19

Akide 4

2017-2018

dhe në qiell është krijesë që e ka krijuar Allahu, nuk ka krijues pos Tij, e as Zot pos
Tij. Edhe përskaj kësaj i ka urdhëruar robërit e Tij ta respektojnë Atë dhe të
dërguarit e Tij, i ka ndaluar që ta kundërshtojnë Atë. I Gjithëlartësuari i don të
devotshmit, bamirësit, të drejtit, kënaqet me ata të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të
mira, nuk i don pabesimtarët, nuk është i kënaqur me popujt e prishur që bëjnë
padrejtësi mbi tokë, nuk e ka urdhëruar imoralitetin, e as që është i kënaqur që
robërit e Tij të bëjnë kufër, nuk i don çregullimet. Robërit i bëjnë punët realisht,
porse Allahu i ka krijuar veprat e tyre, robi është: ose besimtarë ose pabesimtarë ose
i mirë ose i keq ose namazfalës ose agjërues, robërit kanë mundësi ti kryejnë veprat
e tyre, ata madje kanë edhe dëshirë por Allahu është krijues i tyre, forcës së tyre dhe
dëshirave të tyre“60.
Rrumbullaksimi i fjalëve të shejhul-islam Ibn Tejmijes-Allahu e mëshiroftë, është
se besimi në kada dhe kader përfshin katër shkallë:
-Shkalla e parë – Dituria
Që do të thotë besimi se: Allahu është i Gjithëditur mbi çdo gjë përgjithësisht dhe
hollësisht. Dija e Tij përfshin çdo gjë që ka qenë dhe çfarë do të jetë. Diçka çfarë
nuk ka qenë, sikur të kishte qenë si do të ishte, e din atë që egziston dhe atë që nuk
duket, të mundshmen dhe të pamundshmen. Nga dija e Tij nuk shpëton asgjë qoftë
edhe sa grimca, qoftë në tokë apo në qiell. Allahu i ka njohur krijesat e Tij para se ti
krijon ata, ka ditur rriskun e tyre, vdekjen e tyre, fjalët e tyre, veprat e tyre, të gjitha
lëvizjet e tyre, heshtjen e tyre, dëshirat e tyre, atë që kanë shfaqur dhe atë që kanë
fshehur. Argumentet që flasin mbi këtë shkallë nga Kurani dhe Sunneti po i sjellim
në vijim:
Një: Nga Kurani:
A - Fjala e Allahut Fuqiplotë: “Ai është Allahu, nuk ka zot tjetër pos Tij. Dijetari i
të fshehtës dhe të dukshmes, Ai është Mëshiruesi, Mëshirëbërësi!”61
B - Gjithashtu thotë: “ Atij nuk mund t’i shihet as në qiell as në tokë sendi sa
grimca, e as më i vogël, e as më i madh, vetëm se janë të regjistruar në librin e
qartë”.62
C- Ndërsa në suren Enam Allahu thotë: “Çelësat e fshehtësive janë vetëm te Ai, atë
(fshehtësinë) nuk e di kush pos Tij. Ai e di çfarë ka në tokë dhe në det, Ai e di për
çdo gjeth që bie dhe s’ka kokërr në thellësi të tokës, s’ka të njomë dhe s’ka të
thatë që nuk është (shënuar) në librin e qartë (Lehvi mahfudh)”63.
Dy: Nga Sunneti:
“Raudatu-nedije sherhul-akidetul Uasitije” Ibn Tejmije fq. 352.
Hashr:22.
62 Sebe:3.
63 Enam:59.
60
61
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Në Sahihul-Muslim përcillet se i Dërguari i Allahut-sala Allahu alejhi ue sel-lem,
ka thënë: “Çdo njeriut i dihet vendi i tij në xhenet ose në xhehenem”64.
-Shkalla e dytë – Shkrimi
Që është besimi se Allahu e ka shkruajtur atë që e ka pasur në dijen e Tij të
mëparshme mbi caktimin e krijesave se: çfarë do të ndodh me ta deri në ditën e
gjykimit në Lehfi-mahfudh. Argumentet për këtë shkallë janë të shumta:
Një: Nga Kurani:
A - Fjala e Allahu të Madhërishëm: “A nuk e ke ditur se Allahu di çfarë ekziston
në qiell e në tokë, e tërë ajo është e shënuar në libër, ajo për Allahun është shumë
lehtë”.65
B - Gjithashtu thotë: “Vërtet, Ne i ngjallim të vdekurit dhe i shkruajmë veprat,
gjurmët e tyre dhe çdo gjë kemi regjistruar në librin e ruajtur (lehvi mahvudh)”.66
C - Fjala e Allahut kur Musai -paqa e Allahut qoftë mbi të, polemizoi me Firaunin:
“Ai tha: “Si është gjendja e popujve të mëparshëm? Dija për ata është te Zoti im,
e shënuar në një libër. Zoti im nuk gabon e as nuk harron”67.
Dy: Nga Sunneti:
A - Në Sahihun e Muslimit nga Abdullah ibn Amr ibn Asit (radijAllahu anhu)
qëndron se ai ka thënë: E kam dëgjuar të Dërguarit e Allahut-sala Allahu alejhi ue
sel-lem, duke thënë: “Allahu i ka shkruajtur caktimet e krijesave 50 000 vjet para se
ta krijon tokën dhe qiellin” – Dhe tha: “Dhe Arshi i tij ishte mbi ujë”.68
B - Në sahihët e Buhariut dhe Muslimit përcillet se i Dërguari i Allahut-sala Allahu
alejhi ue sel-lem, ka thënë: “Çdo shpirt që mer frymë Allahu ia ka caktuar atij
vendin e tij në xhenet apo në xhehenem si dhe se a do të jetë ai fatkeq apo
fatmirë”69.
-Shkalla e tretë – Dëshira
Është besimi në dëshirën e Allahut se: ajo është e plotfuqishme, forca e Tij është
gjithëpërfshirëse, çfarë deshi Ai ishte, çfarë nuk deshti Ai të jetë nuk do të jetë. Çdo
lëvizje apo heshtje, udhëzim ose devijim, të gjitha ndodhin apo nuk ndodhin me
dëshirën e Allahut të Lartësuar. Kjo dëshirë bashkohet me forcën e përgjithshme në
Transmeton Muslimi nr. 2647.
Haxh:70.
66 Jasin:12.
67 Taha:51-52.
68 Transmeton Muslimi nr. 2653.
69 Transmeton Buhariu nr. 1362, Muslimi nr. 2647.
64
65
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atë që ka qenë dhe që do të jetë. Dallojnë në atë që nuk ka qenë dhe nuk egziston.
Atë që e do Allahu të jetë ajo egzsiton me forcën e Tij absolute. Ndërsa atë që nuk e
don Allahu te jetë, ajo nuk ndodh jo se Allahu nuk ka mundësi ta bën atë, mirëpo
nuk ndodh sepse Allahu nuk e don një gjë të tillë, Allahu thotë: “. E sikur të donte
Allahu nuk do të vriteshin, mirëpo Allahu bën çka të dojë“70. Andaj mosluftimi
ndërmjet tyre s’është nga mosfuqia e Allahut për një gjë të tillë, mirëpo nga
mosdëshira e Allahut për të ndodhur ajo.
Argumentet nga Kurani dhe Sunneti që flasin për këtë shkallë janë të shumta prej
tyre:
Një: Nga Kurani:
A - Fjala e Allahut: “Ezoti yt krijon çka të do dhe zgjedh ”71.
B - Gjithashtu Allahu thotë: “Po ju nuk mundeni, por vetëm nëse dëshiron Allahu,
Zoti i botëve!“72.
Dy: Nga Sunneti:
Në sahihun e Muslimit qëndron se i Dërguari i Allahut-sala Allahu alejhi ue sellem, ka thënë: “Zemrat e bijve të Ademit që të gjitha janë ndërmjet dy gishtërinjve
të Gjithëmëshirshmit si një zemër e vetme, Ai i rrotullon ata si të dojë Ai”73.
-Shkalla e katërt – Krijimi
Është besimi se të gjithë krijesat janë krijesat e Allahut me qenien, cilësitë, lëvizjet
e tyre si dhe çdo gjë pos Allahut është e krijuar nga mosegzistenca. Argument për
këtë shkallë nga Kurani dhe Sunneti janë:
Nga: Nga Kurani:
A - Fjala e Allahut: “Allahu është krijues i çdo sendi dhe Ai ëshë mbikëqyrës ndaj
çdo gjëje”.74
B - Gjithashtu Allahu thotë: “E Allahu ju krijoi juve edhe atë që e punoni“75.

Bekare:203.
Kasas:29.
72 Tekvir:29.
73 Transmeton Muslimi nr. 2655.
74 Zumer:62.
75 Saffat:96.
70
71
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Nga: Sunneti:
Hadithi i Hudhejfes (radijAllahu anhu) të cilin e nxjer Buhariu ku qëndron se i
Dërguari i Allahut-sala Allahu alejhi ue sel-lem, ka thënë: “Allahu e ka krijuar çdo
kënd i cili prodhon diçka dhe prodhimin e tij”.76
Dijetarët e ehlu Sunnetit dhe xhematit konkludojnë se: të gjithë veprat e robërve
qofshin ato të mira apo të këqija hyn në krijimin e Allahut, kadanë dhe kaderin e
Tij. Allahu e ka ditur se çfarë do të krijon nga robërit e Tij dhe se çfarë do të bëjnë
ata. Pastaj atë e ka shkruar në lehvi-mahfudh. Allahu i krijoi ata si deshi Ai, mbi to
kaloi kaderi i Tij, kështu që ata vepruan njejtë siç ka dashur Ai të veprojnë. Allahu e
udhëzoi atë të cilin ia ka shkruajtur fatin e mirë, e devijoi atë të cilin e shkruajti me
fat të keq.
Allahu e ka ditur se kush janë banorët e xhenetit dhe ua lehtësoi atyre rrugën e
punës që i çon në të, Allahun e lusim të na bën prej tyre. Allahu e ka ditur se kush
janë banorët e xhehenemit dhe ua lehtësoi rrugën për punë nga ajo-Allahun e lusim
të na ruaj nga kjo rrugë dhe nga xhehenemi. Mirëpo kjo nuk do të thotë se robi
është i detyruar në zgjedhjen e tij, pa liri zgjedhjeje dhe dëshire, porse ai është
veprues i realtë, thjeshtë me dëshirën dhe forcën e tij. Mirëpo edhe kjo nuk del nga
korniza e fuqisë së Allahut dhe dëshirës së Tij, porse njeru është pasues i saj.
Shejhul-islam Ibn Tejmije-Allahu e mëshiroftë, e qartëson qëndrimin e ehlu
Sunnetit dhe xhematit në lidhje me veprat e robërve ku thotë: „Medhhebi i ehlu
Sunnetit dhe xhematit është se Allahu është Krijuesi i çdo gjëje, Zot i saj dhe
sundues i saj. Nuk ka Zoti pos Tij, e as krijues pos Tij. Çfarë deshi Ai ishte, çfarë
nuk deshti ajo nuk ndodhi, Ai është i Gjithëfuqishmi për çdo gjë dhe i ditur për çdo
gjë. Robi është i urdhëruar ta respekton Allahun dhe ta respekton të Dërguarin e Tijsala Allahu alejhi ue sel-lem, ai është i ndaluar ta kundërshton Allahun dhe të
Dërguarin e Tij-sala Allahu alejhi ue sel-lem. Poqëse ai e respekton atë kjo është
dhunti, e poqëse e kundërshton atëherë ai meriton dënimin dhe poshtrimin, ndërsa
Allahut i takon argument i qartë, nuk ka argument të dikujt mbi Allahun. E gjithë
kjo egzistencë egziston me kadanë dhe kaderin e Tij, dëshirën e Tij, forcën e Tij,
mirëpo Ai e don respektin, urdhëron për nga ajo, i shpërblen vepruesit e saj dhe për
të i nderon ata. E uren mëkatin, ndalon prej tij, e dënon vepruesin e tij. Çdo mirësi
që e kaplon robin kjo është dhuratë prej Allahut si dhe çdo sherr që e kaplon atë,
janë shkak mëkatet e tij dhe gjunahet e tij”77.

76
77

Transmeton Buhariu nr. 25.
“Fetava-Ibn Tejmije” 8/63.
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5. Frytet e besimit në kada dhe kader
Akideja e besimit në kada dhe kader lë gjurmë të mëdha në jetën e besimtarit, nga e
cila varet lumturia e tij në dunja dhe ahiret. Kështu që në dunja nuk mërzitet për atë
që ka kaluar, e as që pikëllohet për atë që nuk e ka aritur. Gjithashtu nuk gëzohet
shumë poqëse i bie ndonjë rrisk i madh, e i shkurt i kësaj bote, mirëpo atë e sheh të
zënë me pasimin e asaj që e kënaq Zotin e tij, vepron pas punës për këtë qëllim.
Gjithashtu e sheh të kujdesshëm e të ruajtur nga mëkatet që çojnë drejt hidhërimit të
Allahut. Kaderin e keq e mbulon me hajr, kaderin e urisë me ushqim, kaderin e
sëmundjes me shërim, kaderin e varfërisë me nxitim për ta kërkuar rriskun. I mer
parasysh shkaqet, mirëpo nuk mbështetet vetëm në to, por kërkon nga Zoti i tij
ndihmë në çdo hap të jetës për atë të cilën nuk ka mundësi ta kryen.
Kur kjo akide u forcua në zemrat e sahabëve ajo i dha frytet e saja të hajrit, në
zemrat e tyre lëshoi qetësi, shpirtrat e tyre i mbushi me rehati, po ashtu ata e
kuptuan se çfarë kërkohet prej tyre, kështu që ata punuan sipas saj sa më mire,
kështu që u liruan nervat e tyre. Vazhduan në përhapjen e fesë së Allahut duke
çliruar zemrat para se ti çlirojnë shtetet dhe perandoritë e mëdha të asaj kohe, pasi
që panë se çdo forcë në tokë është e dobët. Kur në zemrat e tyre kishin besimin në
kader kjo rezultoi tek ta në trimëri të paparë, prandaj dhe i realizuan disa punë të
cilat ju përngjajnë atyre mrekullive të mëparshme të profetëve, pra në kohën e tyre
ndodhën ngjarje të jashtëzakonshme, fituan në çlirimin e popujve të shumtë, të cilët
ishin të robëruar në prangat e paganizmit dhe të shirkut, gjë e cila sot e kësaj ditë po
i habit gjithë popujt mbi sipërfaqen e tokës dhe e gjitha kjo në një periudhë kohore
shumë të shkurtë krahasuar me të tjerët.
Kjo si rezultat i besimit në kader, dijes së tyre se ajo çfarë i ka kapluar nuk ka mund
ti gabon si dhe ajo çfarë nuk i ka kapluar nuk ka mundur ti kaplon. Si dhe poqëse
banorët e tokës tubohen që t’ju bëjnë dëm atyre nuk do të munden vetëm se aq sa ka
dashur Allahu për ta. Po ashtu e dinin se njeriu nuk vdes derisa ta mer rriskun që i
është caktuar dhe se vdes me afatin e caktuar.
Frytet e besimit në kader mund ti përmbledhim si në vijim:
1. Ndjenja e kënaqësisë, rehatisë përballë kadasë dhe kaderit – Kjo pasi që besimtari
e din fort mirë se caktimi i Allahut ndodh me emrin e Allahut dhe administrimin e
Tij. Po ashtu e ka të qartë se hajri është në atë që e ka përzgjedhur Allahu, Allahu i
Lartësuar thotë: “ Por mund që ju ta urreni një send, e ai është shumë i dobishëm
për ju, dhe mund që ju ta doni një send, e ai është dëm për ju. Allahu di, e ju nuk
dini”.78 Ai bën durim gjatë fatkeqësive, e falenderon Allahun gjatë begative, me
këtë e ndjek rrugën e besimtarëve ndërmjet dy pozitave durimit dhe falenderimit, të
cilën rrugë e ndjekin vetëm njerëzit më të dalluar të këtij umeti. Në hadithin e saktë
i Dërguari i Allahut-sala Allahu alejhi ue sel-lem, thotë: “E çuditshme është gjendja
e besimtarit, çështja e tij gjithmonë është hajr, kjo i ndodh vetëm besimtarit, kur atë

78

Bekare:216.
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e kaplon një e mirë ai për të e falenderon Allahun, e kjo është hajr për të, e poqëse
e kaplon ndonjë e keqe ai bën durim dhe kjo është hajr për të”.79
Ai i cili është i privuar nga akideja e besimit në kader nuk përballon dot përpara
vështirësive, e as që mund të duron ngushtësinë e fatkeqësive. Poqëse ata i
shoqërojnë shqetësimet, presionet e jetës, sëmundjet, fatkeqësitë ata i kthehen
rrugës së gabuar për ti tejkaluar këta sprova sikurse janë, duhani, medikamentet,
alkooli, droga sa që ka prej tyre që mendojnë se do të gjejnë zgjidhje duke bërë
vetëvrasje, duke u munduar ti ikin realitetit nga e cila janë kapluar, Allahu na ruajtë
nga injoranca dhe moskuptimi i sprovave.
2. Shpëtimi nga sëmundjet e rrezikshme shoqërore - Të cilat vrasin shoqëritë, çojnë
në urejtje, mbjellje të armiqësisë si: Zilia (hasedi), urejtja e njerëzve nga shkaku se
Allahu i ka begatuar ata me të mira dhe dëshira që ai person ti humb ata mirësi.
Ndërsa besimtari e din se këtë gjë të cilën e kanë ua ka dhuruar Allahu dhe ajo është
me caktimin e Allahut. Po ashtu edhe ai i cili privohet nga ky rrisk edhe kjo është
nga caktimi i Allahut. Për këtë arsye besimtari është i kënaqur me caktimin e tij.
Pastaj kjo rezulton tek ai me: qetësi, rehati, gëzim, siguri etj.
3. Mbështetja e sinqertë si dhe mbështetja e paluhatshme në Allahun në çdo rast,
gjendje dhe situatë - Nga bindja e robit se atë e kaplon vetëm ajo që e ka caktuar
Allahu për të si dhe se njerëzit nuk kanë në dorë veten e tyre – e ku tjerët – për ti
bërë mirë apo dëm, nuk e kanë në dorë as jetën, as vdekjen e as ringjalljen.
4. Dorëzimi ndaj Allahut Fuqiplotë - Lënia e kundërshtimit të gjykimit të tij,
pranimi i tij me zemër të hapur, me gjoks mikëpritës. Kjo mbush zemrën me siguri,
bindje largon shqetësimin, konfuzionin.
5. Serioziteti në përballimin e gjërave, vendosmëria në shërimin e problemeve,
mospesimizmi, nuk është përtac, nuk ju dorëzohet dorëzohet sprovave që e
kaplojnë. Çdo herë aktiv në atë që i sjell dobi, duke ju përgjigjur porosisë profetike
e cila thotë: “Nxito në atë që të bën dobi dhe mbështetu në Allahun e mos prito,
poqëse të kaplon diçka mos thuaj: Sikur ta kisha bërë kështu do të ndodhte kështu.
Mirëpo thuaj: Caktimi i Allahut çfarë deshi Ai ndodhi. Pasi që fjala “sikur” ia hap
dyert shejtanit”.80
6. Ambicja e lartë, mos-humbja e shpresës si dhe mosdorëzimi gjatë ndodhive jo të
mira. Këtë e bën besimi i shëndosh në kader që besimtari ta jap maksimumin e tij në
të gjitha rrethanat në të cilat gjendet, përdorimin e forcës në rrugë të ndihmesës së
të vërtetës dhe mbrojtjes së saj.
7. Krenaria e shpirtit, ndjenja e kënaqësisë si dhe kujdes nga nënshtrimi i dikujt
tjetër pos Allahut - Pasi që besimtari e din se rrisku i tij është i shkruar dhe i caktuar
nga Allahu dhe se ai nuk vdes perderisa ti vjen rrisku që e ka të caktuar dhe se kjo
do të ndodh pa marë parasysh se sa njerëz mund të mundohen për të kundërtën, pra
për të ta ndaluar rriskun. Dije se rrisku të cilin ta ka caktuar Allahu do të vi tek ti
dhe për këtë nuk duhet asnjëherë të shqetësohesh ose mos biesh në pozitën e atyre
të cilët nuk e njohin kaderin, e si pasojë e asaj për të aritur deri tek një pasuri
79
80

Transmeton Muslimi nr. 2999.
Transmeton Muslimi nr. 2664.
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kalimtare nënçmohen, nëpërkëmben madje edhe tërbohen dhe i humbin të gjitha
virtytet morale dhe intelektuale që i kanë aritur, vetëm se të arin deri tek një pasuri e
cila sa vin dhe shkon. Pra çdo besimtarë obligohet ta lidh zemrën e tij me Allahun,
në dorën e të cilit janë çelësat e çdo gjëje atë që don Ai ishte dhe ndodhi, e ajo që Ai
nuk deshti ajo nuk ishte dhe nuk ndodhi.
8. Qetësimi i zemrës dhe sigurimi në shpirt - Kjo është prej gjërave që më së shumti
vrapon biri i Ademit në këtë botë, kurse me njohjen e kadase dhe kaderit këtë mund
ta arrijë shumë lehtë, ngase kjo është edhe një lloj titulli i lumturisë, shkak i
rehatisë. Madje kjo është edhe qëllimi i çdo njeriu, kërkesa e çdo të gjalli. Andaj
gara më e madhe e krijesës njerëzore në gjithë rruzullin tokësorë madje edhe qëllimi
më i madh i njerëzve është pikërisht realizimi dhe aritja e kënaqësisë së tij në këtë
botë aq sa ka mundësi. Mirëpo shumica e njerëzve gabuan rrugën drejt saj, kur
zemrat e tyre u zbrazën nga besimi në kadanë dhe kaderin e Zotit. Andaj sheh disa
muslimanë të thjeshtë e të rehatshëm, e të bindur në atë që ka caktuar Allahu, gjë që
nuk e sheh tek shumë të pasur nga muslimanët me mall e pasuri të mëdha.
Për këtë dëshmon njëri nga perëndimorët i cili quhet “Budli” i cili madje shkroi
edhe një artikull me titull “Jetova në xhenetin e Allahut” ku ndërmjet tjerash
shkruan: “Në vitin 1918, ia ktheva shpinën botës në të cilën jetova tërë jetën, u
drejtova kah mesi i Afrikës Jugore nga ana e saj perëndimore ku jetova ndërmjet
beduinëve të Sahrasë (shkretëtirës). Atje jetova për 7 vite, gjatë kësaj kohe e
mësova gjuhën e tyre, vesha veshjen e tyre, haja nga ushqimet e tyre, mora traditat
dhe zakonet e tyre të jetesës. Fillova si ata të mar nën pronë dhen (bagëti), fleja në
çadra siç flenin ata, pastaj u zhyta në mësimin e islamit, pas takimit me muslimanët
e këtyre torojeve. Derisa shkrova një libër mbi Muhamedin-(sala Allahu alejhi ue
sel-lem), me titull “I Dërguari”. Këta shtatë vite që i kalova me ata beduin janë
vitet më të mira të jetës sime, në të cilat u gëzova me liri, rehati, qetësi e kënaqësi të
jetës së thjeshtë.
Nga beduinët e shkretëtirës mësova se si ti përballoj shqetësimet, ata me atributin e
tyre si musliman besojnë në kada dhe kader. Kjo ju ndihmon të jetojnë të sigurtë
duke e marrë jetën e kësaj bote si diçka të lehtë dhe të vogël, ata nuk nguten në
çështjet e tyre. Po ashtu nuk e hudhin veten e tyre ndërmjet kthetrave të mërzisë dhe
shqetësimit për diçka, mirëpo ata besojnë se çfarë është e caktuar ndodh dhe se
ndonjërin prej tyre nuk e kaplon diçka përpos asaj çfarë ka shkruajtur Allahu për të,
porse kjo nuk do të thotë se ata i nënshtrohen asaj ose ndalen në përballjen me të
keqen me duart lartë, jo asesi”81.

“Lere shqetësimin dhe filloje jetën” Dijl Karinxhi fq. 290, marrë nga libri “Imani dhe kaderi” të shejh Muhamed
Ibrahim el-Hamd fq. 32-33.
81
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Islami, Imani dhe Ihsani
Sa i përket Islamit, përkufizimit të tij, kuptimit të tij dhe shtyllave të Islamit , këto
gjëra janë përmendur më parë në këtë lëndë dhe në lëndën e hadithit.

Imani
1. Përkufizimi:
El-iman ( )اإلميانnë gjuhën arabe është: infinitiv i foljes (amene, ju'minu, ijmanen,
mu'min).
Në etimologji: Xheuheriu ka thënë: Imani është besim82.
Ibn Mendhuri ka thënë: Imani d.t.th besim83.
Raziju ka thënë: Imani d.m.th. besim84. Allahu në Kur’an thotë se vëllezërit e
Jusufit i kanë thënë atij: "Ti nuk do të na besosh neve." 85
Kurse shejhul-islam ibn Tejmije e ka kritikuar këtë mendim, se iman do të thotë
besim dhe e ka kundërshtuar këtë në shumë aspekte. Tek ai termi më i përafërt
është: pranim.
Në terminologji: Të gjithë ehlu-Sunneti dhe xhemati janë të mendimit se imani
përbëhet prej tre kushteve themelore pa të cilat imani nuk është valid.
1. Shqiptim - Shqiptimi i dy dëshmive (shehadetit) haptazi.
2. Besimi - Besimi me zemër në atë të cilin e shpreh me gojë, sinqeriteti ndaj saj, si
dhe nënshtrimi ndaj saj.
3. Vepër - Të vepron sipas asaj që e ka shprehur me gojë dhe e ka besuar me zemër
si dhe shfaqja e saj në realitet duke vepruar sipas saj me: nënshtrim nga gjymrtyrët e
tij, duke i kryer veprat të cilat i ka urdhëruar Allahu dhe të largohet nga veprat të
cilat i ka ndaluar Allahu.
Imami dijetari i njohur Ebu Theuri ka thënë: Imani është besim me zemër, shqiptim
me gojë dhe të vepruarit me gjymtyrë86.
Kurse imam El- Axhurij në librin e tij “Esh-sheria” e ka vënë një kaptinë me titull:
“Kaptina e cila tregon se imani është besim me zemër, shqiptim me gojë dhe të

“Esihahu”-Xheuheriu: (5/2071)
“Lisanul-Arab”, Ibn Mendhur: (13/23)
84 “Muhtaru-Sihah”-Razi: (11)
85 Jusuf, 17
86 “Sherh usulu ehlu Sunneti vel-xhemati”- Lelekai: (1590)
82
83
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vepruarit me gjymtyrë, nuk është besimtar ai i cili nuk i plotëson këta tre kushte në
imanin e tij87.
2. Shtimi i imanit dhe pakësimi i tij
Prej çështjeve të cilat kanë të bejnë me imanin është edhe shtimi dhe pakësimi i tij,
madje tek Ehlu-Sunneti dhe xhemati imani shtohet me vepra të mira dhe pakësohet
me mëkate.
Imam Lelekaiu i ka cekur një grup emrash të dijetarëve nga sahabet, tabiinët dhe
imamëve të ndryshëm të cilët kanë thënë siç cekëm më parë me titull si vijon: “
Përmendja e asaj çka aludon ose është komentuar nga libri i Allahut, Sunneti i të
Dërguarit të Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) dhe transmetimet e sahabëve,
tabiinëve dhe dijetarëve të këtij umeti, se imani shtohet me punë të mira dhe dhe
pakësohet me mëkate”. Pastaj i ka cekur me emra ata të cilët kanë thënë këtë:
Nga sahabët: Omer Ibn Hatabi, Abdullah Ibn Abasi, Abdullah Ibn Mesudi (Allahu
qofte i kënaqur prej tyre) dhe të tjerë.
Nga tabiinët: Sufjan Etheuri, Muxhahidi, Seid Ibn Xhubejri, dhe të tjerë.
Nga fukahatë: Imam Maliku, Xherir Ibn Abdul-Hamidi, Ahmed Ibn Hanbeli etj.
Ehlu-Sunneti dhe xhemati për shtimin dhe pakësimin e imaniti janë bazuar në:
E para: Kur’an:
1 - Fjala e Allahut:
ِ َّ
ين َآمنُوا فَ َز َادتْ ُه ْم إِميَانًا َوُه ْم يَ ْستَْب ِشُرو َن
َ  فَأ ََّما الذ:
"Sa u përket atyre që besuan, atyre u shtohet besimi dhe gëzohen për këtë.”88.
2 - Fjala e Allahut :
ِ
ت َعلَْي ِه ْم آيَاتُهُ َز َادتْ ُه ْم إِميَانًا َو َعلَ ٰى َرهِّبِ ْميَتَ َوَّكلُو َن
ْ ََوإِذَا تُلي
"Dhe kur iu lexohen atyre ajetet tona, iu shtohet imani dhe vetëm në Zotin e tyre
mbështeten.”89.

“Esh-Sheria”- El-Axhurij: (119)
Et-Teube, 124
89 El-Enfal, 2
87
88
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3 – Fjala e Allahut:
ِ َّ َ لِيست ي ِقن الَّ ِذين أُوتُوا الْكِتاب وي زداد الَّ ِذين آمنوا إِميانًا ۙ وَّل ي رتَاب الَّ ِذين أُوتُوا الْ ِكتاب والْمؤِمنو َن ۙ ولِي ُق
ِِ
ض
ُ ُْ َ َ َ
َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َ
ٌ ين ِِف قُلُوِّبم َّمَر
ََ
َ ول الذ
َ َ َْ َ
َ َ َْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٰ
ك إَِّّل ُه َو ۙ َوَما ه َي إَِّّل ذ ْكَر ٰى
َ ود َربه
َ َوالْ َكافُرو َن َما َذا أ ََر َاد اللَّهُ ِّبَٰ َذا َمثًًَل ۙ َك َذل
َ ُك يُض ُّل اللَّهُ َمن يَ َشاءُ َويَ ْهدي َمن يَ َشاءُ ۙ َوَما يَ ْعلَ ُم ُجن
لِْلبَ َش ِر
"E që të binden ata që u është dhënë libri, e atyre që besuan t’u shtohet besimi,e
atyre që u është dhënë libri dhe besimtarët të mos kenë dyshim, dhe ata që zemrat
i kanë të sëmura dhe jobesimtarët të thonë: Çka dashti All-llahu me këtë
shembull? Ja ashtu, Allahu e lë të humbur atë që do, e ushtrinë e Zotit tënd nuk e
di kush pos Atij, e ai (Sekari), nuk është tjetër vetëm se një përkujtim për
njerëzit.” 90. Nga ajetet e mësipërme dëshmohet qartë se besimi shtohet dhe se çdo
gjë e cila pranon shtimin, vlen për të edhe pakësimi.
E dyta: Prej Sunnetit profetik:
1 - Fjala e të Dërguarit të Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem): "Imani është
gjashtëdhjetë e ca pjesë, më e larta është fjala La ilahe il-lAllah, më e ulta është
largimi i diçkaje prej rruge që i pengon udhëtarët, si dhe turpi është pjesë e
imanit.”91
2 - Fjala e të Dërguarit të Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem):”Do të hyjnë
banorët e xhenetit në xhenet, banorët e xhehenemit në xhehenem, pastaj Allahu do
të thotë: Nxjereni prej zjarrit kush ka në zemrën e tij qoftë edhe sa një kokër e lirit
iman, pastaj do të dalin prej tij të zi (të katranosur), pastaj do të hyjnë tek lumi i
jetës, pastaj do të mbin siç mbinë kokra nga vërshima, a nuk e sheh se si ajo del e
verdhë e rrethuar.”92.
3 - Buhariu në librin e tij e ka vënë një kaptinë që shpjegon shtimin e imanit dhe
pakësimin e tij ku thotë: “kaptina e shtimit dhe pakësimit të imanit” pastaj cek ajetet
e lartëpermendura më parë dhe hadithin e Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sellem):” Do të dal nga zjarri i xhehenemit kush thotë la Ilahe il-Allah edhe në qoftë
se ka në zemrën e tij ka sa një kokër elbi mirësi, do të dalë prej zjarrit kush ka thënë
La Ilahe Il-Allah edhe në qoftë se në zemrën e tij ka mirësi sa një kokër gruri, do të
dalë prej zjarri ai i cili ka thënë La Ilahe Il-Allah edhe në qoftë se në zemrën e tij ka
mirësi sa grimca.”93. Nga hadithet e mësipërme nënkuptohet qartë shtimi dhe
pakësimi i imanit. Për këtë mirësi falenderimi i takon vetëm Allahut.

El-Mudethir, 31
Buhariu (9) dhe Muslimi (35)
92 Buhariu, (22) dhe Muslimi (183)
93 “Fet-hul Bari sherh Sahihul-Buhari” fq: 127, kapitulli 33
90
91
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3. Dallimi mes imanit dhe islamit
A kanë imani dhe islami një kuptim apo ndërmjet tyre ka dallim, e ku secila prej
tyre ka kuptim ndryshe nga e para, në këtë çështje ka dy mendime tek Ehlu-Sunneti
dhe xhemati.
Mendimi i parë: “Se islami dhe imani janë të ndryshme me njëra tjetrën dhe se
ndërmjet tyre ka dallim”. Të këtij mendimi janë një shumicë e dijetarëve prej tyre:
1- Imam Ez-Zuhri i cili mendon se: Islami është fjalë kurse Imani vepër94.
2- Imam Ahmedi. Transmeton Abdul-Melik El-Mejmuni se i ka thënë: O Ebu
Abdullah a bën dallim ndërmjet imanit dhe islamit.- Më tha: Po95.
3- Imam Muhamed Ibn Abdurrahman ibn Ebi Dhib. Imam Ahmedi tregon fjalët e tij
për këtë çështje se ka thënë: Islami është fjala kurse imani ështe vepra96.
Të njejtit mendim aludon edhe imam Ibn Abdul-Beri në librin e tij “Et-Temhid”97,
madje edhe El-Asbahani në “Bejanul-mehaxheh”98.
Mendimi i dytë: “Nuk ka dallim ndërmjet imanit dhe islamit dhe se këta të dyja
kanë të njejtin kuptim, të ketij mendimi janë dijetarët në vijim:
1 - Imam Muhamed Ibn Nasr El-Merveziju i cili ka thënë: “Kanë thënë një grup
dijetarësh e ata janë një grup prej Ehlu-Sunnetit dhe Xhematit dhe ithtarët e
hadithit: Imani është ajo të cilën Allahu i ka thirrur në të robërit e Tij, kurse islami
ajo të cilën Ai ua ka bërë obligim dhe ua ka zgjedhur si fe dhe është i kënaqur që
kjo të jetë fe e robërve të tij dhe i ka thirrur në të”99.
2 - Imam Ibn Abdul-Beri ka thënë: Ajo në të cilën janë shumica e ithtarëve të fikhut
dhe të Ixhtihadit është se imani dhe islami janë të njejta”100.
3 - Imam Ibnu Mendeh i cili e ka cekur një kaptinë në lidhje me këtë ku thotë:
“Përmendja e argumenteve të qarta që tregojnë qartë se imani dhe islami janë dy
emra më të njejtin kuptim”101.
Ajo që kuptoj unë në këtë polemikë ndërmjet Ehlu-Sunnetit dhe xhematit është se
në këtë çështje nënkupton dy gjëra:

“Kitabul-Iman”, Ibn Mendeh: (1/311)
“Kitabu-Suneh”, Hilal: (3/604)
96 “Kitabu-Suneh”, Hilal: (3/604)
97 ”Temhid”, Ibn Abdul-Beri: (9/249)
94
95

“Huxhetu Fibejanil-Mehaxhe”, Esbahani: (1/406)
“Tadhim Kadre-Esalah”, Mervezij: (2/529)
100 “Temhid”, Ibn Abdul-Ber: (9/250)
101 “Iman”, Ibnu Mendeh: (1/321)
98
99
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E para: Ata të cilët thonë se e kanë të njejtin kuptim, e kanë për qëllim se kur
cekën veç e veç, në këtë kontekst s’ka dyshim se kjo është e vërtetë se: Islami kur
përmendet veçmas dhe përmendet si argument për diçka hyn në të edhe imani dhe e
kundërta, kur përmendet imani veçmas hyn në të islami atëherë nuk ka
mosmarëveshje ndërmjet këtyre dy mendimeve.
E dyta: Emërtimi i njërës prej tyre ngërthen në kuptim edhe tjetrën edhe në qoftë
se përmenden bashkë, mirëpo kjo nuk është e saktë pa fije dyshimi, për shkak
shumë argumenteve të cilat e demantojnë këtë mendim dhe bëjnë dallim ndërmjet të
dyjave, prej argumenteve më të njohura është fjala e Allahut: "Muslimanët dhe
muslimanet, besimarët dhe besimtaret."102. Këtu në këtë ajet janë cekur bashkë
imani dhe islami, kurse nuk bashkohen dy gjëra në përmendje e të kenë të njejtin
kuptim, prej kësaj kuptohet se imani ka kuptim ndryshe nga islami, gjithashtu këtë e
vërteton edhe hadithi i Xhibrilit i cili është (Mutefekun- Ala Sihatihi) hadithi i saktë
kur e ka pyetur Xhibrili të Dërguarin e Allahut (paqa dhe mëshira e Allahut qofshin
mbi të) për imanin dhe islamin ai është përgjigjur me përgjigje të ndryshme në të dy
përgjigjet. E sikur te kishin patur të njejtin kuptim do të ishte përgjigjur me një
përgjigje të njejtë.
Gjithashtu edhe Ibn Rexhebi është munduar t’i bashkon argumentet në lidhje me
këtë çështje dhe ka thënë se: “Ka disa emra të cilat përmbajnë shumë kuptimë të
emërtimeve të ndryshme kur ceken veçmas apo në përgjithësi, mirëpo kur cekët
bashkë me ndonjë emër tjetër të të njejtit kuptim atëherë përfshinë një pjesë të
kuptimit, kurse emri tjetër e mban kuptimin tjetër. Kjo i përngjanë emrit fukara dhe
miskin, në qoftë se njëri nga këto dy emra cekët veçmas atëherë hynë në këtë emër
çdo nevojtar, e në qoftë se cekën të dy emrat bashkë njëri prej tyre aludon për disa
lloje të nevojave kurse tjetri i përmbledh disa tjera. E njejta gjë vlen edhe për fjalët
“islam” dhe “iman” në qoftë se njëri prej këtyre dy emrave ceket veçmas hyn në të
edhe tjetri dhe nënkupton njëri që nënkupton edhe tjetri, kurse kur ceken te dyja
bashkë në një fjali atëherë njëra prej tyre mer një pjesë të kuptimit kurse tjetra mer
pjesën tjetër”103.
4. (" )اإلستثناء ِف اإلميانPërjashtimi" në Iman
Kjo është një çështje e njohur tek dijetarët me emrin (" )اإلستثناء ِف اإلميانPërjashtimi" në
iman dhe ajo është njeriu të thotë: Unë jam besimtarë, ( )إن شاء اهللnë qoftë se do
Allahu.

102
103

El-Ahzab, 35
Xhamiul-Ulum Vel-Hikem, Ibnu Rexheb (34)
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Në këtë çështje njerëzit kanë rënë në tre mendime të ndryshme. Shejhul Islam Ibnu
Tejmije i cek të tri mendimet, duke i cekur dy mendime prej tyre si skajore kurse
një si të mesëm.
Mendimi i parë - Ndalohet përjashtimi në iman, ky është mendimi i murxhive104,
xhehmijëve105 dhe disa tjerë si ata të cilët e bëjnë çështjen e imanit gjë të vetme, të
cilën gjë njeriu e din nga vetvetja e tij, si: besimi në Zot apo diç e ngjajshme me të,
të cilën e ka në zemrën e tij. Derisa kanë thënë : Unë e di se jam besimtarë ashtu siç
e di se unë e kam shqiptuar dëshminë (shehadetin), ashtu siç e di se e kam lexuar
fatihanë, ashtu siç e di se unë e dua të Dërguarin e Allahut (paqa dhe mëshira e
Allahut qofshin mbi të) dhe i urrej jehuditë dhe krishterët. Pra fjala ime: “unë jam
besimtar” është e njejtë me fjalën: “unë jam musliman” dhe fjalën: “unë kam
shprehur dëshminë dhe e kam lexuar fatihanë dhe fjalën: “unë i urrej jehuditë dhe
krishterët" e kështu me radhë. Pra janë çështje të cilat unë i di ata prerazi dhe jam i
bindur në to. Kështu që si nuk lejohet të thuash: “unë e kam lexuar fatihanë
inshAllah (në qoftë se don Allahu), andaj nuk lejohet të thuhet: "unë jam besimtar
në qoftë se don Allahu”. Ai që dyshon dhe thotë: “unë kam bërë kështu në qoftë se
do Allahu”, thonë: Ai i cili veçon diçka prej imanit të tij dhe dyshon në të, ai quhet
dyshues në imanin e vet.
Mendimi i dytë - Ështe e patjetërsueshme të thotë: në qoftë se don Allahu unë jam
besimtarë, mirëpo nuk dëshmon prerazi se është besimtar. Të këtij mendimi janë
Kadij Ebi Ja’la106 dhe disa të tjerë. Argument i tyre është:
1 - Se sikur të ishte e lejuar të dëshmojmë sigurtë se në jemi besimtarë, atëherë kjo
do të thotë se ne jemi banorë të xhenetit, sepse Allahu ua ka premtuar besimtarëve
xhenetin dhe neve nuk na lejohet të dëshmojmë se jemi banorë të xhenetit, ngase
kusht për këtë është të vdesësh me iman dhe atë nuk e di kush pos Allahut.
Për këtë arsye Ibn Mesudi ka thënë: Pse nuk e la në dorëzim njërën, pasi u
dorëzove për të dytën. I tha këto fjalë për shkak të një personi, i cili kishte thënë unë
jam besimtarë dhe për këtë i treguan Ibn Mesudid e ai tha: Pyeteni a është në xhenet
Murxhit - grupacion i devijuar për të cilën kanë shkruar dijetarët islam për ta, besimet më të rëndësishme tek ta si:
për çështjen e definimit të imanit vetëm me besim, apo njohja e Allahut vetëm me zemër, se vepra nuk bënë pjesë në
kushtet e definicionit të imanit, se imani as nuk shtohet e as paksohet dhe se mëkatarët janë besimtarë të cilët e kanë
imanin e plotë. Më këtë rast ua kanë hapur dyert mëkatarëve për të bërë mëkate, sa që thotë Zejd Ibn Ali për murxhit:
Distancohem prej murxhive tek Allahu të cilët i mashtruan mëkatarët vetëm me faljen e Allahut”. Shiko: “Milel-VeNihel”- (139)
105 Xhehmijtë - një nga gruapcionet e devijuara të cilët kanë mendime të gabueshme në lidhje me nocionin e imanit dhe
në cilësitë e Allahut të Lartëmadhëruar dhe emrat e Tij. Emërtimin e kanë marrë nga Xhehm Ibn Safvan i cili ka thirrur
në shumë kufrijate , bidate dhe dalalete. Cilësimi i tyre si xhehmij ka dy kuptime tek dijetarët: Kuptim has (të veçantë)
që ka për qëllim mendimet e Xhehmiut, si: mohim i cilësive të Allahut dhe fjala e tij se njerëzit janë të patjetërsuar të
bëjnë veprat e tyre që i bëjnë, pra janë të detyruar ti bëjnë ato vepra, xheneti dhe xhehenemi do të zhduken, kurse
kuptimi i dytë Amë (i përgjithshëm) ka për qëllim se këta i mohojnë cilësitë e Allahut në përgjithësi. Shiko: “Sier AlamuNubela”- (6/26) dhe “Ferku Bejnel –Firak” (211).
106 Dijetari i hanbelive Kadiu Muhamed Ibnul –Hasen, i njohur si Ebi Ja’la. Dhehebiu për të ka thënë: ka qenë imam pa
kurfarë dyshimi në të dhe pa ngritur pluhur kush ndaj tij, krejt grupet ia pranojnë për vlerën e tij, janë zhytur në marrje
nga dija e tij, mirëpo ka pasur disa gabime apologjetike-filozofike, ka vdekur më (458h). Shiko: Sijeru Alamu –Nubela
(18/89), Shedheratu-Dheheb (3/306)
104
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apo në xhehenem? Atëherë e pyetën atë person e ai tha: Allahu e din.- Atëherë ibn
Mesudi i tha: “Pse nuk e le në dorëzim të parën si të dytën”.
2 - Emri kur potencohet në përgjësi nënkupton plotësimin. Mirëpo kjo nuk mund të
jetë e njohur për atë të cilin flet.
Siç ka thënë Ebu Alijeh: “Kam mbëritur tridhjetë prej shokëve të Muhamedit
salallahu alejhi ve selem të gjithë kishin frigë nga dyftyrësia për vetëvetën e tyre
dhe askush prej tyre nuk ka thënë se imani im është si imani i Xhibrilit”. Pra të
dëshmon njeriu për vetvetën e tij se e ka imanin e plotë kjo është të flasësh për
diçka që nuk ke dituri.
3 - Kjo konsiderohet si vetëlavdërim i vetëvetës kurse në Kur’an Allahu ka thënë:
ِ
ِ َّ
ِ
ِْ ين ََْيتَنِبُو َن َكبَائِر
ِ َنشأَ ُكم هم َن ْاْل َْر
ض َوإِ ْذ أَنتُ ْم أ َِجنَّةٌ ِِف
َ ك َو ِاس ُع الْ َم ْغفَرةِ ۙ ُه َو أ َْعلَ ُم بِ ُك ْم إِ ْذ أ
َ َّش إَِّّل اللَّ َم َم ۙ إِ َّن َرب
َ اإل ِْْث َوالْ َف َواح
َ الذ
َ
ِ ُبط
ون أ َُّم َهاتِ ُك ْم ۙ فَ ًَل تَُزُّكوا أَن ُف َس ُك ْم ۙ ُه َو أ َْعلَ ُم ِِبَ ِن اتَّ َق ٰى
ُ
” Ata të cilët largohen prej mëkateve të mëdha dhe prej punëve të ndyta përpos
ndonjë punë të imët, ska dyshim se Zoti yt gjërësisht përfshinë me falje, se Ai e di
më së miri për ju edhe para se t’ju krijojë edhe kur e filloi krijimin tuaj nga dheu,
edhe kur ishit të fshehur në barqet e nënave tuaja, pra mos lavdëroni veten, se Ai
e di se kush është më i ruajtur.”107.
Mendimi i tretë - Lejohet veçimi i imanit mirëpo nuk është patjetërsueshëm, madje
ky është dhe mendimi më i vërtëtë në këtë çështje. Ky është mendimi i pasuesve të
hadithit si: Ibn Mesudi dhe shokët e tij, Eth-theuri, shumicës së dijetarëve të Kufës,
Jahja Ibn Seid El-Katani, Ahmed Ibn Hanbeli e shumë dijetarë të tjerë. Të gjithë
këta bënin istithna në iman. Kjo është transmetim i transmetuar i njohur gjeneratë
pas gjenerate, mirëpo asnjëri nga këta nuk ka thënë: “Unë bëj veçim me
këmbëngulje në fjalën që them ose se imani është emër për të cilin robi duhet ti
premton Zotit. Përkundrazi shumica prej tyre qartazi tregojnë se veçimi me imanin
përmbledh të çuarit në vend të urdhërave të Allahut, e nuk dëshmonin për vetveten
e tyre me këtë qëllim. E as që dëshmonin për veten e tyre duke u lavdëruar për
devotshmëri ose bamirësi sepse kjo është çështje për të cilën nuk kanë njohuri për
të, dhe lavdërim i vetes pa dituri”108.
Gjithashtu edhe transmetimet të cilat i cek el-Khal-lal në librin “Es-suneh” nga
imam Ahmedi tregojnë qartë, madje përforcojnë veçimin e saj si dhe pëlqimin e të
vepruarit kësisoj. Pra të mos lihet ajo duke e llogaritur si bazë e imanit, mirëpo duke
e parë atë si bazë e veprës.

107
108

En-Nexhm, 32
Fetava Shejhul-islam ibn Tejmije:7/429-460,666,669
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5. Dispozita e atij i cili bën mëkate të mëdha
Në këtë çështje të besimit njerëzit kanë rënë në mendime të ndryshme, kurse ne do
ti cekim katër mendimet kryesorë që ekzistojnë:

Mendimi i parë: Ai i cili bie në mëkate të mëdha është qafir në dunja dhe nuk del
nga xhehememi në ahiret, ky është mendimi i havarixhëve109. Kjo është prej
çështjeve bazë tek ta, e si shkas i kësaj ata e bënë të lejuar gjakun e muslimanëve
pastaj e bënë të obligueshme grushtetin – daljen kundër imamëve, prijësve të
muslimanëve të cilët janë mëkatarë, sepse në sytë e tyre i llogaritin pabesimtarë.
Mendimi i dytë: Ai i cili bie në mëkate të mëdha nuk është as kafir e as musliman,
mirëpo është gjendje mes këtyre dijave, kjo për sa i përket çështjes së tij në dunja
kurse në ahiret nuk do të hyjë në xhenet por do të jetë në xhehenem dhe nuk do të
del prej tij asnjëherë, ky është mendimi i mutezilive110.
Mendimi i tretë: Se ai është besimtarë me besim të plotë, ky njëherit është
mendimi i murxhive, duke u bazuar në rregullën e tyre se pas imanit nuk bëjnë dëm
mëkatet dhe se as vepra e mirë nuk bën dobi pas kufrit111.
Mendimi i katërt: Ai i cili bën mëkat të madh nuk del nga rrethi i imanit plotësisht,
mirëpo as nuk e ka plotësuar imanin plotësisht, por ai është besimtarë me imanin e
tij, mirëpo mëkatar për mëkatin që e ka bërë. Ky person është nën mëshirën e
Havarixhët – janë prej grupacioneve të para të devijuara në islam, që kanë dalë në historinë islame dhe janë ndarë
në më shumë se njëzet grupe, e më e njohura prej tyre është Muhakemetul-ula, pastaj Ezarika, Nexhdat, Axharade,
Ibadije dhe Sefrije. Prej çështjeve bazë të besimit të tyre është: Obligimi i daljes në grushtet ndaj imamëve. Në qoftë se
ata bien në mëkate apo bëjnë padrejtësi. Këta e mohojnë shefatin-ndërmjetësimin, i bëjnë qafira disa sahabe, prej tyre:
Ali ibn ebi Talibin, Amër ibn Asin, Ebu Musa el-Eshariun-Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, madje edhe çdokënd tjetër i
cili e ka pranuar gjykimin e tyre në kohën e sprovës së Aliut-Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Gjykojnë për atë person i cili
bën mëkate të mëdha së është qafir, shkakë i këtij gjykimi është sepse i vendosin argumentet jo në vendin e tyre,
gjithashtu duke u argumentuar me argumente, duke mos i kuptuar ata.
Abdullah ibn Omeri-Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë për ta: Ajetet të cilat kanë zbritur për qafirat ua dedikonin
ata besimtarëve. Shiko ”Milel ve nihal” – Shehristani (1/124), “Mekalatul-islamijin” – (86).
110 Mutezilët - janë grupë i devijuar të cilët u shfaqën në kohrat e fundit të sundimit emevi dhe u zhvilluan shumë në
kohën e abasitëve. Besimi i tyre bazohet në kuptimin e akides vetëm me anë të logjikës, e gjitha kjo nga shkaku se ishin
të ndikuar nga filozofia greke, e kjo i çoi ata deri tek ajo sa që ranë në kundërshtim me Ehlu Sunnetin dhe xhematin.
Ky grupacion përbëhet prej pesë shtyllave kryesore:
1. Teuhid – me të e kanë për qëllim mohimin e cilësive të Allahut dhe mendojnë se Kurani është i krijuar.
2. Drejtësia (adl) – e cila e ka kuptimin se njeriu është ai i cili i krijon veprat e tij dhe se Allahu nuk komandon me
veprat e njerëzve, kjo nga shkaku se e kanë përzier dëshirën e Allahut “keunije” me “sherijeh”
3. Vaedu vel veid – që do të thotë: Allahu nuk ia fal mëkatin atij që ka bërë mëkat të madh.
4. Pozitë dhe vendi ndërmjet dy pozitave – e cila do të thotë se mëkatbërësi i mëkateve të mëdha nuk është as kafir e
as besimtarë mirëpo është në pozitë ndërmjet dy pozitave.
5. Urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja – e kanë për qëllim obligimin e daljes në grushtet kryetarëve të cilët
janë tiranë. Nuk duhet haruar se edhe në kohën e sodit po mundohen disa mendimtarë ta ripërtrijnë këtë besim të
mutezilëve, mendime të cilat ishin pothuajse të zhdukura nga mesi i besimtarëve për një kohë të gjatë. Kështu që
thërasin në atë se: këta i japin përparësi logjikës ndaj argumenteve fetare, duke bërë një reform të dispozitave fetare të
cilat janë argument decide. Shiko më shumë në “Tarihul medhahibu-islammijeh” – Ibn Zehra: (124), “Sherhu-usul
hamse” – Kadi Ali Xhebar (697).
111 Shiko: “Milel ve nihal” Shehristani: (1/139)
109
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Allahut në botën tjetër në qoftë se do Allahu ia fal e në qoftë se do e dënon. Ky
është mendimi i ehlu Sunnetit dhe xhematit. Kurse tani do të cekim disa nga fjalët e
tyre:
1. Imam Ahmedi-Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Kush vdes pa bërë teube-pendim
nga mëkatet dhe e ka merituar dënimin për to, çështja e tij është tek Allahu në qoftë
se do e dënon, e në qoftë se do e fal”112.
2. Imam Ibn Abdulberi-Allahu e mëshiroftë, ka thënë: ”Në qoftë se një person vdes,
i cili ka bërë mëkate të mëdha çështja e tij është tek Allahu, në qoftë se don Ai e fal,
ose e dënon. Poqëse Ai e dënon e dënon për shkak të krimit që ka bërë, e në qoftë se
e fal, Ai është falës i madh dhe Mëshirues”113.
Argumentet e Ehlu Sunnetit dhe xhematit për atë i cili vdes me mëkate të mëdha:
E para: Nga Kurani:
1. Fjala e Allahut:
ِ
ِ
ِ َّ
ِِ ِ ِ
ِ
ْ ِاْلُُّر ب
ْ اص ِِف الْ َقْت لَى
ٌاْلُهر َوالْ َعْب ُد بِالْ َعْبد َواْلُنْثَى بِاْلُنْثَى فَ َم ْن ُعف َي لَهُ م ْن أَخيه َش ْيءٌ فَاتهبَاع
َ ب َعلَْي ُك ُم الْق
ُ ص
َ يَا أَيُّ َها الذ
َ ين َآمنُوا ُكت
ِ بِالْمعر
وف َوأ ََداءٌ إِلَْي ِه بِِإ ْح َسان
ُْ َ
"O ju që besuat, u është bërë obligim gjurmimi për dënim për mbytje: i liri për
të lirin, robi për robin, femra për femrën. Kurse atij që i falet diçka nga vëllau
i vet atëherë ajo le të përcillët (e atij që e fal) kuptueshëm dhe shpagimi (nga
dorasi) atij le t’i bëhet me të mirë.”114.
Nga ky ajet kuptojmë se Allahu vrasësit i ka thirur me thirjen e imanit, pra personin
i cili ka kryer mëkat të madh në këtë rast ka vrarë, e ka emërtuar vëlla të të vrarit,
kurse vëllazëria që përmendet këtu është për qëllim vëllazëria në fe115.
2. Fjala e Allahut:

ِِ
ِِ ِ
ۙ َصلِ ُحوا بَْي نَ ُه َما
َ َوإِ ْن طَائ َفتَان م َن الْ ُم ْؤمن
ْ ني اقْ تَتَ لُوا فَأ
” Nëse dy grupe besimtarësh tentojnë të luftojnë ndërmjet veti, ju pajtoni
ata.”116. Edhe përskaj faktit se këta dy grupe luftojnë kundër njëri tjetrit
Allahu i ka quajtur ata besimtarë.

E dyta: Nga Sunneti:
Shiko “Risaletu Abdus ibn Malik fi Tabakatil-hanabila” 243/1
“Temhid” Ibn Abdulber 4/49.
114 El-Bekare, 178
115 “Xhamiul ahkamul Kuran” Imam Kurtubiu 2/245
116 El-Huxhurat, 9
112
113
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1. Fjala e të Dërguarit të Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem): "Ejani dhe më jepni
besën se nuk do ti përshkruani Allahut shok, nuk do të vidhni, nuk do të bëni zina
(imoralitet), nuk do ti vritni fëmijët tuaj, nuk do të shpifni për njëri tjetrin dhe se
nuk do të më kundërshtoni mua në të mirë, e kush prej jush e mban këtë besë
shpërblimin e ka tek Allahu, e kush bie në këto dhe ekzekutohet (dënohet) në këtë
botë kjo për të është shpagim (shlyerje mëkatesh). Kush bën diçka prej tyre e Allahu
ia mbulon atë, çështja e këtij personi është tek Allahu, në qoftë se do e dënon, e në
qoftë se don ia fal.” Transmetuesi i hadithit thotë: Ne ia dham besën të Dërguarit të
Allahut-(sala Allahu alejhi ue sel-lem), për të gjitha këto117.
2. Se çdo vepër për të cilën ka ekzekutim si: Zinaja, vjedhja, prija e alkoolit, kjo në
kohën e të Dërguarit të Allahut-(sala Allahu alejhi ue sel-lem), pas aktgjykimit për
vepruesin e këtyre veprave nuk është gjykuar për ta si për atë person i cili bie në
kufër dhe dihet që besimtarët nuk i kanë denoncuar si të tillë, pra si mosbesimtarë.
Ky është mendimi i Ehlu Sunnetit dhe xhematit i cili çdo herë është mesatarë në çdo
çështje të fesë, me të cilën dallohen prej të tjerëve, janë mesatarë në krahasim me
hauarixhët dhe mutezilët në një anë dhe murxhitë në anën tjetër. Nga shkaku se nuk
e kanë cilësuar mëkatarin e madh me emërtim të imanit të plotë të tij, siç
pretendojnë murxhitë e as nuk ia kanë nxjerë emërtimin e imanit në përgjithësi siç
kanë thënë mutëzilët dhe havarixhët. Pra personi në fjalë përsëri është quajtur
bësimtarë, mirëpo me iman jo të plotë në këtë botë, kurse në botën tjetër është në
mëshirën e Allahut, në qoftë se don Allahu e fal, e në qoftë se don e dënon
madhësisë së mëkatit të tij, kurse më pas e nxjer nga zjarri i xhehenemit dhe e fut në
xhenet.

Ihsani
Përkufizimi:
Fjala ihsan ( )اإلحسانgjuhësisht është e kundërta e fjalës keqbërësi.
Ndërsa, në terminologjinë fetare fjala ihsan domethënë: “Të kesh parasysh
mbikëqyrjen e Allahut në vetmi dhe në publik”.
Shtyllat e Ihsanit:
Ihsani ka vetëm një shtyllë. Ajo është: “Ta adhurosh Allahun sikur po e sheh, ngaqë
edhe pse ti nuk e sheh Atë, Ai të sheh ty.”

117

Buhariu (18) dhe Muslimi (1709)
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Llojet e Ihsanit:
Ihsani (mirësia) ndahet në dy lloje:
1. Mirësi ndaj krijesave, e cila shfaqet në katër gjëra:
a. Në pasuri. b. Në privilegj. c. Në dituri. d. Në trup.
2. Mirësi në adhurimin e Allahut, e cila ka dy shkallë:
E para: Shkalla e shikimit “ta adhurosh Allahun sikur po e sheh”. Kjo është
shkalla më e lartë.
E dyta: Shkalla e vëzhgimit dhe mbikëqyrjes “nëse ti nuk e sheh Atë, Ai të sheh
ty”. Argument për ihsanin është thënia e Allahut:
َّ "إِ َّن
" ََّللاَ َم َع الَّ ِذينَ اتَّقَوا َّوالَّ ِذينَ هُم ُّمحْ ِسنُون
“Vërtet, Allahu është me ata që e kanë frikë dhe që janë punëmirë.”118
2.Argument nga suneti kemi përgjigjen e Pejgamberit
kur e pyeti Xhibrili  për
ihsanin: “Ihsani është ta adhurosh Allahun sikur po e sheh, ngaqë edhe pse ti nuk e
sheh Atë, Ai të sheh ty.”119

Lidhja ndërmjet iIslamit, Imanit dhe Ihsanit
Së pari: Kur përmenden këto tri çështje së bashku, atëherë ato kanë kuptime të
veçanta:
a. Me fjalën islam, në këtë rast, kemi për qëllim: Veprat e dukshme.
b. Me fjalën iman kemi për qëllim: Çështjet e padukshme.
c. Me fjalën ihsan kemi për qëllim: Shkallën më të lartë të fesë.
Së dyti: Kur përmenden këto tri çështje veçmas:
a. Kur përmendet veçmas islami hyn në të edhe imani.
b. Kur përmendet veçmas imani hyn në të edhe islami. c. Kur përmendet veçmas
ihsani hyjnë në të edhe islami dhe imani.

118
119

Sureja en-Nahël, 128.
Muslimi.
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El-Uelaau ue el-Beraau ()الوالء و البراء
Dashuria dhe Urrejtja për hir të Allahut
Përkufizimi gjuhësor: Fjala el-uela’ ( )الوّلءnë gjunhë arabe, është paskajorja e foljes
uelije uelije ( )وليةqë domethënë është i afërt me të.
Kurse fjala “el-bera” rrjedh nga folja ( )برىBera që domethënë shkëput.
Përkufizimi fetar:
El-uela’ domethënë: t’i duash muslimanët, t’i ndihmosh, t’i nderosh, t’i respektosh
dhe të jesh afër tyre.
El-bera’ domethënë: t’i urresh jobesimtarët, të largohesh nga ta dhe të mos i
përkrahësh.
-Muslimani e ka detyrim të miqësojë për hir të Allahut, të armiqësojë për hir të
Allahut, të dojë dhe të urrejë për hir të Allahut. Duhet t’i dojë dhe ti ndihmojë
muslimanët dhe t’i armiqësojë e t’i urrejë të pafetë, si dhe të largohet prej tyre.
Rëndësia e dashurisë dhe urrejtjes për hir të Allahut në fe:
El-Uela dhe El-Bera ka një pozitë të lartë në fe dhe është hallka më e fortë e
imanit. Domethënia e saj ësthë përfotcimi i hallkave të dashurisë dhe miqësisë mes
muslimanëve dhe shkëputja nga armiqtë e Islamit. Ibën Abasi, (Allahu qefte i
kënaqur me të) transmeton se Profeti
ka thënë: “Hallka më e fortë e imanit është
miqësimi për hir të Allahut, armiqësimi për hir të Allahut, dashuria për hir të
Allahut dhe urrejtja për hir të Allahut.”120
Llojet e miqësimit me jobesimtarë:
1. Tevel-li ()تويل.
2. Muvalat ()مواّلة.
- Lloji i parë: Tevel-li (zënia për miq)
a. Kuptimi: - T’i duash shirkun dhe ata që bëjnë shirk dhe kufrin dhe ata që bëjnë
kufër. T’i ndihmosh jobesimtarët kundër besimtarëve.
b. Vendimi për të: Ky lloj i miqësimit është kufër (mosbesim) i madh dhe dalje nga
feja.
c. Argument për të është: Thënia e Allahut:
ِ
ِ َّ
ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَ ْعض ۙ َوَمن يَتَ َوََّّلُم همن ُك ْم فَِإنَّهُ ِمْن ُه ْم ۙ إِ َّن اللَّهَ َّل يَ ْه ِدي
ُ َّص َار ٰى أ َْوليَاءَ ۙ بَ ْع
َ ين َآمنُوا َّل تَتَّخ ُذوا الْيَ ُه
َ ود َوالن
َ " يَا أَيُّ َها الذ
ِِ
"ني
َ الْ َق ْوَم الظَّالم

120

Taberaniu në “El-Kebir”, 11/215 dhe Begauiu në “Sherh es-Suneh”, 3/429 me zinxhir të mirë.
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“O besimtarë! Mos i bëni miq e mbrojtës hebrenjtë dhe të krishterët! Ata janë
mbrojtës të njëri-tjetrit. Kushdo prej jush që i bën ata miq, është me ata. Vërtet,
Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë keqbërësit." 121
Në një vend tjetër Allahu thotë:
”اد اللَّهَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا آبَاءَ ُه ْم أ َْو أَبْنَاءَ ُه ْم أ َْو إِ ْخ َوانَ ُه ْم أ َْو َع ِش َريتَ ُه ْم
َّ “َّّل ََِت ُد قَ ْوًما يُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َوالْيَ ْوِم ْاْل ِخ ِر يُ َو ُّادو َن َم ْن َح
“Nuk gjen popull që e beson All-llahun dhe ditën e gjykimit, e ta dojë atë që e
kundërshton All-llahun dhe të dërguarin e Tij, edhe sikur të jenë ata (kundërshtarët)
prindërit e tyre, ose fëmijët e tyre, ose vëllezërit e tyre, ose farefisi i tyre.”122
- Lloji i dytë: Muvalat (lloj i dashurisë)
a. Përkufizimi: T’i duash ata që bëjnë kufër dhe shirk për ndonjë interes të kësaj
bote, por duke mos i ndihmuar ata, sepse përndryshe hyn në llojin e parë.
b. Vendimi për të: Ky lloj i miqësimit është i ndaluar dhe bën pjesë në gjynahet e
mëdha.
c. Argumenti: Thënia e Allahut:
ِ “يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا َّل تَت
”َِّخ ُذوا َع ُد هوي َو َع ُد َّوُك ْم أ َْولِيَاءَ تُلْ ُقو َن إِلَْي ِهم بِالْ َم َوَّدة
َ َ
َ َ
“O besimtarë, mos i bëni miq armiqtë e Mi dhe tuajt, duke u shprehur atyre
dashuri.”123
Dukuri të miqësimit me jobesimtarët:
1. Përngjasimi me ta në veshje dhe në të folur.
2. Udhëtimi në vendet e tyre për t’u argëtuar e për t’u kënaqur.
3. Qëndrimi në vendet e tyre dhe moszhvendosja nga ato vende për në vendet e
muslimanëve për ta shpëtuar fenë.
4. Përdorimi i kalendarëve të tyre, veçanërisht atyre që tregojnë festat e tyre dhe
ditët që janë të rëndësishme për ta.
5. Pjesëmarrja në festat e tyre, ndihma që u jepet atyre për t’i kremtuar ato dhe
përgëzimi i tyre për ato festa.
6. Emërtimi me emra të tyre.
Dallimi mes Mudahenes dhe Mudarasë dhe ndikimi që ato kanë në Uela dhe
Bera.
El-Mudahene “ ”المداهنةdomethënë lënie e urdhërimit në të mira dhe ndalimit nga të
këqijat dhe braktisja e xhelozisë, që muslimani e ka detyrim ta ketë për fenë, duke
121

Sure el-Maide, 51.
Surja el-Muxhadele, 22.
123
Surja el-Mumtehine, 1.
122
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iu përshtatur kafirëve dhe gjynahqarëve, për qëllime të kësaj bote. Shembulli i kësaj
është shoqërimi me kafirë dhe mëkatarë, duke qenë ata në kufrin dhe mëkatin e
tyre, pa e mohuar dhe pa e ndaluar atë edhe përkrah mundësisë për një gjë të tillë.
Allahu në lidhje me këtë thotë:
ِ َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ َ ِان داوود و ِعيسى اب ِن مرََي ۙ ٰذَل
ِ ِ
اه ْو َن َعن ُّمن َكر
َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ يل َعلَ ٰى ل َس
َ َ َكانُوا َّل يَتَ ن, صوا َّوَكانُوا يَ ْعتَ ُدو َن
َ ك ِبَا َع
َ “لُع َن الذ
َ ين َك َفُروا من بَِن إ ْسَرائ
ِ َّ َّ
ِ
ِ
“ين َك َفُروا
َ  تَ َر ٰى َكث ًريا همْن ُه ْم يَتَ َول ْو َن الذ,س َما َكانُوا يَ ْف َعلُو َن
َ فَ َعلُوهُ ۙ لَبْئ

“Ata që mohuan të vërtetën nga beni israilët, u mallkuan prej gjuhës së Davudit dhe
të Isait, të birit të Mejremës. Kshtu uveprua sepse kundërshtuan dhe e tepruan. Ata
ishin që nuk ndalonin njëri-tjetrin nga e keja që punonin. E ajo që bënin ishte e
shëmtuar. I sheh shumë prej tyre që i miqësojnë ata që mohuan.”124
El-Mudara “ ”المداراةdomethënë largimi i dëmit dhe sherrit të të keqit, duke
përdorur fjalë të buta dhe duke iu larguar ashpërsisë ndaj tij dhe bojkotimit të tij,
nga frika që të mos bëj një të keqe ma të madhe se ajo që është. Shembull i kësaj
është butësia ndaj injorantit duke e mësuar, butësia ndaj mëkatarit duke e ndaluar
nga mëkati që bën, me këshilla të buta, jo me ashpërsi, veçanërisht nëse është
nevoja që ai të afrohet. Në hadithin që transmeton Aishja (Allahu qoftë i kënaqur
me të) thuhet se një njeri erdhi te Profeti
i cili kur e pa, tha: “Njeri i keq!”, por
kur u ul pranë tij, Profeti
i buzëqeshi dhe e priti me të mirë. Kur njeriu shkoi,
Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të) i tha: “O i Dërguar i Allahut! Kur e pe këtë
njeri the kështu e kështu, kurse pastaj i buzëqeshe dhe e prite mirë.” Profeti,
i
tha: “Oj Aishe! A më ke njohur ndonjëherë si të pamoralshëm? Njeriu me pozitë më
të keqe tek Allahu, në Ditën e Gjykimit, është ai të cilit i largohen njerëzit që t’i
ruhen sherrit të tij.”125 Profeti,
përdori mudaranë me këtë njeri, për shkak që të
mbrohet nga sherri i tij, me qëllim të interesit fetar. Ky hadith argumenton se
mudaraja nuk përplaset me uela dhe bëra-në nëse për të ka interes më të madh, si
p.sh.: ndalja e të keqes, afrimi i keqbërësit, paksimi i punëve të këqija, etj. Kjo është
metodë e thirrjes në rrugën e Allahut të Lartësuar. Këtë metodë e ka përdorur
Profeti
edhe me munafikët në Medine, për tu mbrojtur nga sherri i tyre dhe për
t’i afruar ata dhe të tjerët. Mudara-ja është e kundërta e Mudahene-së, e cila nuk
është e lejuar, sepse ajo është përshtatje ndaj njerëzve të këqij pa pasur interes fetar,
por për interes të kësaj bote.
Disa Shembuj të Uela-së dhe Bera-së
Shembulli i Uela-së, është në lidhje me Ensarët të cilët i miqësuan vëllezërit e tyre
nga Muhaxhirët për këtë Allahu ka thënë:

124
125

Surja el-Maide, 78-80.
Imam Buhariu, 6032.
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ِ
ِ ِ ِ ِ ِْ “والَّ ِذين تَب َّوءوا الدَّار و
ِ
اجةً هِّمَّا أُوتُوا َويُ ْؤُِِرو َن َعلَ ٰى أَن ُف ِس ِه ْم َولَ ْو َكا َن
ُ اجَر إِلَْي ِه ْم َوَّل ََي ُدو َن ِِف
َ ص ُدوِره ْم َح
َ اإلميَا َن من قَ ْبله ْم ُُيبُّو َن َم ْن َه
ََ
ُ َ َ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ٰ
”ك ُه ُم الْ ُم ْفل ُحو َن
َ ُاصةٌ ۙ َوَمن ي
َ وق ُش َّح نَ ْفسه فَأُولَئ
َ ص
َ ِّب ْم َخ
“Edhe ata që përgatitën vendin (Medinën) dhe besimin para tyre, i duan ata që
shpërnguleshin te ata dhe nuk ndiejnë në gjoksat e tyre ndonjë nevojë (për zili a
tjetër) nga ajo që u jepej atyre (muhaxhirëve), madje edhe sikur të kishin vetë
nevojë për të, ata u jepnin përparësi atyre para vetvetes. Kush është i ruajtur prej
lakmisë së vet, të tillët janë të shpëtuar.”126
Shembulli i Bera-së, është shembulli në lidhje me Ibrahimin
ku Allahu ka thënë:
ِ “قَ ْد َكانَت لَ ُكم أُسوةٌ حسنَةٌ ِِف إِب ر ِاهيم والَّ ِذين معه إِ ْذ قَالُوا لَِقوِم ِهم إِنَّا ب رآء ِمن ُكم وِِّمَّا تَعب ُدو َن ِمن د
ون اللَّ ِه َك َف ْرنَا بِ ُك ْم َوبَ َدا بَْي نَ نَا
ُ
ُ َ َ َ َ َ َْ
ُ ْ َ ْ ُ َُ ْ ْ
َ َ َْ ْ ْ
”ُضاءُ أَبَ ًدا َح َّ َّٰت تُ ْؤِمنُوا بِاللَّ ِه َو ْح َده
َ َْوبَْي نَ ُك ُم الْ َع َد َاوةُ َوالْبَغ
“Ju e keni shembullin më të mirë te Ibrahimi dhe ata që ishin me të, kur i thanë
popullit të vet: “Ne tërhiqemi prej jush dhe prej asaj që adhuroni, pos All-llahut,
nuk besojnë tuajën, randaj ndërmjet nesh e jush është e hapët armiqësia e urrejtja
derisa ta besoni vetëm All-llahun Një!”127
Kategoritë e njerëzve përkitazi me dashurinë dhe urrejtjen për hir të Allahut
Njerëzit, përkitazi me dashurinë dhe urrejtjen për hir të Allahut, ndahen në tri
kategori:
Kategoria e parë: Ata që duhet t’i duam plotësisht. Këta janë besimtarët e vërtetë.
Kategoria e dytë: Ata që duhet t’i urrejmë dhe t’i armiqësojmë plotësisht. Këta
janë jobesimtarët e vërtetë.
Kategoria e tretë: Ata që duhet t’i duam nga një aspekt dhe t’i urrejmë nga një
aspekt tjetër. Këta janë besimtarët gjynahqarë, duhet t’i duam për imanin që kanë
dhe t’i urrejmë për gjynahet që i bëjnë, të cilat nuk e kanë arritur shkallën e kufrit a
të shirkut.
Vërrejtje: A bën pjesë në miqësim raporti me të pafetë në çështje të dynjasë?
Citatet e vërteta udhëzojnë se marrdhëniet me të pafetë, të cilat kanë të bëjnë me
çështje të dynjasë, janë të lejuara. Të tilla janë: shitblerja, dhënia ose marrja e
qirasë, kërkimi i ndihmës së tyre në raste nevoje, por me kusht që kjo të jetë në pika
të kufizuara dhe të mos e dëmtojë Islamin apo muslimanët. “Profeti
e ka marrë
128
me pagë Abdullah ibën Urejkitin për udhërrëfyes gjatë udhëtimit.”
Profeti
e kishte lën peng mburojën e tij te një çifut për një tas me grurë që e
kishte mare hua. Aliu, (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka punuar me pagë për një
126
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çifute. Asaj ia ka nxjerrë prej pusi gjashtëmbëdhjetë kova me ujë dhe për çdo kovë
ka marrë nga një hurmë. Profeti
kërkojë ndihmën e çifutëve të Medines në luftë
kundër idhujtarëve. Kërkoi ndihmë nga fisi Huza’ah në luftë kundër kurejshëve. Të
gjitha këto nuk ndikojnë në Uela dhe Bera – miqësim dhe armiqësim për hir të
Allahut, nëse këtu realizohet kushti që kafirët të cilët janë në mesin e muslimanëve,
t’i ndjekin normat e përgjithshme të moralit dhe të mos i ftojnë njerëzit në fenë e
tyre.
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Të drejtat e Sahabëve dhe detyrimet ndaj tyre
Domethënia e Sahabëve:
Sahabi është njeriu që e ka takuar Profetin
tillë.

si musliman dhe ka vdekur si i

Detyrimi i dashurisë ndaj tyre dhe miqësimit të tyre
Sahabët janë brezi më i mirë, ajka e këtij umeti dhe janë më të vlefshmit të këtij
umeti pas Profetit
. Ne e kemi detyrim t’i duam, t’i miqësojmë, t’i lutemi
Allahut që të jetë i kënaqur prej tyre (të themi radijAllahu anhu) dhe t’u japim
pozitën që meritojnë. Dashuria ndaj tyre është detyrim për çdo musliman.
Dashuria ndaj sahabëve është pjesë e fesë dhe është afrim tek Allahu i
Gjithëmëshirshëm, përderisa akuzat ndaj tyre janë akuza në gjithë fenë. Feja ka
ardhur deri te ne, përmes sahabëve, të cilët e morën të pastër dhe të kthjellët nga
Profeti
gojarisht dhe na e përcollën me gjithë besnikërinë dhe sinqeritetin e
tyre. Ata e përhapën fenë në çdo kënd të tokës për më pak se një çerek shekulli
dhe përmes tyre Allahu çliroi vendet e ndryshme dhe njerëzit hynë në fenë e
Allahut grupe-grupe.
Kurani dhe Suneti vërtetojnë se dashuria dhe miqësimi i sahabëve është detyrim
dhe tregues i imanit të sinqertë. Nga Kurani është ajeti:
ِ
ِ
”ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَ ْعض
ُ ات بَ ْع
ُ َ“ َوالْ ُم ْؤمنُو َن َوالْ ُم ْؤمن
“Besimtarët dhe besimtaret janë miq të njëri-tjetrit.”129
Pasi dihet prerë se sahabët e Profetit
janë besimtarët më të mirë, sepse edhe
Allahu edhe Profeti
i kanë lavdëruar, atëherë miqësimi i tyre dhe dashuria
ndaj tyre është argument për imanin e atij që e ka përvetësuar këtë cilësi.
Nga Suneti është hadithi i Enesit (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili thotë se
Profeti
ka thënë: “Tregues i imanit është dashuria ndaj ensarëve, kurse
tregues i nifakut është urrejtja e tyre.”130
Ka citate të shumta në këtë temë dhe nuk mundemi që t’i përmendim të gjitha
këtu, mirëpo është e udhës që këtu të përmendim rezultatin që sjell dashuria ndaj
sahabëve, (Allahu qoftë i kënaqur me ta) dhe gjurmët e mira në dynja dhe ahiret,
gjë e cila do të jetë shtytëse i zellit për realizimin e miqësimit ndaj tyre
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Njëra prej gjurmëve pozitive, të cilat i lë dashuria ndaj tyre, në dynja,
ngadhënjimi dhe fitorja, siç ka thënë Allahu i lartësuar:
ِ َّ
ِ ِ
َّ
ب اللَّ ِه ُه ُم الْغَالِبُو َن
َ ين َآمنُوا فَإ َّن ح ْز
َ “ َوَمن يَتَ َول اللَّهَ َوَر ُسولَهُ َوالذ
“Ata që marrin për mik Allahun, të Dërguarin e Tij dhe besmitarët,(ta dinë se)
pa dyshim, pala e Allahut do të jetë fituese.”131 Ibën Kethiri thotë: “Ai që është i
kënaqur të jetë mik i Allahut, i Profetit dhe i besmitarëve, ai është fitimtarë në
dunja dhe ahiret.”
Njëra prej gjurmëve të dashurisë ndaj tyre, të vilat vijnë në ahiret, është ajo se për
atë që i do sahabët ka shpresë të ringjallet në shoqëri me ta, sepse Profeti
ka
thënë kështu. Në hadithin të cilin e transmeton Abdullah ibën Mesudi (Allahu
qoftë i kënaqur me të) thotë: “Një njeri erdhi te i Dërguari i Allahut dhe i tha:
“Ç’thua për një njeri që e do një popull, por nuk mund të bëhet bashkë me ta?”
Profeti
tha: “Secili njeri do të jetë bashkë me atë të cilin e do.”132
Duke nisur nga kjo, sahabët e Profetit
mundoheshin t’i afroheshin Allahut me
dashurinë e tyre ndaj Ebu Bekrit dhe Omerit dhe këtë gjë ata e llogaritnin njërën
prej veprave më të vlefshme për të cilën shpresonin më së shumti tek Allahu.
Buhariu transmeton nga Enes ibën Maliku (Allahu qoftë i kënaqur me të) se një
njeri e pyeti Profetin
për Ditën e Kijametit dhe i tha: “Kur do të ndodhë
Kijameti?” Profeti
i tha: “Ç’ke përgaditur ti për atë Ditë?” Ai tha: “Asgjë,
përveç asaj që unë e dua Allahun dhe të Dërguarin e Tij.” Profeti
i tha: “Ti do
të jesh me atë që e do.” Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të) thotë: “Nuk ishim
gëzuar ndonjëherë siç u gëzuam me thënien e Profetit
“Ti do të jesh me atë
që e do.” Unë e dua Profetin
,Ebu Bekrin dhe Omerin dhe shpresoj të jem me
ta, përshkak të dashurisë sime ndaj tyre, edhe pse nuk kam bërë vepra si veprat e
tyre.”133
Vlera e Sahabëve
Allahu i ka lavdëruar sahabët, është i kënaqur prej tyre dhe u ka premtuar çdo të
mirë. Allahu thotë:
ِ َّ ِ اج ِرين و ْاْل
ِ
ِ
ِ
ِ َّ “و
ضوا َعْنهُ َوأ ََع َّد ََّلُ ْم َجنَّات ََْت ِري ََْتَ َها
ُ وهم بِِإ ْح َسان َّرض َي اللَّهُ َعْن ُه ْم َوَر
ُ ُين اتَّبَع
َ َ َ الساب ُقو َن ْاْل ََّولُو َن م َن الْ ُم َه
َ َنصار َوالذ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٰ
“ يم
َ ين ف َيها أَبَ ًدا ۙ ذَل
َ ْاْلَنْ َه ُار َخالد
ُ ك الْ َف ْوُز الْ َعظ
"All-llahu është i kënaqur me të hershmit e parë prej muhaxhirëve (migruesve)
dhe prej ensarëve (vendasve-ndihmëtarë) dhe prej atyre që i pasuan ata me
punë të mira,e edhe ata janë të kënaqur ndaj Tij. Atyre u ka përgatitur
131

Surja el-Madie, 56.
“Sahih el-Muslim, nr. 6168.
133
“Sahih el-Buhari”, nr. 3288.
132

44

Akide 4

2017-2018

Xhennete, në të cilëtrrjedhin lumenj, ku do të jenë përjetë të pasosur. E ky
është fitim i madh.”134
Gjithashtu Allahu në një ajet tjetër thotë:
ِِ
ِ
”َِّجَرة
َ َني إِ ْذ يُبَايِ ُعون
َ “لََّق ْد َرض َي اللَّهُ َع ِن الْ ُم ْؤمن
َ ََْ ك
َ ت الش
“Vërtet, All-llahu qe i kënaqur me besimtarët kur ata nën hijen e atij druri t’u
betuan.”135
Gjithashtu Allahu në një vend tjetër thotë: “
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ َّ اج ِر
ِ
ك ُه ُم
ْ ض ًًل هم َن اللَّ ِه َوِر
ْ َُخ ِر ُجوا ِمن ديَا ِره ْم َوأ َْم َواَّل ْم يَْبتَغُو َن ف
َ ِنصُرو َن اللَّهَ َوَر ُسولَهُ ۙ أُوٰلَئ
ْ ين أ
ُ َض َوانًا َوي
َ ين الذ
َ “ل ْل ُف َقَراء الْ ُم َه
ِ
ِ ِ ِ ِ ِْ  والَّ ِذين تَب َّوءوا الدَّار و, الص ِادقُو َن
ِ
اجةً هِّمَّا أُوتُوا َويُ ْؤُِِرو َن َعلَ ٰى
َّ
ُ اجَر إِلَْي ِه ْم َوَّل ََي ُدو َن ِِف
َ ص ُدوِره ْم َح
َ اإلميَا َن من قَ ْبله ْم ُُيبُّو َن َم ْن َه
ََ ُ َ َ َ
ِ َّ
ِ
ِِ
ِ
ين َجاءُوا ِمن بَ ْع ِد ِه ْم يَ ُقولُو َن َربَّنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا
َ ُاصةٌ ۙ َوَمن ي
َ ِوق ُش َّح نَ ْف ِس ِه فَأُوٰلَئ
َ ص
َ أَن ُفس ِه ْم َولَ ْو َكا َن ِّب ْم َخ
َ  َوالذ,ك ُه ُم الْ ُم ْفل ُحو َن
ِ ِ
ِ ٌ َّك رء
ِ ِْ ِوِِإلخوانِنَا الَّ ِذين سب ُقونَا ب
ِ
ِ
”يم
ََ َ
ٌ وف َّرح
َ اإلميَان َوَّل ََْت َع ْل ِف قُلُوبِنَا غ اًل لهلَّذ
ُ َ َ ين َآمنُوا َربَّنَا إن
َْ َ
“(Ajo pronë) U takon muhaxhirëve të varfër, të cilët u dëbuan prej shtëpive të
tyre dhe prej pasurisë së tyre, duke kërkuar mirasinë dhe kënaqëainë e All-llahut,
dhe që ndihmojnë All-llahun dhe të dërguarin e Tij, të tillët janë ata të sinqertit.
Edhe ata që përgatitën vendin (Medinën) dhe besimin para tyre, i duan ata që
shpërnguleshin te ata dhe nuk ndiejnë në gjoksat e tyre ndonjë nevojë (për zili a
tjetër) nga ajo që u jepej atyre (muhaxhirëve), madje edhe sikur të kishin vetë
nevojë për të, ata u jepnin përparësi atyre para vetvetes. Kush është i ruajtur prej
lakmisë së vet, të tillët janë të shpëtuar. Edhe ata që kanë ardhur pas tyre e thonë:
“Zoti ynë, falna ne dhe vëllezërit tanë që para nesh u pajisën me besim dhe mos
lejo në zemrat farë urrejtjeje ndaj atyre që besuan. Zoti ynë Ti je i butë,
mëshirues!”136
Këto ajete fisnike e vërtetojnë vlerën e sahabëve. Allahu i lëvdon sahabët;
muhaxhirët, ensarët, luftëtarët e bedrit, pjesëmarrësit në marrë-veshjen Riduan,
ku iu zotuan Profetit
nën hijen e një druri dhe të gjithë ata që e patën nderin të
jenë sahabë. Allahu i cilëson ata të më vonshmit, që erdhën pas sahabëve, se i
luten Allahut për falje të sahabëve të cilët u patën paraprirë në besim. Ata,
gjithashtu i luten Allahut që të mos lërë në zemrat e tyre ndonjë të keqe për
besimtarët.
Këto ajete përmendin gjithashtu të tjera gjëra që nuk mund të numërohen, si:
kërkimi i kënaqësisë së Allahut për ta, përgëzimi i tyre me Xhenet, arritja e
fitores së madhe, lëvdimi i tyre, përmendja e disa cilësive fisnike, si: dashuria,
dhënia përparësi të tjerëve para vetes, bujaria, dashuria ndaj vëllezërve të tyre

134

Surja et-Teube, 100.
Surja el-Fet’h. 18.
136
Surja el-Hashër, 8-10.
135

45

Akide 4

2017-2018

muslimanë, ndihma e ofruar për fenë e Allahut, etj. Të gjitha këto janë cilësi
madhështore dhe kujtime të mira për ta, gjë të cilën ata edhe e meritojnë.
Në hadithe të shumta edhe Profeti
i lëvdon sahabët. Njëri prej këtyre
haditheve është edhe ai të cilin e transmeton Muslimi nga Xhabir ibën
Abdullahu, i cili thotë se Profeti
ka thënë: “Nuk do të hyjë në zjarr asnjë që
137
është zotuar nën atë dru.” Edhe hadithe të tjera të shumta, e tregojnë vlerën e
sahabëve. Disa flasin në përgjithësi, disa për luftëtarët e Bedrit, kurse disa flasin
për individë të caktuar prej sahabëve.
Muslimani e ka detyrim që t’i fusë në praktikën e tij këto citate dhe t’i dojë e t’i
miqësojë të gjithë sahabët, të kërkojë kënaqësinë e Allahut për ta, t’i përmendë
vetëm për të mirë, t’i pasojë ata dhe të ecë në rrugën e tyre.

Ndalesa për zhytjen në atë që ka ndodhur mes sahabëve dhe gjykimi për atë
që i shan ata
U kuptuam se sahabët e Profetit
janë më të zgjedhurit dhe ajka e këtij umeti
pas Profetit . Ata janë të parët që hynë në Islam, janë shenja të udhëzimit dhe
pishtarë të rrugës. Ata luftuan në rrugën e Allahut ashtu si u kish hije dhe
sakrifikuan maksimumin për mbrotjen e Islamit, deri kur Allahu bëri të
ngadhënjejë feja e Tij në Tokë dhe u ndihmoi në atë rrugë. Prandaj, ai që i
nënçmon, i shan ose thotë diç të keqe për ta, ai është krijesa më e keqe, sepse kjo
vepër e tij është sulm ndaj fesë në përgjithësi. Ai që beson se ata kanë rënë në
kufër, apo janë bërë heretikë, ai meriton kufrin dhe herezinë. Sado që dikush të
bëjë punë të mira, nuk mund ta arrijë vlerën e tyre. Në “Dy Sahihet” transmetohet
nga Ebu Seid el-Hudriju (Allahu qoftë i kënaqur me të) se Profeti
ka thënë:
“Mos e shani ndonjërin prej sahabëve të mi. Sikur dikush prej jush të jap lëmoshë
floriri sa mali i Uhudit, nuk mund ta arrijë sa një grush, apo sa një gjysmë grushti
që e japin ata.”138 Ky hadith vërteton se sharja e sahabëve të Profetit
është
vepër e ndaluar dhe se askush nuk ka mundësi t’i arrijë ata, pa marrë parasyshë se
çfarë vepra bën.
Pra, muslimani e ka detyrim të besojë në drejtësinë e sahabëve, ta kërkojë
kënaqësinë e Allahut për ta dhe të ndalet e të mos flasë për ato gjera që kanë
ndodhur mes tyre, të mos zhytet në ato gjëra dhe fshehtësitë e brendshme të
zemrave të tyre, t’ia lërë Allahut. Omer ibën Abdulazizi, (Allahu e mëshiroftë) ka
thënë: “Allahu na i ka shpëtuar duartë prej gjakut të tyre, pra, le t’i pastrojmë
gjuhët tona dhe të mos flasim kundër nderit të tyre.”

137
138

“Sahih Muslim”, nr. 2496.
“Sahih el-Buhari”, nr. 3673; “Sahih el-Muslim”, nr. 2540, 2541.

46

Akide 4

2017-2018

Epilog i tërë kësaj është se Ehli Suneti i do dhe i miqëson të gjithë sahabët, pa
përjashtim dhe ua jep vlerën të cilën ata e meritojnë në bazë të drejtësisë dhe
paanshmërisë, jo në bazë të ëndjeve dhe pasimit të verbër. Nëse kjo nuk
realizohet siç duhet, atëherë bëhet teprim dhe tejkalim i kufijve.

Familja e Profetit
Sqarim për familjen e Profetit
Familja e Profetit
janë të afërmit e tij të cilët e kanë të ndaluar pranimin e
lëmoshës. Ata janë: pasardhësit e Ali ibën Ebi Talibit, pasardhësit e Xhaferit,
pasardhësit e Abasit, pasardhësit e Harith ibn Abdulmutalibit dhe gratë e
Profetit .
Faktet për vlerën e tyre
Allahu në Kuran ka thënë:
ِ يد اللَّه لِي ْذ ِهب عن ُكم الهرجس أَهل الْب ي
”ت َويُطَهَرُك ْم تَطْ ِه ًريا
ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ُ “إََِّّنَا يُِر
“All-llahu ka për qëllim që nga ju o familje e shtëpisë (se Pejgamberit) të largojë
ndytësinë e mëkateve dhe t’ju pastrojë plotësisht.”139
Profeti
ka thënë: “Jua kujtoj Allahun që (t’i frikësoheni Atij e) të silleni mirë
me familjen time.”140
Edhe gratë e Profetit

bëjnë pjesë në familjen e tij

Allahu i lartësuar në Kuran ka thënë:
ِ ِ َّ َطعن اللَّه ورسولَه ۙ إََِّّنَا ي ِر
ِ اْل
ِ
ِ
ِ
َّ ني
ب َعن ُك ُم
َّ ُوَل ۙ َوأَقِ ْم َن
ٰ َ اهلِيَّ ِة ْاْل
ُ ُ
َ الص ًَلةَ َوآت
ُ ُ َ َ َ َ ْ الزَكاةَ َوأ
َْ “ َوقَ ْر َن ِِف بُيُوت ُك َّن َوَّل تَبَ َّر ْج َن تَبَ ُّر َج
َ يد اللهُ ليُ ْذه
ِ  واذْ ُكر َن ما ي ْت لَى ِِف ب يوتِ ُك َّن ِمن آي, ت ويطَهرُكم تَطْ ِهريا
ِْ ات اللَّ ِه و
ِ
”ْم ِة ۙ إِ َّن اللَّهَ َكا َن لَ ِطي ًفا َخبِ ًريا
َ ْ
ُُ ٰ ُ َ ْ َ ً
ْ َ ُ َ س أ َْه َل الْبَ ْي
َ اْلك
َ
َ الهر ْج
“O gratë e Pejgamberit, ju nuk jeni si asnjë grua tjetër, nëse keni kujdes e ruheni,
andaj mos u llastoni në të folur e të lakmojë ai që ka sëmundje në zemrën e tij, po
thuani fjalë të matura. Dhe rrini në shtëpitë tuaja e mos shfaqni bukurinë tuaj si
shfaqej në injorancën e hershme, falnie namazin , lepnie zeqatin dhe respektonie
All-llahun dhe të dërguarin e Tij. All-llahu ka për qëllim që nga ju o familje e
shtëpisë (se Pejgamberit) të largojë ndytësinë e mëkateve dhe t’ju pastrojë
plotësisht. E, përkujtonie atë që po u lexohen në shtëpitë tuaja prej ajeteve të
Allahut, vërtetë All-llahu është i kujdesshëm dhe i njohur hollësisht për çdo
139

Surja el-Ahzab, 33.
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gjë.”141 Imam ibën Kethiri ka thënë: “Ai që e kupton Kuranin nuk ka aspak
dyshim se gratë e Profetit
marrin pjesë në fjalën e Allahut: “All-llahu ka për
qëllim që nga ju o familje e shtëpisë (se Pejgamberit) të largojë ndytësinë e
mëkateve dhe t’ju pastrojë plotësisht.”, sepse konteksti i ajeteve është në lidhje
me to dhe prandaj pas të gjitha këtyre fjalëve, Allahu thotë: “E, përkujtonie atë që
po u lexohen në shtëpitë tuaja prej ajeteve të Allahut dhe urtësisë(profetike),
vërtetë All-llahu është i kujdesshëm dhe i njohur hollësisht për çdo gjë.”
Domethënë veproni sipas asaj që Allahu ia shpalli të Dërguarit të Tij, nga Kurani
dhe Suneti, në dhomat tuaja. Katadeja dhe të tjerë thonë: “Përkujtojeni këtë
dhunti me të cilën ju u veçuat nga të gjitha gratë.”142
Porosia në lidhje me familjen e Profetit
Më herët u përmend hadithi: “Jua kujtoj Allahun që (t’i frikësoheni Atij e) të
silleni mirë me familjen time.” Në bazë të kësaj, Ehli Suneti e do dhe e nderon
familjen e Profetit
dhe e ruan porosinë e tij dhe kjo është si rezultat i
dashurisë dhe nderit që e kultivon ndaj Profetit
. Por, kjo me kush që ata të
jenë prej atyre që e pasojnë Sunetin dhe të jenë të udhëzuar në fe, siç kanë qenë
të parët e tyre: Abasi dhe djemt e tij dhe Aliu me djemtë e tij. Sa i përket atij që
kundërshton Sunetin dhe nuk është i udhëzuar në fe, muslimanit nuk i lejohet që
ta bëjë mik atë, madje edhe në qoftë antarë i familjes së Profetit
Qëndrimi i Ehli Sunetit ndaj familjes së Profetit
është qëndrim i drejt dhe
mesatarë. Ehli Suneti i miqëson njerëzit fetarë dhe të udhëzuar dhe largohet prej
atyre që e kundërshtojnë Sunetin dhe ata që kanë devijuar nga rruga e drejtë,
madje edhe qofshin prej familjes së Profetit
. Asnjë njeriu nuk i bën dobi ajo
që ai është familje ose i afërt i Profetit
nëse nuk është i drejtuar në fe. Ebu
Hurejrja(Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se Profeti
kur iu shpall
ajeti:
ِ
”ني
َ َ“ َوأَنذ ْر َع ِش َريت
َ ِك ْاْلَقْ َرب
“Paralajmëroje farefisin tënd më të afërt”143, është ngritur dhe ka thënë: “O
Kurejsh! Shpëtojeni veten se unë nuk mund t’ju ndihmoj me asgjë tek Allahu. O
bijtë e Abulmenafit! Unë nuk mund t’ju ndihmojë me asgjë tek Allahu. Oj Safije,
oj halla e të Dërguarit të Allahut! Unë nuk mund të ndihmojë dot me asgjë tek
Allahu. Oj Fatime, bija e Muhamedit! Kërkom ç’të duash nga pasuria ime, por
para Allahut nuk të ndihmojë dot me asgjë.”144 Në një hadith tjetër thuhet: “Kë e
lë prapa vepra e tij, nuk e përparon prejardhja e tij.”145
141

Surja el-Ahzab, 32-34.
“Tefsiri i ibën Kethirit”, 6/411.
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Surja esh-Shuara, 214.
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Ehli Suneti distancohet prej atyre që e teprojnë në lidhje me familjen e Profetit
dhe që pretendojnë se anëtarët e familjes së Profetit
janë të pagabueshëm.
Ehli Suneti distancohet edhe prej atyre që kanë armiqësi ndaj anëtarëve të
udhëzuar e të drejtë të familjes së Profetit
dhe që bëjnë akuza kundër tyre, siç
distancohet edhe prej atyre që e marrin familjen e Profetit
si ndërmjetësuese
tek Allahu, ose që i bëjnë zota të cilët i adhurojnë krahas Allahut.
Ehli Suneti, në këtë dhe në të gjitha temat e tjera, ndjek rrugën e drejtësisë dhe
mesataren mes teprimit dhe cungimit.
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Khalifet e drejtë
Sqarim i Khalifëve të drejtë:
-Khalifët e drfejtë janë: Ebu Bekër es-Sidiku, Omer ibnul Khatab “El-Faruk”,
Dhu Nurejn Othman ibën Afani dhe Ebu Turab Ali ibën Ebi Talib, radijallahu
anhum.
Pozita e tyre dhe detyrimi i pasimit të tyre.
Khalifët e drejtë janë më të vlefshmit prej sahabëve dhe ata janë khalifët e
urdhëruar që të pasohen dhe të ndiqet udhëzimi i tyre. Këtë e thotë hadithi të cilin
e transmeton Irbad ibën Sarije, radijallahu anhu, në të cilin thuhet se Profeti
ka thënë: “Ju porosis të dëgjoni dhe të bindeni (ndaj liderëve musliman), sepse
kush prej jush do të ket jetë, do të shohë shumë kundërshti. Prandja, ju urdhëroj
të pasoni Sunetin tim dhe të khalifëve të drejtë e udhëzues që do të jenë pas meje.
Kapuni për të me dhëmballë, pastaj ruajuni ndaj punëve të shpikura në fe, sepse
çdo bidat është lajthitje.”146
Vlera e tyre
Ehli Suneti ka konsensus se vlera e khalifëve të drejtë është sipas rradhitjes se
ardhjes së tyre në Khilafet. D.m.th. më i vlefshëm është Ebu Bekri, pastaj Omeri,
pastaj Othmani dhe pastaj Aliu. Për vlerën e secilit prej tyre në veçanti, janë
përmendur shumë hadithe, e ne po përmendim nga një për secilin prej tyre.
Njëri prej haditheve që vërteton vlerën e Ebu Bekrit, radijallahu anhu, është
hadithi që është vërtetuar në “Dy Sahihet”, në të cilin tregohet se Profeti
i
hipur në minberin e tij, ka thënë: “Sikur të kisha marrë për mik të ngushtë
ndonjërin prej njerëzve, do ta kisha marrë Ebu Bekrin. Të gjitha dyert private të
xhamisë do t’i mbyll, përveç derës së Ebu Bekrit.”147
Sa i përket Omerit, radijallahu anhu, vërtetohet hadithi në “Dy Sahihet” ku thuhet
se Profeti
ka thënë: “Në popujt para jush ka pasur njerëz të frymëzuar, e nëse
në umetin do të kishte ndonjë të frymëzuar Omer ibnul Khatabi do të ishte njëri
prej tyre.”148
Vlerën e Othmanit, radijallahu anhu, e tregon një hadith i gjatë të cilin e tregon
Aishja, radijallahu anha, e cila thotë se kishte hyrë Ebu Bekri, pastaj Omeri e
pastaj Othmani. Kur Profeti
pa Othmanin, u ul mirë dhe i drejtoj teshat. Për
146

Trans.Ahmedi, 4/127-129.
“Sahih el-Bukhari”, nr. 3654.
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këtë gjë e pyeti Aishja, radijallahu anha, e ai u përgjigj: “Si të mos turpërohem
nga një njeri, nga i cili turpërohen melekët.”149
Kurse sa i përket vlerës së Aliut, radijallahu anhu, njëri prej haditheve që e
vërtetojnë këtë, është hadithi që transmetohet në “Dy Sahihet” nga Sehël ibn
Sa’di, radijallahu anhu, se Profeti
natën e Khajberit ka thënë: “Nesër do t’ia
jap flamurin një njeriu që e do Allahun dhe të Dërguarin e Tij, e që edhe Allahu
dhe i Dërguari i Tij e duan atë. Allahu do t’ia hapë atij Khajberin....atëherë tha:
“Thirmani Aliun...dhe ia dha flamurin atij dhe Allahu e çliroi Khajberin përmes
tij.150

Dhjetë të Përgëzuarit që do të hynë në Xhenet
Nga temat e kaluara mësuam se sahabët kanë vlerë të madhe dhe se të gjithë janë
të drejtë, por edhe se ata dallojnë mes tyre në këtë gjë. Prandaj, më të vlefshmit
janë të parët që kanë nxituar në përqafimin e Islamit, prej muhaxhirëve, pastaj
prej ensarëve, pastaj vijnë luftëtarët e Bedrit, pastaj ata të Uhudit, ata të luftës së
Hendekut, pastaj pjesëmarrësit në zotimin Riduan, pastaj të tjerët që kanë bërë
hixhret dhe që kanë luftuar para çlirimit të Mekës, ata kanë shpërblim më të
madhe se ata që kanë dhënë lëmoshë dhe kanë luftuar pas çlirimit. Të gjithë
këtyre Allahu u ka premtuar të mira.
Sahabët më të vlefshëm janë khaifët e drejtë: Ebu Bekri, Omeri, Othmani dhe
Aliu, pastaj Aburahman ibën Auf, Zubejr Ibnul Auam – Havariju i Profetit
,
Talha ibën Ubejdullah, Sa’d ibën Ebi Uekas – Besniku i këtij Umeti, Ebu Ubejde
Ibnul Xherah dhe Seid ibën Zejd ibën Neufel. Allahu qoftë i kënaqur me të
gjithë!
Për vlerën e tyre janë përmendur hadithe të përgjithshme, por ka prej tyre të tillë,
që kanë ardhur që tregojnë në veçanti për vlerën e njërit prej tyre. Njëri prej
haditheve të përgjithshme është hadithi të cilin e transmeton Ahmedi dhe autorët
e “Suneneve”, nga Abdurahman ibnul Ahnesi, radijallahu anhu, se Seid ibën
Zejdi ka thënë: “Dëshmoj se e kam dëgjuar Profetin
duke thënë: “Dhjet vetë
do të jenë në Xhenet, Ebu Bekri do të jetë në Xhenet, Omeri do të jetë në Xhenet,
Othmani do të jetë në Xhenet, Aliu do të jetë në Xhenet, Talha do të jetë në
Xhenet, Zubejr ibnul Auami do të jetë në Xhenet, Sa’d ibën Maliku do të jetë në
Xhenet dhe Abdurahman ibën Aufi do të jetë në Xhenet.” Po të doja do ta
përmendja edhe të dhjetin.” Njerëzit i thanë: “Kush është ai?” Seidi heshti. Ata
thanë:” Kush është ai?” Atëherë, ai tha: “Ai është Seid ibën Zejdi.”151
149
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Profeti
ka përgëzuar edhe të tjerë se do të shkojnë në Xhenet, si; Abdullah
ibën Mes’udin, Bilal ibën Rebahun, Ukashe ibën Muhsanin, Xha’fer ibën Ebi
Talibin dhe shumë të tjerë. Ehli Suneti e përmend me emër atë që është
përmendur në citate nga Profeti
në të cilat ai dëshmon se do të jenë në
Xhenet, kurse për të tjerët shpresojnë se do të jenë në Xhenet, siç ka thënë Allahu
َّ ”و ُك ًاّل َو َع َد
në ajetin ku sqaron se disa janë më të vlefshëm se të tjerë: “َّللاُ ْال ُح ْسنَى
َ ,
152
“Ai u ka premtuar të gjithëve mirësi” , kurse mirësia e përmendur në këtë ajet
është Xheneti. Mendimi i Ehli Sunetit në lidhje me të gjithë muslimanët është se
ata nuk caktojnë për askënd se a është në Xhenet, apo në Zjarr për gjithëmonë.
Këtë e vërteton ajeti:
ِ
ِ
ِ
”ۙ ُك لِ َمن يَ َشاء
َ “إِ َّن اللَّهَ َّل يَغْفُر أَن يُ ْشَرَك بِِه َويَ ْغفُر َما ُدو َن ٰذَل
“S’ka dyshim se Allahu nuk e fal (mëkatin) t’i përshkruhet Atijh shok, e përpos
këtij (mëkati) ia fal kujt të dojë.”153

Detyrimi ndaj udhëheqësve Muslimanë
Muslimi transmeton nga Ebu Rukaje Temim ed-Dariu, radijallahu anhu, se Profeti
ka thënë: “Feja është këshillë, feja është këshillë, feja është këshillë.” Ne i
thamë: “Për kë, o i Dërguar i Allahut!” Ai tha: “Për Allahun, të Dërguarin e Tij,
Librin e Tij, për liderët muslimanë dhe për muslimanët në përgjithësi.”154
-Këshilla për Allahun është: Veçimi i Allahut në adhurim, madhërimi i Tij, frika
prej Tij, shpresa në Të, dashuria ndaj Tij, kryerja e urdhërave të Tij dhe largimi prej
ndalesave të Tij.
-Këshilla për Profetin
është: besimi i asaj që ai ka lajmëruar, bindja ndaj
urdhërit të tij, pasimi i Sunetit të tij, ndjekja e udhëzimit të tij, dashuria ndaj tij dhe
të mos adhurohet Allahu në asnjë mënyrë përveç asaj që është në pajtim me rrugën
e Profetit .
-Këshilla për liderët musliman është: lutja për ta, dashuria ndaj tyre dhe bindja ndaj
tyre brenda kufijve të Allahut.
-Këshilla për muslimanët në përgjithësi është; urdhërimi për vepra të mira dhe
ndalimi nga e keqja, dashja e të mirës për ta si që e duam për vete, shpenzimi i të
mirave për ta dhe ndihma e tyre sipas mundësive.

152
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Detyrimi ndaj prijësve mysliman
Kurani, Suneti dhe konsensusi i selefëve vërtetojnë se bindja ndaj udhëheqësve
është detyrim edhe sikur ai të jetë i padrejtë, por brenda kufijve të bindjes ndaj
Allahut dhe për aq sa ai nuk urdhëron për bërjen e ndonjë mëkati. Por, nëse e
urdhëron atë, atëherë nuk lejohet t’i bindemi krijesave duke e kundërshtuar
Krijuesin. Detyrim, gjithashtu është edhe namazi pas tij, haxhi dhe Xhihadi nën
udhëheqjen e tij, të respektohet në mendimet që i ka në temat ku lejohet mendimi i
ndryshëm. Udhëheqësi nuk e ka detyrim t’i bindet mendimit të dikujt tjetër, kurse të
tjerët e kanë detyrim t’i binden mendimit të tij dhe ta lënë mendimin e tyre e ta
marrin mendimin e tij, sepse interesi shoqëror, afrimi, bashkimi, si dhe braktisja e
përçarjeve dhe kundërshtive, është më e rëndësishme sesa interesat individuale.
Detyrim gjithashtu është edhe ta këshillojmë me mënyrat më të ligjshme të sheriatit
dhe ndalohet që ta sulmojmë apo të rebelohemi dhe të dalim kundër tij.
Imam et-Tahauiu, Allahu e mëshiroftë, thotë: “nuk lejohet rebelimi kundër liderëve
dhe udhëheqësve tanë, po edhe në qofshin të padrejtë, nuk lejohet të lutemi kundër
tyre e as të dalim nga respektimi i tyre. Bindja ndaj tyre, brenda kufijve të bindjes
ndaj Allahut, është detyrim për aq kohë sa nuk urdhërojnë në bërjen e mëkateve. E
kemi detyrim të lutemi për ta që Allahu t’i përmirësojë dhe t’i ruajë.”
Faktet nga Kurani dhe Suneti, që argumentojnë këtë janë të shumta. Prej Kuranit
është ajeti:
ِ َّ
ِ َطيعوا اللَّه وأ
ِ
ِ ول َوأ
”ۙ ُويل ْاْل َْم ِر ِمن ُك ْم
َ الر ُس
َّ َطيعُوا
َ َ ُ ين َآمنُوا أ
َ “يَا أَيُّ َها الذ
“O besimtarë! Bindjuni Allahut, bindjuni të Dërguarit dhe atyre që drejtojnë punët
tuaja.”155
Nga Suneti është hadithi të cilin e transmeton Ebu Hurejrja, radijallahun anhu, nga
Profeti
i cili ka thënë: “Kush më bindet mua, ai i është bindur Allahut dhe kush
më kundërshton mua, ai e ka kundërshtuar Allahun, Kush i bindet udhëheqësit, ai
më është bindur mua dhe kush e kundërshton udhëheqësin, ai më ka kundërshtuar
mua.”156
Nga Ibën Omeri, radijallahu anhu, transmetohet se Profeti
ka thënë: “Njeriu
musliman e ka detyrim të dëgjojë dhe të respektojë, për aq kohë sa nuk urdhërohet
të bëjë mëkat, e nëse urdhërohet të bëjë mëkat, atëherë nuk ka dëgjim dhe nuk ka
respektim.”157
Suneti udhëzon se këshilla ndaj udhëheqësit duhet të bëhet fshehtazi dhe larg
nxitjeve të masës së popullit. Këtë e vërteton hadithi të cilin e transmeton Ibën Ebi
Asimi dhe të tjerë, nga Ijad ibën Ganem, radijallahu anhu, i cili thotë se Profeti
155
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ka thënë: “Kush do që ta këshillojë pushtetarin, të mos e bëjë atë haptazi, por le ta
këshillojë vetë. Nëse ai e pranon –mirë, po nëse nuk e pranon, atëherë ky e ka kryer
detyrimin e vet.”158
Të gjitha këto citate nga Kurani dhe Suneti urdhërojnë bindjen ndaj liderëve dhe
pushtetarëve muslimanë, përveçse në mëkate ndaj Allahut të Lartësuar. Prej këtyre
citateve mund të përfundojmë me këtë:
1. Respekti dhe bindja ndaj udhëheqësit është detyrim në çdo rast, përveçse në
bërjen e mëkateve.
2. Nuk lejohet rebelimi kundër tij në rast se ai nuk e pranon këshillën.
3. Kush e këshillon udhëheqësin në mënyrën e sheriatit ai e ka larguar prej vetes
përgjejgësin dhe mëkatin.
4. Ndalohet nxitja e trazirave dhe bërja e shkaqeve të nxitjes së tyre.
5. Ndalohet rebelimi kundër pushtetarëve, derisa prej tyre të shfaqet kufër i
qartë që nuk ka mundësi të komentohet ndryshe.
6. Është detyrim që t’i përmbahemi dhe të mos i ndahemi shoqërisë muslimane
që ecin rrugës së Kuranit dhe Sunetit, në fjalët, veprat dhe besimet e tyre, t’i
miqësojmë ata, ta pasojmë rrugën e tyre dhe të kemi kujdes dhe të
mundohemi që t’i bashkojmë, jo t’i përçajmë, si dhe nuk lejohet t ndahemi
dhe të largohemi prej tyre. Allahu thotë:
ِ ول ِمن ب ع ِد ما تَب َّني لَه ا َّْل َد ٰى وي تَّبِع غَي ر سبِ ِيل الْم ْؤِمنِني نُولهِه ما تَوَّ َٰل ونُصلِ ِه جهنَّم ۙ وساءت م
”ص ًريا
َّ “ َوَمن يُ َشاقِ ِق
َ ْ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ُ
َ َ ْ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ الر ُس
“Këdo që e kundërshton të Dërguarin, pasi i është dhënë udhëzimi dhe ndjek
rrugë tjetër nga ajo e besimtarëve, Ne e lëmë të ecë andej nga është nisur dhe do
ta përcëllojmë në zjarrin e Xhehenemit; eh, sa vendbanim i keq është ai!”159
Profeti
ka thënë: “Rrini me xhematin, se ndihma e Allahut është me
xhematin, ndërsa ai që ndahet vetë, do të jetë vetë në Zjarr.”160
Ibën Abasi, radijallahu anhu, transmeton se Profeti
ka thënë: “Kush sheh te
udhëheqësi i tij diç që e urren, le të durrojë, sepse kush i largohet një pëllëmbe
bindjes ndaj pushtetarit dhe vdes ashtu, ai vdes sikur të kishte vdekur në
xhahilijet.”161
Këto citate vërtetojnë se mosndarja nga shoqëria – xhemati është detyrim dhe se
nuk lejohet tentimi i marrjes së pushtetit prej atyre që e kanë. Në këto citate ka
edhe kërcënim të ashpër për ata që e kundërshtojnë këtë princip, sepse bashkimi
është mëshirë, e përçarja dënim.

158

Transmeton Ibën Ebi Asim në “Es-Suneh”, 2/507, me sened sahih.
En-Nisa’, 115.
160
Tirmidhiu, nr. 2167.
161
“Sahih el-Buhari”, nr. 7143.
159

54

Akide 4

2017-2018

Bidati dhe rreziku i tij në fenë e robit
1.Rëndësia e të kapurit për Kuranin dhe Sunnetin
Lumturia e njeriut në dy botrat, shpëtimi dhe ngadhnjimi i tij varet se sa ky njeri
është i kapur për Kuranin dhe Sunnetin e të Dërguarit të Allahut (sala Allahu
alejhi ue sel-lem) ngase këta të dyja janë dritë të cilat ia ndriçojnë rrugën njeriut
që të orientohet gjatë kalimit përmes të gjitha rrugicave të panjohura. Prandaj
dijetarët e Ehli Sunnetit dhe xhematit e potencojnë se të kapurit për këto të dyja
dhe të vepruarit sipas tyre, pra ndjekjen e tyre, në çdo çështje të fesë qoftë ajo
parësore ose dytësore është rruga e shpëtimit dhe ngadhnjimit. Kurse nga fjalët e
tyre që kanë folur rreth rëndësisë së të kapurit për Kuranin dhe Sunnetin e të
Dërguarit të Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) janë:
1 – Fjalë prej sahabëve:
A- Ubej ibn Kabi (radijAllahu anhu) ka thënë: “Kapuni për Kuran dhe Sunnet
sepse çdo njeri i cili kapet për Kuranin dhe Sunnetin dhe e përmend Allahun e
pastaj i rrjedhin lot nga frika e Allahut atë nuk e dënon Allahu. Po ashtu çdo njeri
i cili i përmbahet Kuranit dhe Sunnetit, e kur e përmend Allahun, i rrënqethet
lëkura nga frika e Allahut, shembulli i këtij është si shembulli i një dege të cilës i
janë tharë gjethet e saj, e për një kohë atë e kaplon një erë e fortë dhe i bien
gjethet, kështu edhe këtij njeriut i falen mëkatet ashtu siç bien gjethet e atij drurit.
Prandaj të mjaftuarit me Kuran dhe Sunnet është më mirë se mendimi (ixhtihadi)
i cili është në kundërshtim të Kuranit dhe Sunnetit, prandaj shikoni që veprat
tuaja qofshin ato përpjekje për të dhënë mendim për ndonjë çështje fetare
(ixhtihadije) apo mesatare, kursej që ajo të jetë në rrugën e profetëve”162.
B- Ebu Derda (radijAllahu anhu) ka thënë: “Nuk ke për të humbur përderisa mer
nga unë tekstet (Nga Kurani dhe Sunneti)”163.
2 – Fjalë nga tabiinët:
1. Imam Zuhriu-Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Dijetarët tanë para nesh thoshin:
Të kapurit për Sunnetin është shpëtim, ndërsa dituria ngritet shpejt, prandaj
rigjallërimi i diturisë dhe respekti ndaj saj e mbajnë dunjanë dhe fenë, ndërsa kur
ska dijetarë humbë çdo gjë”164.
2. Prijesi i drejtë Omer ibn Abdulazizi-Allahu e mëshiroftë, kur u shkruante letër
punëtorëve të tij u drejtohej si në vijim: “Të porosis të kesh frikë Allahun dhe t’ju
përmbahesh urdhërave të Tij si dhe ta ndjekësh Sunnetin e të Dërguarit të Allahut
“Sherh usulu-suneh vel xheneh” Lelakaiu fq. 10.
“Ibanetul-kubra” Ibn Bata 10/353.
164 “Sherh usulu-suneh vel xhemah” Lelakaiu fq. 636.
162
163
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(sala Allahu alejhi ue sel-lem) dhe të lësh çdo gjë çfarë e kanë shpikur shpikësit
pas tij, kapuni për Sunnetin kjo është furnizimi i juaj”165.
3 – Fjalët e dijetarëve:
1. Sufjan Etheuri-Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Fukahatë thoshin: Nuk bën
dobi fjala pa vepër e as fjala dhe vepra pa nijet, nuk rregullohen vepra, nijeti dhe
fjala vetëm se kur janë në përputhshmëri me Sunnetin”166.
2. Imam Ahmedi-Allahu e mëshiroftë, në disa tekste të tij ka thënë:” Libri i
Allahut, Sunneti i të Dërguarit të Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) tregimet
për të dhe për shokët e tij janë tregues se ndjekja e Sunnetit është shpëtim, këtë
rrugë e kanë transmetuar dijetarët gjeneratë pas gjenerate”167.
3. Mbrojtësi i Sunnetit imam el-Asbahaniu-Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Çdo
transmetim i vërtet që transmetohet nga urdhërat e të Dërguarit të Allahut (sala
Allahu alejhi ue sel-lem) apo ndalesat, qoftë ajo e vogël apo e madhe, nuk është i
deroguar, e as nuk ka kontradikt me argumentet tjera, kjo i vlen çdo kujt si
urdhër. E nëse një person thotë: Po, i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue
sel-lem) ka thënë ndërsa unë them të kundërtën, ky njeri ka thënë diçka të madhe
edhe nëse lerja e një urdhëri nuk e çon në humbje, duhet të din se çdo
kundërshtim i të Dërguarit të Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) në urdhërat
dhe ndalesat e tij është diçka shumë e madhe, prandaj ai i cili pranon diçka prej
tij, e pranon prej Allahut dhe nëse e kthen diçka e kthen atë e cila është prej
Allahut, sepse Allahu thotë:
”َاع اللَّه
َ الر ُس
َّ “ َّمن يُ ِط ِع
َ َول فَ َق ْد أَط
” Ai i cili i bindet të Dërguarit i është bindur Allahut.”168.
Ehli Sunneti dhe xhemati janë argumentuar për obligueshmërinë e të kapurit për
Kuran dhe Sunnet me:
Një: Nga Kurani:
A- Fjala e Allahut:
” َق بِ ُك ْم عَن َسبِيلِ ِه َذلِ ُك ْم َوصَّا ُكم بِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُون
َ اطي ُم ْستَقِي اما فَاتَّبِعُوهُ َو ََل تَتَّبِعُوا ال ُّسب َُل فَتَفَ َّر
ِ ص َر
ِ “ َوأَ َّن هَ َذا
” Kjo është rruga ime e drejtë, pra përmbajuni kësaj, e mos ndiqni rrugë tjera e
t’ju ndajnë nga rruga e Tij, këto janë porositë e tij për ju ashtu që të bëheni të
devotshëm.”169
“Ibanetul-kubra” Ibn Bata 1/321.
“Ibanetul-kubra” Ibn Bata 1/333.
167 “Tabakatul-hanabila” Ebu Jalës 1/342.
168 Enam:153, “Elhuxhe fi bejanil mehaxhe” Asbahaniu 2/397.
165
166
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Ibn Xheriri-Allahu e mëshiroftë, në komentin e këtij ajeti thotë: “Kjo është
porosia e Allahut për ju o njerëz, ku jeni porositur ti përmbaheni asaj e ajo është
rruga e Tij, që do të thotë Feja e Tij me të cilën Ai është i kënaqur për robërit e
Tij, rruga e drejtë e cila nuk lakon dikush prej saj, pra punoni sipas saj, bënie atë
metodologji tuajën për ta ndjekur, e mos merni rrugë tjetër pos saj e as mos merni
metodologji tjetër pos saj, e as mos kërkoni fe, e cila është në kundërshtim me të,
qoftë Hebraizmi, Krishterizmi, zjarrputizmi, politeizmi apo ndonjë fe tjetër prej
popujve tjerë të gjitha këto janë bidate, risi dhe zhgënjime të qarta”. – Po ashtu
këto fjalë ua referon edhe disave prej komentatorëve të Kuranit si Muxhahidi e të
tjerë170.
B- Fjala e Allahut:
ِ
ِ
”اب بَ ْغتَةً َوأَنتُ ْم َّل تَ ْش ُعُرو َن
ْ “ َواتَّبِ ُعوا أ
ُ َح َس َن َما أُن ِزَل إلَْي ُكم همن َّربه ُكم همن قَ ْب ِل أَن يَأْتيَ ُك ُم الْ َع َذ
” Ndiqni më të mirën që ju është zbritur nga Zoti juaj (Kurani dhe çfarë
përmban islami) para se t’ju vi ndëshkimi papritmas duke mos e ndjerë
aspak.”171.
Kurtubiu-Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Më e mira e cila ka zbritur” është
Kurani, i cili i gjithi është i mirë, kurse “më e mira” është: Binduni Atij dhe
largohuni e të mos i bëni mëkat Atij.
Sidiu-Allahu e mëshiroftë, ka thënë: Më e mira në ajet është çfarë ka urdhëruar
Allahu në librin e Tij. Ndërsa Ibn Zejdi-Allahu e mëshiroftë, thotë: Dispozitat e
qarta janë për qëllim, kurse diturinë shumëkuptimshme tua lëmë dijetarëve.
Pastaj thotë: Allahu ka zbritur librat: Teuratin, Zeburin, Inxhilin e më pas e ka
zbritur Kuranin dhe ka urdhëruar që të pasohet ai, sepse është më i miri, pasi që
ai përmban mrekulli. Gjithashtu ka thënë: Më e mira është Kurani pasi që i ka
derguar të librat e mëhershëm”172.
3. Fjala e Allahut:
ِ
ِ َّ ِ
ِ
”ت ِمْن ُه ْم ِِف َش ْيء ۙ إََِّّنَا أ َْمُرُه ْم إِ ََل اللَّ ِه ُْثَّ يُنَبهئُ ُهم ِِبَا َكانُوا يَ ْف َعلُو َن
َ ين فَ َّرقُوا دينَ ُه ْم َوَكانُوا شيَ ًعا لَّ ْس
َ “إ َّن الذ
” Ata që e përçanë fenë e tyre dhe u ndanë në grupe, ti nuk ke aspak të bësh
me të, puna e tyre është vetëm te Allahu Ai do ti njohë ata me atë që
punuan.”173
Shatibiu-Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Këto janë ithtarët e risive, epsheve të
cilët kanë devijuar nga ky umet”174.
Enam:153.
“Tefsir” Ibn Xheriri 8/87.
171 Zumer:55.
172 “Xhamiul-ahkamul Kuran” Kurtubiu 15/270.
173 Enam:159.
174 “El itisam” Shatibiu 1/179.
169
170
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Dy: Nga Sunneti:
1. Transmeton Xhabir ibn Abdullahu (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut
(sala Allahu alejhi ue sel-lem) në hutbe thoshte:” Më pas: Fjala më e mirë është
libri i Allahut, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Allahut, ndërsa gjërat më të
këqija janë ata të shpikurat”175.
2. Transmeton Xherir ibn Abdullah el-Bexheliu-Allahu e mëshiroftë, se i
Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:” kush sjellë një
shprehi të mirë në islam do të ketë për të shpëblim edhe shpërblimin e të gjithë
atyre që punojnë me të pas tij pa mos ju zvogluar aspak shpërblimi i tyre, ndërsa
ai i cili sjellë një shprehi të keqe në islam, do të jetë barë mbi të, por do të bartë
edhe barën e atyre që e pasojnë pas tij, duke mos iu zvogluar aspak dënimi i
atyre të tjerëve”176.
Pikëpamja argumentuese në këto ajete dhe hadithe është shumë e qartë, urdhër
për tu kapur për Kuran dhe Sunnet. Ngase këta të dyja janë rruga e shpëtimit dhe
e ngadhnjimit në këtë botë dhe në botën tjetër.
2. Qortimi për bidatin dhe të paturit kujdes prej tij
Në gjuhën arabe fjala “el-bidatu”(  ) البدعةe ka kuptimin e shpikjes së diçkaje pa
shembëlltyrë të mëhershme, pra çështje e shpikur, risi që i thuhet dikujt i cili vjen
me diçka të re që nuk ka qenë më parë177.
Ndërsa në terminologjinë e sheriatit e ka kuptimin siç thotë Ibn Rexhep elHambeli:” Ajo e cila shpiket në fe dhe nuk ka bazë në fe e as që aludon feja në
të”178.
Ndërsa Shatibiu-Allahu e mëshiroftë, e definon më gjërësisht këtë çështje duke
thënë: “Qëllimi i rrugës së shpikur në fe, e cila është në kundërshtim me
sheriatin, është të miret një rrugë adhurimi ndaj Allahut duke e tepruar (duke dalë
jashtë kufijve)”179. Prandaj nga begatitë më të mëdha të Allahut mbi robërit e tij
është se Ai ua plotësoj besimtarëve fenë e tyre, ua plotësoj sheriatin islam
(legjislacionin islam), prandaj i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem)
nuk vdiq përderisa e çoi misionin e tij në vend, e çoi amanetin e tij në vend,
madje Allahu i shpalli atij duke qëndruar në Arafat në haxhin e lamtumirës ajetin
e njohur:

Transmeton Muslimi nr. 867.
Transmeton Muslimi nr. 1017.
177 “Lisanul arab” Ibn Mendhurit 8/7.
178 “Xhamiul-ulum vel hikem” Ibn Rexhep el-Hambeliu fq. 265.
179 “El itisam” Shatibiu 1/50.
175
176
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ِ
ِ
ِ
ِْ يت لَ ُكم
”اإل ْس ًَل َم ِدينًا
ُ ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْْتَ ْم
ُ “الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل
ُ ُ ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِِت َوَرض
” Sot e plotësova fenë tuaj, e përmbusha dhuntinë Time ndaj jush dhe zgjodha
islamin si fe për ju”180.Për këtë arsye çifutët e xhelozuan këtë umet për këtë ajet,
tregohet se një njeri erdhi tek Omer ibn Hatabi (radijAllahu anhu) dhe i tha: Ka
një ajet në librin tuaj, sikur të na kishte zbritur neve jehudëve atë ditë do ta
kishim marë si ditë feste. - Omeri (radijAllahu anhu) e pyeti: Cili është ai ajet? –
Tha çifuti: Ajetin:
ِ
ِ
ِ
ِْ يت لَ ُكم
”اإل ْس ًَل َم ِدينًا
ُ ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْْتَ ْم
ُ “الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل
ُ ُ ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِِت َوَرض
”Sot e plotësova fenë tuaj, e përmbusha dhuntinë Time ndaj jush dhe zgjodha
islamin si fe për ju”.181
Ibn Abasi (radijAllahu anhu) në komentimin e këtij ajeti thotë: Allahu në këtë
ajet i tregon të Dërguarit të Tij dhe besimtarëve se ua ka plotësuar besimin e tyre
dhe nuk ka nevojë që ti shtojnë atij diçka, ai nuk pakësohet asnjëherë dhe se Ai
është i kënaqur me të dhe nuk hidhërohet kurrë.182
Tre shekujt e parë të islamit ishin shekujt më të mirë të këtij umeti, sepse u kapën
fort për Kuranin dhe Sunnetin si dhe i luftuan bidatet dhe devijimet e ndryshme
të shpikësve, të cilët shpiknin në fenë e Allahut, prandaj dijetarët e Ehli Sunnetit
dhe xhematit çdo herë tërheqin vërejtjen nga rreziku që kanë shpikjet në fe si dhe
rëndësinë e të kapurit për Kuran dhe Sunnet dhe të vepruarit sipas tyre, ja disa
nga fjalët e tyre:
1- Prej fjalëve të sahabëve:
A- Sahabiu i ndershëm Abdullah ibn Mesudi (radijAllahu anhu) ka thënë: “Të
mjaftuarit me Sunnet është më e mirë se ixhtihadi (përpjekja për ta gjetur
mendimin e saktë në mes disa çështjeve) në bidat”.183
2. Othman el-Ezdiu (radijAllahu anhu) thotë: Njëherë hyra tek Ibn Abasi dhe i
thashë: Më këshillo. – Më tha: :Po të porosis të kesh frikë Allahun dhe të
përqedrohesh në të, paso e mos shpik:184.
3. Hudhejfe ibn Jemani (radijAllahu anhu) ka thënë: “Pasoni e mos shpikni,
sepse kjo ju mjafton, pasoni rrugën tone, e poqëse nuk na pasoni atëherë gaboni
dhe do të devijoni në humbje të madhe”185.

Maide:3.
Maide:3.
182 “Tefsir” Ibn Kethir 2/12.
183 Këtë e cek Hakimi në “Mustedrek” 1/103.
184 Transmeton Darimiu në “Sunen” 1/50.
185 “Ibanetul kubra” Ibn Bata 1/336.
180
181
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2- Nga fjalët e tabiinëve:
1. Omer ibn Abdulazizi-Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Profeti (sala Allahu
alejhi ue sel-lem) dhe udhëheqësit pas tij na e kanë treguar rrugën e drejtë,
prandaj ai i cili i ndjek ato, ky i ka besuar librit të Allahut, e ka plotësuar bindjen
ndaj Tij, që është edhe forca e kësaj feje, si dhe askujt nuk i takon të shpik diçka
në fe, të ndron në të ose të mer mendim të kundërt me të. Prandaj ai i cili ndjek
rrugën e tyre të cilën e skicuan ata, do të jetë i udhëzuar, ndërsa ai i cili e
kundërshton dhe nuk e pason rrugën e besimtarëve Allahu e len të zgjedh atë
rrugë që e ka marë e më pas e fut në xhehenem”186.
2. Hasan el-Basriu-Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Dijeni vlerën e muhaxhirëve
si dhe ndiqeni rrugën e tyre, kini kujdes nga shpikjet, të cilat i shpikën njerëzit në
fe, sepse çështjet më të këqija janë ata të shpikurat”187.
3- Nga fjalët e dijetarëve:
1. Imam Maliku-Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Kush shpik në islam ndonjë
bidat dhe e sheh atë si gjë të mirë, ky njeri pretendon se Muhamedi-paqa dhe
mëshira e Allahut qofshin mbi të, ka tradhëtuar në misionin e tij pasiqë Allahu
thotë në Kuran:
ِ
ِ
ِ
ِْ يت لَ ُكم
”اإل ْس ًَل َم ِدينًا
ُ ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْْتَ ْم
ُ “الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل
ُ ُ ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِِت َوَرض
” Sot plotësova fenë tuaj, e përmbusha dhuntinë Timë ndaj jush dhe zgjodha
për ju islamin si fe.”188 Prandaj ajo çfarë nuk ka qenë fe dje, nuk mund te jetë fe
as sot”189.
2. Imam Ahmedi-Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Bazat e Sunnetit tek në janë: Të
kapurit për atë rrugë që ishin të kapur shokët e të Dërguarit të Allahut (sala
Allahu alejhi ue sel-lem) pasimi i tyre, largimi nga çdo bidat pasi që çdo bidat
çon në humbje”190.
Po ashtu dijetarët e Ehli Sunnetit dhe xhematit janë argumentuar për rrezikun e
bidatit dhe luftën ndaj tij si në vijim:
Një: Nga Kurani:
A- Fjala e Allahut:
ُّ َيَ ْوَم تَْب ي
ٌض ُو ُجوهٌ َوتَ ْس َوُّد ُو ُجوه

“Esheria” Axhuri fq. 48.
“Kitabu zuhd” Imam Ahmedi fq. 334.
188 Maide:3.
189 “El itisam” Shatibiu 1/64.
190 “Tabakatul hanabila” Ebu Jala 1/241.
186
187
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” Atë ditë kur disa fytyra shkëlqejnë e disa do të nxihen.”191 Ibn Abasi
(radijAllahu anhu) në komentimin e këtij ajeti thotë: “E sa u përket atyre të cilëve
u shkëlqejnë fytyrat këta janë Ehli Sunneti dhe xhemati dhe dijetarët, ndërsa
atyre që do tu nxihen fytyrat janë ithtarët e bidateve dhe devijimit”192.
B- Fjala e Allahut:
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ َّ
ِ ِ
ِ الرس
ين ُُيَالُِفو َن َع ْن
ً ول بَْي نَ ُك ْم َك ُد َعاء بَ ْعض ُكم بَ ْع
ُ َّ َ“َّّل ََْت َعلُوا ُد َعاء
َ ين يَتَ َسلَّلُو َن من ُك ْم ل َوا ًذا ۙ فَ ْليَ ْح َذر الذ
َ ضا ۙ قَ ْد يَ ْعلَ ُم اللَّهُ الذ
ِ صيب هم ع َذ
ِ
ِ
ِ
”يم
ٌ َ ْ ُ َ ُأ َْم ِرهِ أَن تُصيبَ ُه ْم فْت نَةٌ أ َْو ي
ٌ اب أَل
” Mos e bëni thirrjen e të Dërguarit të Allahut, mes jush siç e thërisni njëri
tjetrin, Allahu i di ato të cilët tërhiqen prej jush tinëzisht (pa ndonjë arsye pa
marë leje për tu larguar nga i Dërguari i Allahut) le të ruhen ata të cilët
kundërshtojnë urdhërin e tij (të të Dërguarit të Allahut-paqa dhe mëshira e
Allahut qoftë mbi të) se ata do ti zë ndonjë telashë ose do ti godasë dënimi i
hidhur”.193 Ibn Kethiri-Allahu e mëshiroftë, në komentimin e këtij ajeti thotë:
“Urdhëri i të Dërguarit të Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) është rruga e tij,
metodologjia e tij, sheriati i tij, kështu që veprat dhe fjalët e tona maten me
veprat e tij dhe fjalët e tij, ajo çfarë përputhet me të pranohet e ajo e cila është në
kundërshtim me të nuk pranohet i kthehen atij i cili i ka thënë apo i ka vepruar,
kushdo qoftë ai”194.
Dy: Nga Sunneti:
A- Urbad ibn Sariu (radijAllahu anhu) thotë: Na këshilloi i Dërguari i Allahut
(sala Allahu alejhi ue sel-lem) me një këshillë prej së cilës na u dridhën zemrat
dhe na rrodhën sytë lotë e ne i thamë: O i Dërguari i Allahut, na duket se është
takimi i fundit prandaj na këshillo. – I Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e
Allahut qoftë mbi të tha:” Ju këshilloj të keni frikë Allahun, ti dëgjoni dhe ti
respektoni prijësit tuaj, qofshin ata edhe robër, sepse ai i cili do të jeton pas meje
do të sheh përçarje të mëdha, prandaj kapuni për Sunnetin tim dhe Sunnetin e
kalifëve të drejtë e të udhëzuar, kapuni për të me dhëmballë dhe kini kujdes nga
gjërat e shpikura, sepse çdo bidat të çon në humbje”195.
B- Aisheja-Allahu qoftë i kënaqur prej saj, tregon se i Dërguari i Allahut (sala
Allahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:” Ai i cili shpik në çështjen tonë (fenë tonë)
diçka e cila nuk është prej saj ajo është e refuzuar”. Në transmetimin e Muslimit
qëndron:” Ai i cili e bën një vepër e cila nuk është prej fesë tonë ajo i kthehe
atij.”196 Argumentimi nga këto ajete dhe hadithe është i qartë dhe nuk ka nevojë
për shumë shpjegime, e për këtë tërë falenderimi i takon Allahut të Lartësuar.
Ali Imran:106.
“Sherh usul Ehlu suneh uel xhema” Lelakaiu fq. 74.
193 Nur:63.
194 “Tefsir” Ibn Kethir 3/307.
195 Transmeton Ebu Davudi nr. 4707, Tirmidhiu nr. 2676 dhe thotë se hadithi është hasenu-sahih.
196 Transmeton Buhariu nr. 2697, Muslimi nr. 1718.
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3. Pasojat e bidatit
Shpikjet apo bidatet në fe rezultojnë me gjëra të rrezikshme, me pasoja fatale në
akiden e shpikësit si dhe në fenë e tij, prej tyre:
1. Shpikja në fe don të thotë se feja është e mangët dhe jo e plotë, e kjo është në
kundërshtim me fjalën e Allahut:
ِ
ِ
ِ
ِْ يت لَ ُكم
”اإل ْس ًَل َم ِدينًا
ُ ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْْتَ ْم
ُ “الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل
ُ ُ ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِِت َوَرض
” Sot e plotësova fenë tuaj, e përmbusha dhuntinë Time ndaj jush dhe zgjodha
islamin si fe për ju”.197 Pra Allahu tregon qartë se feja është plotësuar dhe nuk ka
nevojë për shtesë apo plotësim.
2. Shpikja në fe çon deri tek humbja e mësimeve të drejta të fesë dhe ia hap derën
mendimeve shpikëse, kështu që secili vepron sipas mendjes së tij pa kurrfarë
kufiri dhe në këtë rast humbet feja e Allahut.
3. Shpikja ta obligon ta akuzosh të Dërguarin e Allahut-paqa dhe mëshira e
Allahut qofshin mbi të, se ai nuk e ka çuar amanetin në vend dhe se nuk e ka çuar
në vend misionin dhe urdhërin e Allahut ku i thotë:
”ۙ ُت ِر َسالَتَه
ُ الر ُس
َّ “يَا أَيُّ َها
َ ك ِمن َّربه
َ ول بَله ْغ َما أُن ِزَل إِلَْي
َ ْك ۙ َوإِن ََّّلْ تَ ْف َع ْل فَ َما بَلَّغ
” O ti i dërguar kumtoje atë e cila të shpallet nga Zoti yt, e poqëse nuk vepron
kështu atëherë nuk e çuar misionin në vend”.198
Më kujtohet njëherë kur ishim në një seminar mbi mrekullitë e Kuranit dhe
Sunnetit në një nga shtetet islame. Një ditë ishim ulur në një ndejë në hotelin ku
qëndronim duke pirë çaj dhe isha në mesin e disa hoxhallarë dhe dijetarë nga
shtete të ndryshme, si pasojë doja të nxis këtë mexhlis duke përmendur diçka nga
vlerat e Kuranit dhe Sunnetit të të Dërguarin e Allahut-paqa dhe mëshira e
Allahut qofshin mbi të, porse sa fillova të flas dikush më pyeti: Nga je ti vëlla? –
i thashë: Nga Arabia sauditë. – Ai e lëkundi kokën dhe më tha: Juve atje nuk e
doni të Dërguarin e Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, aq sa
duhet. – Me këto fjalë unë pak u preka, porse vazhdova i qetë të flas, e pas pak e
pyeta: E pse mendon se ne atje nuk e duam të Dërguarin e Allahut-paqa dhe
mëshira e Allahut qofshin mbi të? – Më tha: Sepse ju nuk e festoni mevludin,
lindjen e tij. – i thashë: Ti don të thuash se festimi i mevludit është tregues i
dashurisë tonë ndaj të Dërguarit të Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi
të? – Më tha: Po. – i thashë: Vallahi të betohem se ajo e cila na ka bërë të mos e
festojmë ditëlindjen e të Dërguarit të Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) është
dashuria jonë e madhe ndaj tij. – Më tha: E si ashtu? – i thashë: A pranon debat
akademik me argument larg fanatizmit dhe epsheve? – Më tha: Po. – i thashë:
197
198
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Unë do të parashtroj disa pyetje e ti do të më përgjigjesh. – Më tha: Urdhëro. – i
thashë:
Pyetja e parë: Festimin e mevludit – lindjes së të Dërguarit të Allahut (sala
Allahu alejhi ue sel-lem) me atë të së cilës e tregoni dashurinë ndaj tij a është kjo
bindje me të cilën ju i afroheni Allahut dhe prisni shpërblim nga ana e Allahut
për të? Apo e shihni si mëkat?
- Më tha: Kjo është bindje ndaj Allahut me të cilën afrohemi tek Ai. – i thashë:
Pyetja e dytë: Këtë vepër të mirë a e ka ditur i Dërguari i Allahut (sala Allahu
alejhi ue sel-lem) apo nuk e ka ditur ndërsa ju e dini, kur është e njohur nga të
gjithë muslimanët se njeriu më i ditur dhe më i bindur ndaj urdhërave të Allahut
është i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të? – Pa u
menduar shumë më tha: Po e ka ditur i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e
Allahut qoftë mbi të. – i thashë:
Pyetja e tretë: Këtë vepër të mirë të cilën e ka ditur i Dërguari i Allahut (sala
Allahu alejhi ue sel-lem) a ua ka kumtuar umetit të vet apo e ka fshehur? - Në
këtë rast mbeti i habitur dhe filloi të mendon si të përgjigjet, sepse nuk kishte
mundësi të thotë se i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) e ka
fshehur pasi që kjo fjalë do të ishte fyerje për personalitetin e të Dërguarit të
Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) cilësimi i tij me cilësi të dobëta dhe thënia
se ai nuk e ka kumtuar shpajlljen që i është zbritur ashtu siç duhet, nuk ka
mundësi ta thotë se dihet se i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) e
ka kumtuar në mënyrën më të mirë të mundshme, madje ky është edhe dijetari i
vendit të tij. Duke qenë dijetarë i atij vendi ai e dinte se nuk ka asnjë argument,
qoftë nga Kurani apo nga Sunneti se mevludi është legjislativ, porse ai përsëri e
tha atë, duke thënë: Po e ka kumtuar. – i thashë: Po ma trego një hadith si
argument qoftë ai edhe i dobët se i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sellem) ka urdhëruar të kremtohet ditëlindja e tij? – Atëherë mbeti i habitur pa
koment. – i thashë: Atëherë patjetër të ketë ndonjë hadith, prandaj në qoftë se nuk
ke përgjigje atëherë kjo don të thotë se i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue
sel-lem) e ka fshehur dhe nuk ia ka kumtuar umetit të tij. - Në këtë rast e kishte
patjetër ti kthehet fjalës që e kishte thënë se është bindje ndaj Allahut, e tha: Kjo
vepër nuk është bindje ndaj Allahut. – i thashë: Si mundet, të jetë mëkat, ndërsa
ju ta shprehni dashurinë tuaj ndaj profetit nëpërmjet saj duke i bërë mëkat
Allahut? – Më tha: Jo nuk është mëkat. – Atëherë i thashë: Pasi që nuk na qenka
as mëkat e as sevap atëherë çfarë është? – Më tha: Kjo është bidati i mirë. – i
thashë: Në islam nuk ka bidat të mirë sepse, i Dërguari i Allahut (sala Allahu
alejhi ue sel-lem) në një hadith të saktë ka thënë:” Çdo bidat është humbje”. – Më
tha: Po, por në gjatë tij nuk thuajmë diçka vetëm se gjëra të mira. – i thashë: E
çfarë thoni? – Më tha: i lexojmë disa vargje poetike që e lavdërojnë profetsinë e
tij si dhe disa raste nga jeta e tij, e ndonjëherë na gëzon “hadreti-nubuve” – i
thashë: Çfarë ke për qëllim me “hadreti-nubuve”? – Më tha: Prezanton i Dërguari
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i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) duke na zbukuruar këtë manifestim. – i
thashë: A prezanton vetëm në mexhlisin e manifestimit tuaj apo mer pjesë në
gjithë vendet ku bëhet mevludi në tërë rruzullin tokësorë, si mund kjo të ndodh
për një natë. – Heshti dhe nuk kishte çfarë të thotë. – Pastaj i thashë: Tash hyri
koha e ikindisë, çfarë mendon sikur imami tash të na e fal namazin e ikindisë
pesë rekate, çfarë dipozitë ka kjo vepër e tij. – Tha: Ska vlerë, nuk pranohet. – i
thashë: Pse, imami nuk deshi me këtë vepër vetëm se të bën mirë lexoi suren
Fatiha, bëri ruku, sexhde këto krejt janë vepra të mira. – Më tha: Nuk i lejohet të
shton pasi këtë gjë nuk e ka bërë valide i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e
Allahut qoftë mbi të. – i thashë: E njejta gjë vlen edhe për festimin e mevludit
nuk pranohet, sepse i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) nuk na ka
urdhëruar të bëjmë një gjë të tillë. - Atëherë e nxori dorën dhe më tha: Ta jap
besën në Allah se prej kësaj dite unë do ta luftoj mevludin. Kur i ndëgjova këto
fjalë bëra dua që Allahu ti jep sukses.
4. Po ashtu prej gjërave që ti imponon shpikja në fe është edhe ajo se si pasojë e
saj të bën ta uresh Sunnetin dhe ata që kapen për Sunnetin, si dhe ti kesh armiq.
Ismail ibn Abdurahman Esabuni-Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Shenjat e
ithtarëve të bidat duken shumë qartë, e prej shenjave më të dukshme të bidatçive
është se ata i armiqësojnë ata të cilët e pasojnë Sunnetin e profetit (sala Allahu
alejhi ue sel-lem) dhe duan ti poshtërsojnë ata”199.
4. Disa bidate më të përhapura në vendet islame
Një: Bidati i mevludit (lindjes së profetit):
Nuk ka kurfarë dyshimi se i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem)
është njeriu më fisnik, njeriu me pozitën më të lartë në mesin e krijesave,
dashuria ndaj tij është pjesë e pandarë e besimit të muslimanit, prandaj emri i tij
përmendet çdoherë dhe qëndron në zemrën e muslimanëve.
Ndërsa festimi i ditëlindjes së tij për tu përmendur ai, kjo nuk ngjan për pozitën e
tij, sepse çdo musliman është i urdhëruar të çon salavate mbi të ku përmendet
emri i tij, po ashtu jemi të urdhëruar ta përsërisim pas muezinit fjalën e dëshmisë
se Muhamedi (sala Allahu alejhi ue sel-lem) është i Dërguari i Allahut, dërgimi i
salavateve brenda në namaz qoftë farz apo nafile, e çfarë respekti është
përmendja e tij vetëm një herë në vit, a mos vallë do ta zavëndësonte kjo
përmendje një herë në vit të gjitha ato që i përmendëm më sipër? Ajo që ne jemi
të urdhëruar ta bëjmë është që të jetojmë me Sunnetin e tij me zemër dhe vepra,
ta përmendim atë vazhdimisht me gjuhën tone, duke dërguar salavate për të,

199

“Akidetu ehli suneh ve ashabul hadith” fq. 299.
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madje Allahu na ka shpjeguar në Kuran pretendimi i dashurisë ndaj tij nuk do të
plotësohet derisa të pasohet Sunneti i tij, thotë Allahu na Kuran:
”“قُ ْل إِن ُكنتُ ْم َُِبُّو َن اللَّهَ فَاتَّبِ ُع ِوِن ُُْيبِْب ُك ُم اللَّهُ َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم
” Thuaj: Në qoftë se e doni Allahun më pasoni mua që t’ju dojë Allahu dhe tua
falë mëkatet tuaja”200.
Përderisa i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) nuk e ka festuar
mevludin, e cila është ditëlindja e tij, as që ka urdhëruar të festohet, as që e ka
bërë një gjë të tillë ndonjëri nga shokët e tij pas tij, e as ndonjë tjetër nga
gjeneratat e para të selefit të këtij umeti, kjo tregon se ajo është një gjë e shpikur.
E pa dyshim se nëse ajo do të ishte një gjë e mirë atë do ta bënin gjeneratat e arta
të këtij umeti pa përtu aspak, sepse ata e kanë dashur të Dërguarit e Allahut (sala
Allahu alejhi ue sel-lem) më shumë se ne.
Gjithashtu i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:” Çdo gjë
e cila nuk është nga çështja e jonë ajo është e refuzuar”, dhe se adhurimet në
fenë tonë janë teukifije – ashtu siç kanë ardhur me argument duke mos future
logjikën tonë në to, nuk i lejohet askujt të shpik diçka në sheriat pasi që esenca
për adhurimet është ndalesa përveç asaj që ka ardhur me argument nga Kurani
dhe Sunneti. Pretendimi se më anë të mevludit arihet dashuria ndaj të Dërguarit
të Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) kjo është pretendim i papranuar. Pasi që
siç cekëm më sipër se dashuria ndaj tij është e lidhur ngusht me pasimin e tij dhe
Sunnetit të tij.
Gjithashtu festimi i mevludit është përngjasim me të krishterët, kurse ne e kemi
të ndaluar tu përngjasojmë atyre madje duhet ti kundërshtojmë në rritet e tyre
fetare.
Po ashtu në këto manifestime shpesh ndodhin gjëra të cilat janë në kundërshtim
me islamin, madje në to shpesh ndodhin edhe mëkate të mëdha, e prej tyre më e
rrezikshmja shirku, duke kërkuar gjatë tij ndihmë nga i Dërguari i Allahut (sala
Allahu alejhi ue sel-lem) duke e lutur atë tua kryen nevojat e tyre, tua largon
fatkeqësitë e tyre, e pa dyshim se kjo është shirk, sepse kërkohet ndihmë nga
dikush tjetër pos Allahut për gjërat të cilat janë në dorë të Allahut, e nga ana
tjetër bëhen harxhime të tepërta e të kota të pasurisë pa nevojë për një gjë të tillë.
Të gjitha këto që i cekëm tregojnë qartë se festimi i mevludit është e ndaluar si
dhe obligimi i kundërshtimit të tij duke mos marrë pjesë në të dhe mosndihmesa
për tu kremtuar një gjë e tillë.
Gjithashtu dijetarët qartazi kanë treguar se mevludi është një vepër e ndaluar,
kurse ne vijim do të cekim disa nga fjalët e tyre:
1. Fetvaja e komisionit të përheshëm për studime shkencore dhe fetva (me nr.
4755), citati i saj është si në vijim: “Festimi i mevludit është bidat, sepse një gjë
200
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të tillë nuk e ka vepruar i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) për
veten e tij, as që ka urdhëruar të bëhet një gjë e tillë, as që e kanë praktikuar një
gjë të tillë shokët e tij, të cilët siç e dim kanë qenë njerëzit më të kujdesshëm në
pasimin e Sunnetit të të Dërguarit të Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë
mbi të. Kurse e gjithë mirësia është në pasimin e udhëzimeve të tij, i Dërguari i
Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:” Kush shpik në çështjen tonë atë
e cila nuk është prej saj ajo është e refuzuar” - Me nënshkrim nga anëtari i
fetvave Abdullah ibn Gudejan, kryetarë i komisionit Abdulaziz ibn Abdullah ibn
Baz201.
2. Fetvaja e dijetarit Muhamed ibn Salih ibn Uthejmin-Allahu e mëshiroftë, në
përgjigjen e tij në lidhje me festimin e mevludit ka thënë: “Nata e lindjes së
profetit (sala Allahu alejhi ue sel-lem) nuk dihet saktësisht kur është, prandaj
festimi i natës së 12 të muajit rabiul evel nuk ka kurfarë baze qoftë historike e as
sheriatike, sepse sikur të kishte qenë diçka legjislative prej Allahut fillimisht do
ta praktikonte i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) apo do tja
kumtonte umetit të tij, e sikur ai ta kishte festuar do të ishte e transmetuar nga
shokët e tij. Allahu në Kuran thotë:
”“إِنَّا ََْن ُن نََّزلْنَا ال هذ ْكَر َوإِنَّا لَهُ َْلَافِظُو َن
” Ne e kemi zbritur Kuranin dhe ne do ta rruajmë atë”202.
Ndërsa për mevludin nuk ka kurfarë argument, nga kjo kuptohet se mevludi nuk
është pjesë e fesë tonë, prandaj nuk na lejohet neve ta adhurojmë Allahun me
këtë vepër e të mendojmë se më të i afrohemi Allahut”- Derisa thotë:” kremtimi i
mevludit është bidat dhe haram”203.
Dy: Veçimi i muajit Rexhep me disa adhurime specifike:
Ithtarët e bidatit dhe epsheve e veçojnë muajin Rexhep me disa adhurime për të
cilat nuk ka argument as nga ana e Allahut, as nga ana e të Dërguarit të Allahut
(sala Allahu alejhi ue sel-lem) as nga ana e dikujt prej shokëve të tij e as nga
dikush tjetër nga gjeneratat e arta të selefit. Mirëpo kjo shpikje ka ndodh kur u
përhap injoranca dhe njerëzit u larguan nga Sunneti, ky fenomen shihet te të
paditurit dhe tek ata që janë të cekët në dije deri në ditët e sodit. Po ashtu këtë
muaj e emërtojnë edhe me emrin “Umreja e Rexhepit”, po ashtu e cekin namazin
e regaipit (salatul regaip) në natën e xhuma të javës së parë të muajit Rexhep. Po
ashtu edhe agjërimin e disa ditëve të muajit Rexhep, duke u bazuar në disa
hadithe të shpikura për të cilat dijetarët kanë dhënë sqarime të saktë se nuk janë
të vërteta, thotë shejhul islam Ibn Tejmije-Allahu e mëshiroftë: Sa i përket
agjërimit të disa ditëve të muajit Rexhep, të gjitha hadithet në këtë kontekst janë
“Fetava lexhnetu-daime lil buhuthi el ilmije vel-ifta” 3/19.
Hixhr:9.
203 “Mexhmu-themin min fetava-Ibn Uthejmin” : 1/75.
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të dobëta madje janë të shpikura në të cilat nuk mbështetet askush nga dijetarët,
sepse nuk janë nga lloji i haditheve të dobëta që transmetohen për vlera, mirëpo
shumica e tyre janë të shpikura dhe gënjeshtra”204.
Kurse në një vend tjetër Ibn Tejmije-Allahu e mëshiroftë, thotë: “Sa i përket
salatul-regaipit nuk ka kurfarë baze në fe, e as që është e pëlqyeshme të bëhet, as
me xhemat as vetëm, ndërsa transmetimet në lidhje me të janë të shpikura dhe
gënjeshtra me pajtimin e të gjithë dijetarëve, e as që transmetohet një gjë e tillë
nga selefi apo nga imamët e njohur ta kenë vepruar një gjë të tillë. Derisa thotë
Allahu e mëshiroftë: Salatul regaipi është bidat me pajtimin e gjithë dijetarëve,
nuk është as Sunnet i të Dërguarit të Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) as që
e ka bërë atë ndonjë nga halifët e drejtë, e as që e ka preferuar ndonjë nga
dijetarët e njohur si Maliku, Shafiu, Ahmedi, Ebu Hanifeja, Etheuriu, Euzaiu,
Lejthi e të tjerë-Allahu i mëshiroftë, ndërsa hadithi i cili transmetohet për të është
rrenë me pajtimin e gjithë dijetarëve kompetent të hadithit. Po ashtu e njejta vlen
edhe për namazin i cili falet natën e xhumasë së parë të muajit Rexhep”205.
Dijetari i njohur Ibn Rexhepi-Allahu e mëshiroftë, thotë: “Sa i përket namazit të
caktuar që falet në muajin Rexhep, nuk ka diçka autentike si dhe gjithë hadithet
që transmetohen në lidhje me vlerën e namazit të regaipit në xhumanë e parë të
muajit Rexhep janë të gjitha gënjeshtra dhe të kota, nuk janë të sakta si dhe ky
namaz llogaritet bidat tek shumica e dijetarëve. Këtë e kanë potencuar madje
edhe dijetarët e vonshëm si: Hafidh Ismail el-Ensarij, Ebu Bekër Semanij, Ebu
Fadl ibn Nasir, Ebu Ferexh ibn Xheuzij e të tjerë-Allahu i mëshiroftë. Kjo gjë
nuk është cekur nga dijetarët e hershëm, sepse kjo gjë është shpikur pas tyre, pas
vitit katërqind hixhrij”206.
Tre: Bidati i festimit të natës së Miraxhit dhe Israsë:
Në vitin e dhjetë të shpalljes të Dërguarit të Allahut (sala Allahu alejhi ue sellem) i vdiq bashkshortja, nëna e besimtarëve Hatixhe bintu Huvejlid-Allahu qoftë
i kënaqur prej saj, e cila ishte mbrojtësja e brendshme e të Dërguarit të Allahut
(sala Allahu alejhi ue sel-lem) po ashtu në këtë vit vdiq edhe axha i të Dërguarit
të Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) Ebu Talibi i cili e mbronte nipin e tij
nga kurejshët mushrik të Mekes. Madje këtë vit dijetarët e historisë e kanë
quajtur si viti i pikëllimit. Pikërisht në këtë vit Allahu e nderoi të Dërguarin e
Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, me një mrekulli të
jashtëzakonshme që ta përforcon zemrën e tij, e ta qetëson atë duke ia mundësuar
që për një pjesë të natës të udhëton prej mesxhidul-Haramit (Kabe) në bejtulMakdis (Palestinë, Jerusalem). E prej këtu u ngrit në qiell derisa ariti në sidretulmunteha, këtu Allahu ia obligoi pesë kohët e namazit ashtu siç transmetohet në
“Fetava” ibn Tejmije 25/290.
“Fetava” Ibn Tejmije 23/132.
206 “Latiful mearif” Ibn Rexhepi fq. 123.
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librat e Sunnetit dhe sires. Kjo ngjarje është shenjë e pejgamberllëkut, poashtu
njëherit kjo është edhe shenjë që tregon fuqinë e Allahut të Lartësuar, të cilën
mund të bën vetëm Ai, qoftë ajo në qiell apo në tokë. Argument për ndodhinë e
Israsë dhe Miraxhit janë Kurani dhe Sunneti, porse nuk ka asnjë argument nga
Kurani, Sunneti, halifët e drejtë, sahabët, tabiinët apo nga dijetarët dhe imamët e
fesë se duhet veçuar kjo natë me adhurim apo festim. Sikur të kishte qenë
legjislative kjo, këtë do ta bënte i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sellem) duke i urdhëruar shokët e tij ta bëjnë një gjë të tillë, shokë të cilët na i kanë
transmetuar edhe imtësirat më të vogla të urdhërave të të Dërguarit të Allahut
(sala Allahu alejhi ue sel-lem) madje edhe nuk dihet saktë se kur ka ndodhur kjo
natë.
Ibn Kajimi-Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Nata e Israsë nuk dihet kur ka
ndodhur”207. Disa dijetarë nuk e pranojnë se ajo ka ndodhur në Rexhep, dijetari
Ebu Shameh-Allahu e mëshiroftë, thotë: “Disa tregues të përallave kanë thënë se
Israja ka ndodhur në Rexhep, ndërsa dijetarët të cilët janë kompetent për një gjë
të tillë kanë thënë se kjo është gënjeshtër”208. Për fat te keq ata të cilët e festojnë
natën e Miraxhit dhe Israsë prej bidatçive, duke mos u bazuar në argumentet e
sheriatit, i sheh shumicën e tyre të pakujdesshëm në namazet farze, të cilat i ka
obliguar Allahu në natën e Miraxhit dhe Israsë, kjo është humbje dhe mosdhënie
sukses, Allahu na ruajtë nga një gjë e tillë.

207
208

“Zadul mead” Ibn Kajim 1/51.
“Elhavadith vel-bida” Ebu Shameh fq. 232.
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Grupacionet dhe sektet më të njohura që janë në
kundërshtim me Ehli Sunnetin dhe Xhematin
1. Hyrje historike
Prej në paraqitjen e parë të islamit, qysh në fillim të shpalljes çështja primare në
të cilën thërriste i Dërguari i Allahut (s.a.s) ishte teuhidi, çështja e besimit, po
ashtu rëndësi të madhe në këtë thirrje kishte edhe thirrja në vëllazëri, bashkim,
dashuri dhe luftimi i përçarjes, armiqësisë dhe grupacioneve, thotë Allahu në
Kuran:
َِ صموا ِِبب ِل اللَّ ِه
ِ
”ۙ َج ًيعا َوَّل تَ َفَّرقُوا
َْ ُ َ“ َو ْاعت
” Kapuni të gjithë për litarin e Allahut (Kuranin) të gjithë ju e mos u
përçani”.209 Po ashtu fjala e Allahut të Lartësuar:
ِ
ِ َّ ِ
ِ
”ت ِمْن ُه ْم ِِف َش ْيء إََِّّنَا أ َْمُرُه ْم إِ ََل اللَّ ِه ُْثَّ يُنَبهئُ ُه ْم ِِبَا َكانُوا يَ ْف َعلُو َن
َ ين فَ َّرقُوا دينَ ُه ْم َوَكانُوا شيَ ًعا لَ ْس
َ “إ َّن الذ
” Ata të cilët e përçanë fenë e tyre dhe u ndanë në grupe ti nuk ke kurfarë
përgjegjësie për to, çështje e tyre është te Allahu, pastaj Allahu to tua bën me
dije se çfarë kishin punuar”.210 Po ashtu i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi
ue sel-lem) ka thënë: "Mos u ktheni pas meje në pabesimtarë të vritni njëri-tjetrin
(siç vepronit para islamit).”211
Kur ky umet punoi sipas këtyre parimeve, qëndroi fortë çështja e tij, Allahu atyre
ua nënshtroi tokën, njerëzit hynin në islam grupe-grupe, u dha kënaqësi dhe
rehati, siguri në besim, u strehuan nën hijen e fesë dhe mësimeve të saj. Kur
kishin ndonjë polemikë apo mosmarëveshje ata i referoheshin librit të Allahut
dhe Sunnetit të profetit (sala Allahu alejhi ue sel-lem) duke vepruar sipas fjalës
së Allahut:
ِ ِ
ِ الرس
ِ
”ول إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه
ُ َّ “فَإن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِِف َش ْيء فَ ُرُّدوهُ إ ََل اللَّه َو
” Nëse nuk pajtoheni në ndonjë çështje atëherë drejtohuni Allahut dhe të
Dërguarit të Tij, nëse jeni që besoni Allahun”.212 Kur e kuptonin se kjo çështje
është e qartë në librin e Allahut apo në Sunnetin e të Dërguarit të Allahut (sala
Allahu alejhi ue sel-lem) atëherë i nënshtroheshin atij plotësisht dhe këtë gjë e
llogaritnin si vërtetim nga ata për fjalën e Allahut:
ِ
ِ ِ
ِ اْلِيَ َرةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم ۙ َوَمن يَ ْع
ض ًَلًّل
ْ ضى اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أ َْمًرا أَن يَ ُكو َن ََّلُ ُم
َ ض َّل
َ ص اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد
َ َ“ َوَما َكا َن ل ُم ْؤمن َوَّل ُم ْؤمنَة إِذَا ق
”ُّمبِينًا
Ali Imran:103.
Enam:159.
211 Transmeton Buhariu nr. 7077, Muslimi nr. 65.
212 Nisa:59.
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” Nuk i përket një besimtari e as besimtareje kur të ketë vendosur Allahu dhe i
Dërguari i Tij për ndonjë çështje, të zgjedh vetë në këtë çështje, se kush e
kundërshton Allahun dhe të Dërguarin të Tij pa dyshim se ai është larguar
shumë larg të vërtetës”.213 Në fillimet e tij ky umet u kap fortë për urdhërat e
Allahut, të Dërguarin e Tij e morën si udhërrëfyesin e tyre derisa ai vdiq, pas
vdekjes së tij filluan kundërshtimet ndërmjet muhaxhirëve dhe ensarëve, ku
ensarët e shihnin veten më kompetent për të marë përsipër hilafetin, ndërsa
muhaxhirët e shihnin të kundërtën, e shihnin se këta ishin më meritorë për ta
marrë hilafetin. Mirëpo ky kundërshtim nuk zgjati shumë pasi që ky umet ishte
shumë afër me kohën e Profetësisë dhe e zgjodhën Ebu Bekrin (radijAllahu
anhu) për halife të të Dërguarit të Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) madje e
njëjta vazhdoi edhe me zgjedhjen e Omerit, e pas tij Othmanit-Allahu qoftë i
kënaqur prej tyre, të cilët ishin të kapur fortë për Sunnetin që ua la i Dërguari i
Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të. Me vdekjen e Othmanit
(radijAllahu anhu) filluan të dalin në sipërfaqe sprovat, fitnet më të mëdha. Pas
vrasjes së tij disa prej sahabëve shpejtuan t’ia bëjnë besatimin Ali ibn ebu Talibit
(radijAllahu anhu) e ta zgjedhin si prijës të besimtarëve, kurse një pjesë e tyre
kërkuan hakmarje për gjakun e Othmanit (radijAllahu anhu) pra të vritën
fillimisht vrasësit e tij.214
Kështu vazhduan kundërshtimet ndërmjet tyre edhe pse Aliu (radijAllahu anhu)
donte të hakmerej ndaj vrasësve të Othmanit, mirëpo e shihte për momentin më
të rëndësishme bashkimin e besimtarëve e pas kësaj kërkimin e vrasësve të
Othmanit dhe ekzekutimin e tyre, pasi që ekzekutimet nuk realizohen vetëm se
në kohë sigurie dhe stabiliteti, e jo në kohë të përçarjeve dhe të shpërbërjes.
Ndoshta të gjithë do të pajtoheshin me mendimin e tij sikur të mos ishin paraqitur
fitnet dhe ndezja e tyre e cila mbaroi me luftën e Xhemelit ku u vranë më shumë
se 10’000 njerëz.215 Pastaj ndodhi edhe lufta e Siffinit, pas saj çështja e
“Tahkimit”-gjykimit, shfaqja e Havarixhëve, luftërat e Aliut (radijAllahu anhu)
me havarixhët të cilët përfunduan me vrasjen e Aliut -Allahu qoftë i kënaqur prej
tij. Pas kësaj u shfaqën rafidat-shiat të cilët u sollën më dashamirësi ndaj Aliut
dhe familjes së tij, madje bën thirrje për tek ai dhe djemt e tij për ta trashëguar
hilafetin. Kjo ishtë reaksioni, si kundër-përgjigjje e mendimit të havarixhëve dhe
beni Umejes, thirrje e cila gjeti momentin e përshtatshëm për zhvillimin e saj për
shkak gjendjes së turbulltë që mbizotëronte në mesin e besimtarëve. Porse e
vërteta e kësaj thirrjeje doli në pah më vonë kur u qartësuan gjërat dhe kur ata
pretenduan se Aliu (radijAllahu anhu) është më meritori pas Muhamedit-paqa
dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, për ta trashëguar hilafetin kurse ata që
donin të përhapnin çrregullime në mesin e besimtarëve, e ndihmuan këtë lëvizje

Ahzab:36.
Shiko “Mekalatul-islamije” Ebu Hasen El-Eshariu fq. 3.
215 Shiko “El fitnetu ve mevkiatul-xhemel” Ahmed Ratib Armush fq. 147.
213
214
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në krye me jehudiun Abdullah ibn Sebe vetëm e vetëm për ti zmadhuar trazirat
në mesin e muslimanëve.
Abdullah ibn Sebe ishte madje i pari i cili e zhvilloi shi’izmin duke pretenduar se
është ndihmës i Ehlu Bejtit-familjes së Aliut dhe akuzimin, se hilafeti i Ebu
Bekrin, Omerit dhe Othmani ka qenë jolegjitim dhe i padrejtë. Kjo nuk mbaroi
më kaq porse ai ushqeu edhe besime se Aliu (radijAllahu anhu) do të kthehet
përsëri në dunja për ti rregulluar punët në mesin e muslimanëve, e të gjitha këto
shpikje dhe pretendime të kota të tij nuk rrjedhnin nga diçka tjetër vetëm se nga
feja e tij e jehudëve dhe nga urrejtja e madhe të cilën e kishte kundër islamit dhe
muslimanëve.
Si bazë për ti mbrojtur parimet e tyre ata i keqinterpretuan ajetet Kuranore, i keqkomentuan ato, u mbështetën mbi hadithet e tyre që i shpikën vetë, vetëm e
vetëm që të dëshmojnë se Aliu (radijAllahu anhu) ishte më meritori për hilafetin
pas vdekjes së të Dërguarit të Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të.
Për këtë ata mbështeteshin edhe mbi hadithet të cilat tregonin mbi vlerat e Aliut
(radijAllahu anhu) si sahabi i njohur në mesin e sahabëve, hadithe të njejta siç
egzistonin edhe për sahabët e tjerë që tregonin për vlerat e tyre.
Mirëpo ata këta vlera të Aliut (radijAllahu anhu) i morën si bazë se ai duhej të
jetë imam, prijës e jo për të treguar vlerat e tij, derisa kjo çoi tek ajo që të mos
pranohen hilafetet e Ebu Bekrit, Omerit dhe Othmanit-Allahu qoftë i kënaqur
prej tyre. Pretendimi se këta janë zullumqarë, kinse se ata me të padrejtë e kanë
trashëguar hilafetin pas të Dërguarit të Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem), se
janë armiq të Aliut (radijAllahu anhu) e kjo përfundoi me shpalljen e tyre si
pabesimtarë, madje edhe të gjithë sahabët të cilët ua kanë dhënë besatimin atyre
dhe që i kanë pranuar si halife këta persona.
Pra nga kjo kuptojnë se të parët që e përçanë umetin dhe u ndan nga besimtarët
ishin havarixhët të cilët emërtoheshin si “Enasibetu” duke e shpallur Aliun
(radijAllahu anhu) si armik për shkak se nuk gjykoi me ligjin e Allahut për disa
çështje që ata pretendonin se duhej gjykuar, e si pasojë hynën në luftë me Aliun
dhe sahabët e të Dërguarit të Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të.
Pas tyre u shfaqën e kundërta e tyre rafidat-shiat, si kundër-reaksion i
havarixhëve duke mos i ekuilibruar qëndrimet e tyre, por gjithashtu duke u
manipuluar nga persona si Abdullah ibn Sebe, të cilët kishin interesat e tyre në
këto mosmarëveshje, pra përçarjen e muslimanëve, duke pretenduar se ata e
mbrojnë Aliun (radijAllahu anhu) dhe e llogaritën atë si të zgjedhur të tyre.
Më vonë u përhap meseleja e kaderit-caktimit të Allahut, në të cilën bëri thirrje
Ma’bed el-Xhuheni, e cila më vonë u zhvillua dhe u bë grupacion i madh, për ta
folëm më herët në çështjen e imanit në kada dhe kader. Pas tyre u paraqitën edhe
disa grupacione rrjesht edhe atë: murxhiat, muatilat, xhehmit, mutezilët, esharitë
dhe maturiditë për të cilët do të flasim shkurtimisht duke dashur të sqarojmë
devijimet e tyre ashtu që të mos biem pre e tyre. Njerëzit të kotën nuk e pranojnë,
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mirëpo kur e pavërteta përzihet me të vërtetën kjo pranohet edhe pse disa prej
grupacioneve të cilat do ti cekim në vijim janë zhdukur dhe nuk vërehen në botën
islame sot, mirëpo mendimet e tyre kanë mbetur dhe shpesh verrëhen të veshura
me rroba tjera në kohën bashkëkohore, duke pasur emërtime të ndryshme edhe
pse po të gjurmohen më thellë zbulohen se nga e kanë origjinën. Nuk e
nenvlerësojmë faktin se ka prej tyre që edhe shtohen, porse qëllimi i përmendjes
së devijimeve të tyre është që besimtari ta di rrugën e drejtë të pasuesve të Ehli
Sunnetit dhe xhematit, të jetë i bindur nga argumentet në këtë fe dhe dituria mbi
të kotën ia lehtëson që të mbrohet nga ajo duke e njohur atë. Allahu i Lartësuar e
thotë të vërtetën duke thënë:
ِ
ِ
ِ
ِ َ ِات ولِتَستَب
”ني
ك نُ َف ه
َ “ َوَك َذل
َ يل الْ ُم ْج ِرم
ْ َ َص ُل اْلي
ُ ني َسب
” Kështu ne ju sqarojmë juve argumentet, në mënyrë që të dal në shesh rruga e
kriminelëve”.216
2. Havarixhët
Kështu quhet grupacioni i cili iu kundërvu Ali ibn ebu Talibit (radijAllahu anhu)
pasi ai pranoi gjykimin (e dy njerëzve për marëveshje) e cila ndodhi pas luftës së
Sifinit, sipas tyre ky veprim ishte i gabuar, i cili të çon në kufër. Kërkuan nga
Aliu (radijAllahu anhu) që ta pranoj se ka bërë kufër dhe të pendohet për veprën
që ka bërë. Ata gjithashtu quhen edhe Harurije shkaku se u vendosën në
hapësirën e një vendi afër Kufës me emrin Harura, pastaj ky emër përdorej për
çdo person i cili kishte mendimet apo cilësitë e tyre, bënte thirrje në to, ishte i
kënaqur me mëndimet e tyre, disa prej tyre u shfaqën që në kohën e të Dërguarit
të Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) madje për to ka paralajmëruar i
Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) duke i përshkruar cilësitë e tyre
dhe ka përmendur se po ti takonte ai ato sa të ishte gjallë do ti luftonte ato.
Ebu Seid el-Hudriu (radijAllahu anhu) tregon: Aliu i dërgoi të Dërguarit të
Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) prej Jemeni flori të mbështjellur me
lëkurë, i cili nuk dallohej nga dheu, kështu që i Dërguari i Allahut (sala Allahu
alejhi ue sel-lem) ua ndau atë katër personave edhe atë: Ujejne ibn Hisniut, Ekra
ibn Habisit, Zejd el-Hajlit, kurse i katërti ishte Alkame ibn Alatheja ose Amir ibn
Tufejli. – Njëri nga shokët e tij i tha: Ne ishim më meritor për ta marë këtë se sa
ata, këto fjalë arritën tek i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) 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”. – Thotë transmetuesi: Në atë
mes ishtë një njeri me sy të thelluar, të futur brenda, me faqe të nxjerura, me
ballin e dalur, me mjekër të shpeshtë, me kokë të ruajtur, e kishte izarin e
përveshur, u ngrit dhe tha: O i Dërguari i Allahut ki frikë Allahun! – Kur e dëgjoi
këtë i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) iu drejtua atij dhe i tha:
216
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“Mjer për ty a nuk jam unë më meritori në sipërfaqën e tokës që ta ketë frikë
Allahun?” – Thotë transmetuesi: Atëherë ky njeri shkoi, kurse Halid bin Velidi i
cili ishte aty dhe e dëgjoi këtë çfarë tha ky njeri tha: O i Dërguari i Allahut ma
lejo që t’ja heq kokën? – i tha i Dërguari i Allahut(sala Allahu alejhi ue sel-lem):
"Jo se ndoshta falet”. - Halidi (radijAllahu anhu) atëherë i tha: Sa ka prej tyre që
falen dhe e shprehin me gojë atë çfarë nuk e kanë në zemër. – Iu kthye i Dërguari
i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) dhe i tha:” Unë nuk jam i urdhëruar të
gjurmoj çfarë ka në zemrat e njerëzve, e as tua çajë gjokset e tyre e të vërtetohem
për këtë”. – Më pas duke shikuar nga rruga kah shkoi ai personi tha:” Me të
vërtet nga pasardhësit e këtij do të del një popull të cilët e lexojnë librin e Allahut
shumë, mirëpo leximi nuk do të kaloj përtej fytit të tyre, do të dalin prej islamit
ashtu siç del shigjeta prej harkut”. Thotë transmetuesi gjithashtu: Më duket se
tha:” Në qoftë se do ti mbrija këto persona do ti luftoj si populli i Themudit”.217
Disa burime tregojnë se ky person është Dhul-Huvejsirah, i cili quheshte Harkus
ibn Zuhejr Esadij, ishte njëri nga kokat e komplotit të fitnes, në të cilën u vra
Othman ibn Afani (radijAllahu anhu) e ky ishte pjesëmarës në të. Thuhet
gjithashtu se ishte nga të parët në mes të kryengritësve në Basra dhe nga ata që u
ndanë nga Aliu (radijAllahu anhu) dhe e kundërshtuan atë.
Këta janë paraqitur si grupacion pas çështjes së gjykimit, ku në këtë rast u ndanë
nga xhemati dhe u strehuan në Harura, ku e shpallën si emir prijës të tyre Shibth
ibn Rebi’ et-Temimin.
Një nga arsyet se pse i luftoi Aliu (radijAllahu anhu) këta ishte se ai ua bëri të
qartë çështjen për të cilën ata e kundërshtuan, përmes argumenteve duke ua
dërguar Abdullah ibn Abasin (radijAllahu anhu) që t’ua sqaroj, pas sqarimit të
tyre një shumicë e tyre e pranuan të vërtetën, por përsëri një pjesë e tyre nuk e
pranuan madje e kundërshtuan. Pas këtij kundërshtimi Aliu (radijAllahu anhu)
përsëri doli përpara asaj pakice që e kundërshtuan Ibn Abasin (radijAllahu anhu)
dhe u shpjegoi se një nga arsyet se pse ai u detyrua ta pranoj gjykimin-tahkimin
ishin pikërisht ata, porse ata ia kthyen me moton e tyre dalluese se ”Nuk ka
gjykim tjetër përveç gjykimit të Allahut”. Pas këtyre fjalëve Aliu (radijAllahu
anhu) e tha fjalën e tij të njohur me ta: “Fjalë e vërtet me të cilën synohet e kota”.
Pas kësaj ata nuk u mjaftuan me këtë, por filluan ta bëjnë të lejuar gjakun e
muslimanëve dhe pasurinë e tyre. E kjo u vërtetua kur ata e vranë Abdullah ibn
Habab ibn Eretin (radijAllahu anhu) në buzë të lumit bashkë më gruan e tij, e cila
ishte shtatzënë në atë kohë duke ia shpërthyer barkun. Pas kësaj u rebeluan duke i
plaçkitur muslimanët nëpër rrugë, e kjo nuk i la Aliut (radijAllahu anhu) asnjë
rrugëdalje tjetër nga ky çrregullim vetëm se ti luftonte ata, ku siç dihet në luftën e
Nehrevanit Aliu (radijAllahu anhu) i vrau pothuajsë të gjithë. Kurse ata të paktët
që mbeten ishin pikërisht ata që më pas u organizuan dhe i bën Aliut (radijAllahu
anhu) atentat duke e vrarë atë në Kufe. Pas tyre u shfaqën një sërë grupesh me
217
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emra të ndryshëm si: Mahkemetul-ula, Ezarikat, Nexhdatët, Safrijet, Axharidët,
Ibadijet dhe Thalebet.
Ndërsa bazat e tyre në të cilën bënë thirrje ato dhe në të cilat pajtoheshin si pika
të përbashkëta mund ti cekim si në vijim:
1. E shpallnin kafir, pabesimtarë atë i cili bënte mëkate të mëdha, e gjitha kjo nga
shkaku i keqkuptimit të Kuranit, sepse kuptonin prej Kuranit atë për të cilën nuk
aludonte ai, apo ajetet të cilat kishin zbritur për pabesimtarët i zbatonin mbi
besimtarët duke u argumentuar me ajetet sipërfaqësore. E kjo pa mos i marrë
parasysh ajetet tjera të cilat mëkatarin e madh e emërojnë si besimtarë si dhe nuk
e mernin parasysh Sunnetin e të Dërguarit të Allahut (sala Allahu alejhi ue sellem) dhe veprën e tij për ti komentuar ajetet Kuranore. Prandaj Aliu (radijAllahu
anhu) u mundua tua bën të qartë metodologjinë e tij dhe shokëvë të tij sahabëve
që e trashëguan nga shpallja hyjnore dhe ua shpjegoi se: të bësh mëkat nuk do të
thotë se ke bërë kufër në përgjithësi, pasi që i Dërguari i Allahut (sala Allahu
alejhi ue sel-lem) e ka bërë ekzekutimin e zinaqarit dhe zinaqares me vdekje, por
ka thënë se këta të dy përsëri do të futen në xhenet, mirëpo havarixhët janë ashtu
siç thotë Ibn Hazmi-Allahu e mëshiroftë:
“Ata ishin arab nomadë të cilët e lexonin Kuranin, mirëpo nuk kishin njohuri mbi
Sunnetin e të Dërguarit të Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) për këtë arsye i
vëren ata duke e shpallur pabesimtarë njëri-tjetrin për pak a për shumë qoftë ajo
për çështje të vogla apo në ato të mëdhaja218.
2. E shihnin obligim grushtetin ndaj prijësve mëkatarë nga shkaku se sipas tyre
ata që bëjnë mëkate të mëdha ishin pabesimtarë.
3. E mohojnë ndërmjetësimin për mëkatarin, duke u bazuar në faktin se ai i cili
bën mëkat është kafir dhe këtij nuk i bën dobi ndërmjetësimi, kështu që gabimi i
tyre në akide-besim i bënte ato që ti pasoj një zinxhirë gabimesh tjera radhazi.
4. I shpallnin pabesimtarë ata të cilët e pranuan gjykimin-tahkimin madje edhe
disa nga sahabët e njohur si Amr ibn Asin, Ebu Musa el-Eshariun, Aishen-Allahu
qoftë i kënaqur prej tyre.
Mirëpo mendimet dhe qëndrimet e tyre nuk përfunduan deri në këtë kufij por ata
u ndikuan edhe nga xhehmitë më vonë duke thënë se Kurani ëshë i krijuar,
mohuan se Allahu do të shihet në ahiret, mohuan disa cilësi të Allahut, e në
veçanti grupi i ibadijeve të cilët vazhdojnë të jenë prezente akoma sot e kësaj dite
në disa vende islame.

218

“El fasl fil-milel vel-ehuai ve nihel” Ibn Hazmi 4/156.
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3. Murxhiat
Sekti Murxhia është prej sekteve të para që janë paraqitur dhe të cilat i
përshkruhen Islamit. Dijetarët Islam kanë shkruajtur libra rreth devijimeve të
këtij sekti dhe i kanë kundërshtuar ata duke ua spjeguar njerëzve të vërtetën rreth
këtij sekti të devijuar.
Çka nënkupton fjala Irxhaa prej së cilës buron emërtimi i tyre Murxhia?
Në gjuhën arabe fjala Irxhaa ka disa kuptime, siç janë: frikë, vonesë, shpresë.
Ndërsa fjala Irxhaa në fjalorin e sheriatit don të thotë: Vonesë e veprës pas
imanit, pasiqë sekti Murxhia e konsideruan veprën në rradhë të dytë pas imanit
dhe se vepra nuk është pjesë e imanit.
Mbi çka ndërtohet besimi i Murxhiave?
Sekti Murxhia besojnë se imani është vetëm në zemër dhe se këtë iman nuk e
prish asgjë prej veprave edhe nëqoftëse bën kufër. Ky është menhexhi i Xhehm
bin Safuan-it. Dhe tek këta nuk luan rol nëse njeriu pohon apo mohon gojarisht
diçka prej fesë apo në kryerjen apo moskryerjen e ndonjë obligimi fetarë, pasiqë
këta të dyja ata nuk i konsiderojnë se janë pjesë të imanit.
Kush ishte i pari që e shpiku këtë sekt?
Thuhet se i pari që doli me këtë menhexh të devijuar ishte Dherr ibn Abdullah el
Hamdani i cili ishte prej tabi’inëve. Dijetarët e Sunetit e kundërshtuan këtë njeri
dhe kishte disa prej dijetarëve siç ishte Ibrahim en Nekhai i cili nuk ia kthente
selamin atij, poashtu këtë qëndrim e kishte edhe Seid ibn Xhubejri.
Bazat e Murxhiave
Janë të pajtimit të gjithë Murxhiat në këta gjëra:


Janë të pajtimit se Imani është vetëm pranim, besim me zemër apo vetëm
njohje me zemër.



Vepra nuk hyn në atë që quhet Iman dhe as nuk është pjesë e Imanit, edhe
pse nuk e mohojnë veprën komplet, përveç se tek pasuesit e Sektit Xhehmij,
këta të fundit e mohojnë veprën në përgjithësi



Imani nuk shtohet e as nuk pakësohet



Vepruesi i gjunahut të madh është besimtarë me Iman të plotë.



Njeriu është krijues i veprave të tija.



All-llahu nuk shihet në Ahiret.
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Poashtu Murxhiat thonë se kufër është mosnjohja e All-llahut, pra xhehli
(injoranca) total.



Xheneti dhe Xhehenemi do të zhduken, poashtu do të zhduken edhe banorët e
tyre dhe askush nuk do të qëndrojë aty përgjithmonë.



Disa prej Murxhiave thonë se Kur’ani është i krijuar disa thonë se nuk i është
krijuar.



Poashtu ata kanë thënie të ndryshme në çështjen e Kaderit.

Më poshtë do të paraqesim qëndrimin e ehli Suneti dhe disa sekteve rreht
çështjes së Imanit në mënyrë komparative.
Besimi është me zemër me gjuhë dhe me vepër:
1. Ehli Suneti (Besimi shtohet dhe pakësohet)
2. Sekti Havarixh (Besimi as nuk shtohet, as nuk pakësohet)
3. Sekti Mu’tezilij (Vepruesi i gjunahit të madh nuk është as besimtarë e as
jobesimtarë)
Besimi është vetëm me zemër dhe me gjuhë:
1.

Murxhiat-ul fukaha

2.

Ibn Kilab-i

Besimi është vetëm me gjuhë dhe me vepër:
1.

Sekti Gassanij

Besimi është vetëm me zemër:
1.

Sekti Xhehmij

2.

Sekti Murxhia

3.

Sekti Mirisij

4.

Sekti Saalihij

5.

Sekti Esh’arij

6.

Sekti Maturidij
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Besimi është vetëm me gjuhë:
1. Sekti Kurramij
Disa argumente Kur’anore si kundërpërgjigje ndaj Murxhiave
Thotë All-llahu:
ِ
ِ ات سن ْد ِخلُهم جنَّات ََت ِري ِمن ََتِها ْاْلَنْهار خالِ ِد
ِ ِ َّ “والَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا
”ٌاج ُّمطَ َّهَرة
ْ
ََ َ َ َ
ٌ ين ف َيها أَبَ ًدا ۙ ََّّلُ ْم ف َيها أ َْزَو
َ ْ ُ ُ َ َالصاْل
َ َ َُ َْ
“Ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira do t’i fusim në xhenete nën
të cilët rrjedhin lumenj në të cilat do të jenë përgjithmonë, aty kanë gra të
pastërta…” (en Nisaa 57)
Thotë All-llahu:
”وها ِِبَا ُكنتُ ْم تَ ْع َملُو َن
ْ ك
َ “ َوتِْل
َ اْلَنَّةُ الَِِّت أُوِرِْتُ ُم
“Ai është Xheneti të cilën e keni trashëguar përshkak të asaj që e keni
punuar” (ez Zuhruf 72). Pra në këtë ajet shihet qartë se shkak me të cilin njeriu e
trashëgon Xhenetin dhe futet në të është vepra e mirë, pra Xhenetin e fiton me
mëshirën e All-llahut dhe me atë që keni punuar dhe jo me atë që keni thënë
vetëm me gojat tuaja, besimi vetëm me gojë dhe me zemër nuk mjafton.
Thotë All-llahu:
ِ َّ “لِيج ِزي الَّ ِذين أَساءوا ِِبا ع ِملُوا وََي ِز
”اْلُ ْس َن
ْ َِح َسنُوا ب
ْ ين أ
َ ي الذ
َ َْ َ َ ُ َ َ َ َْ
“…që t’i dënoj ata që kanë punuar keq dhe që t’i shpërblej me të mira ata që
kanë bërë vepra të mira”. (en Nexhm 31)
Thotë All-llahu:
ِ
ِ ِ َّ “وع َد اللَّه الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا
ِ
“يم
ََ َ َ ُ ََ
ْ الصاْلَات ۙ ََّلُم َّمغْفَرةٌ َوأ
ٌ َجٌر َعظ
“Ka premtuar All-llahu falje dhe shpërblim të madh për ata që kanë besuar
dhe kanë bërë vepra të mira”. (el Maide 9)
Kësi lloj ajete të përafërta ka më shumë se pesëdhjetë, në të gjitha këta ajete Allllahu e përmend besimin së bashku me veprën e mirë dhe vepra mirë përmendet
si shkak i futjes në Xhenet dhe assesi nuk mjafton vetëm besimi që njeriu të hyj
në Xhenet. Poashtu thotë All-llahu:
ِ َّ إِلَي ِه يصعد الْ َكلِم الطَّيهب والْعمل
ُالصال ُح يَْرفَعُه
ُ َُْ َ ْ
ُ ََ َ ُ
“Tek Ai ngritet fjala e mirë dhe vepra e mirë e ngrit atë (fjalë)” (Fatir 10). Tek
ky ajeti i fundit shihet se fjalën, dhikrin e robit e çon lart dhe e ngrit vepra e mirë
dhe sikur të mos ishte vepra e mirë, do të ishte kthyer ajo fjalë thënësit dhe s’do
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të ishte pranuar. S’ka fjalë më të mirë sesa teuhidi dhe s’ka vepra më të mira sesa
farzet (namazi, zekati, agjërimi etj )
Argumentet e kufrit të lënësit të namazit janë argumente të kufrit të lënësit të
veprës. Namazi është vepër kryesore dhe shtyllë e Imanit tek ehli Suneti. Thotë
Pejgamberi në hadith që transmetohet nga Xhabiri: “Në mes njeriut dhe kufrit
është namazi, kush e len namazin ka bërë kufër”. (Muslimi). Thotë ibn Mes’udi:
“Kush e len namazin s’ka fe”. Thotë ebu Derda: “S’ka iman ai që s’ka namaz”.
Transmetohet prej Abdullah ibn Shekik se ka thënë: “Sahabët e Pejgamberit
s’kanë parë lënien e ndonjë vepre kufër përveç lënies së namazit”. Thotë ebu
Ejjub es Sihtijanij: “Lënia e namazit është kufër, ska polemikë në këtë çështje”.
Namazi është vepër e Imanit, është feja me të cilën janë dërguar pejgamberët,
vallë çka mendoni për një njeri i cili thotë se namazi nuk është kufër pasiqë i
lexon këta ajete?!
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ“منِيب
”ني
َّ يموا
َ الص ًَلةَ َوَّل تَ ُكونُوا م َن الْ ُم ْش ِرك
َ ُ
ُ ني إلَْيه َواتَّ ُقوهُ َوأَق
“Të kthyer sinqerisht tek All-llahu, kini frikë Atij dhe falne namazin dhe mos u
bëni prej mushrikëve”.(er Ruum 31 )
Dhe thotë:
َّ الص ًَلةَ َوآتَ ُوا
الزَكاةَ فَِإ ْخ َوانُ ُك ْم ِِف الدهي ِن
َّ فَِإن تَابُوا َوأَقَ ُاموا
“Nëse ata pendohen dhe falin namazin dhe japin zekatin, atëherë ata janë
vëllezërit e tuaj në fe”. (et Teube 11) Pra në këtë ajet All-llahu e ka bërë kusht që
pendimi i tyre prej shirkut që të jetë me fjalë dhe me vepër pra me faljen e
namazit dhe dhënien e zekatit, dhe nëse këta nuk i bëjnë ata nuk janë vëllezërit
tuaj në fe.
Dhe thotë:
ِ  إَِّّل من تَاب وآمن وع ِمل, ف ي ْل َقو َن َغياا
ِِ
ِ الص ًَلةَ واتَّب عوا الش
ك
َ ِصاْلًا فَأُوٰلَئ
ٌ ف ِمن بَ ْعده ْم َخ ْل
َ فأ
َ َ“فَ َخل
َ َ ََ ََ َ َ َ
َ
ُ َ َ َّ َضاعُوا
ْ َ َ َّه َوات ۙ فَ َس ْو
”اْلَنَّةَ َوَّل يُظْلَ ُمو َن َشْيئًا
ْ يَ ْد ُخلُو َن
“Pas tyre erdhën gjenerata e lanë pasdore namazin dhe i pasuan epshet, ata
më pastaj do të hidhen në Zjarr. Në përjashtim të atij që pendohet dhe beson
dhe bën vepra të mira, të tillët do të hyjnë në Xhenet dhe atyre nuk u bëhet
padrejtësi aspak” (Merjem 59-60). Në këtë ajet shihet qartë se shkaku i hyrjes së
njeriut në Zjarr është lënia e namazit dhe se lënia e namazit është kufër, pasiqë
sikur të mos ishte kufër, s’do të ishte kërkuar prej tyre që të pendohen dhe më
pastaj të besojnë, kjo është argument për kufrin e tyre që e kanë bërë me lënien e
namazit dhe me pasimin e epsheve.
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4. Shijat
Ky grupacion doli si kundërpërgjigje e qëndrimeve të havarixhëve ndaj Ali ibn
ebu Talibit (radijAllahu anhu) të cilët e shpallën atë pabesimtarë dhe e luftuan e
në fund e vranë. Kjo çoi deri tek ajo që të paraqitet ky grupacion të cilët, e
ndihmuan Aliun dhe e lavdëruan më shumë se sa që duheshe atë dhe Ehli Bejtin.
Ndihmesa ndaj tij më vonë u shëndrua në diçka të tepruar, duke pretenduar se ai
është më meritor se halifët përpara tij për hilafetin, pra se ai ka qenë më meritor
se Ebu Bekri, Omeri dhe Othmani-Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, për ta
trashëguar hilafetin, madje duke i fyer ata se ata i kanë bërë padrejtësi në lidhje
me udhëheqjen e muslimanëve duke i paraprirë Aliut-Allahu qoftë i kënaqur prej
tij.
Po ashtu ky grupacion emërtohen edhe si “Imamije”, sepse imamllëkuudhëheqësia tek ta është prej çështjeve më bazore, po ashtu quhen edhe “Ithnaasharije” sepse bën thirrje në besimin e imamllarëve të tyre të Ehli Bejtit, të cilët
janë:
1. Ali ibn ebu Talib – i quajtur tek ata si murteda.
2. El Hasen ibn Ali – i quajtur tek ata si muxhteba.
3. El Husejn ibn Ali – i quajtur tek ata si shehid.
4. Ali Zejnul Abidin ibn Husejn – i quajtur tek ata sexhad.
5. Muhamed el-Bakir ibn Ali Zejnul Abidin – i quajtur tek ata bakir.
6. Xhafer Esadik ibn Muhamed el-Bakir – i quajtur tek ata si sadik.
7. Musa el-Kadhim ibn Xhafer – i quajtur tek ata si kadhim.
8. Ali Erida ibn Musa el-Kadhim – i quajtur tek ata si rida.
9. Muhamed el-Xhevad ibn Ali Erida – i quajtur tek ata si tekij.
10. Ali el-Hadij ibn Muhamed el-Xhevad – i quajtur tek ata si nekij.
11. El Hasen el-Askerij ibn Ali el-Hadij – i quajtur tek ata si zekij.
12. Muhamed el-Mehdi ibnul Hasen el-Askerij – i quajtur tek ata se huxhetulkaimi muntedhir.
Pretendojnë se Muhamed el-Mehdiu, pra imami i dymbëdhjetë ka hyrë në
shpellën Samra dhe se do të del nga ajo, si dhe presin që të dalë në çdo moment
nga shpella deri në këto çaste.
Ndërsa sa i përket besimit të tyre do i përmendim karakteristikat bazë të besimit
të tyre:
1. El imametu (Udhëheqësia) – është prej çështjeve më primare tek shiitët, të
cilës i japin rëndësi të veçantë dhe e shohin se ajo bëhet me tekst decid të qartë
madje thonë se nuk ka pasur mundësi që i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi
ue sel-lem) të ketë vdekur e të mos ketë lënë imam pas tij tek i cili do
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referoheshin besimtarët. E për këtë pretendojnë se i Dërguari i Allahut (sala
Allahu alejhi ue sel-lem) me tekst të qartë ka ka treguar për imamllëkun e Ali ibn
ebu Talib (radijAllahu anhu) me tekst të qartë. Poashtu edhe Aliu (radijAllahu
anhu) vet ka deklaruar se pas tij imamllëku i mbetet djalit të madh të tij Hasenit,
e pas tij Husejnit-Allahu qoftë i kënaqur prej tyre. Gjithashtu pretendojnë se të
gjithë imamët pas vetes caktojnë dhe lënë porosi se cili do ti trashëgoj ata në
imamllëkun e tyre.
2. El–Ismeh (pagabueshmëria) – Kjo do të thotë se imamët janë të ruajtur nga
gabimet, nuk harojnë dhe se nuk bëjnë mëkate as të mëdha e as të vogla.
3. El-ilmul-ledani – Kjo ka për qëllim se çdo imam e ka marë diturinë nga
pejgamberi-paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të.
4. El-gajbetu – Kjo do të thotë se në çdo kohë ka argumente nga ana e Allahut
logjikisht dhe sheriatikisht dhe se imami i dymbëdhjetë është i fshehur në
shpellë.
5. Erexhiatu (kthimi) – Kjo do të thotë se imami i dymbëdhjetë i tyre do të
kthehet para kijametit, kur do ti jep leje Allahu për të dalë, për këtë arsye i vëren
se si mblidhen pas namazit të akshamit para derës së shpellës dhe e thirrin në
emër që të dal derisa të perëndojnë yjet, pas kësaj largohen me nijet që të kthehen
natën tjetër përsëri.
6. Tukja – Kjo është një prej bazave të tyre dhe ai i cili e le tukjen është sikurse
ai i cili e ka lënë namazin, madje e shohin si obligim derisa të del imami dhe
pretendonjë se imam Muhamed Bakiri ka thënë: Tukja është fe e imja dhe e
prindërve të mijë, nuk ka besim ai i cili nuk ka tukje. Kuptimi i saj është të
shfaqësh jashtë atë çfarë nuk e disponon në brendësinë tënde.
7. Besojnë se tek ta gjendet mus’hafi i Fatimes, e jo Kurani të cilën e posedojnë
muslimanët, Kelniu në librin e tij “El-Kafij” faqe 57, botimi i vitit 1278 H thotë:
Nga Ebu Besir ebi Xhaferi transmetohet se ka thënë: Ne e posedojmë mus’hafin
e Fatimes. – i thashë: Çfarë është mus’hafi i Fatimes. – Më tha: Mus’hafi në të
cilin ka ajete më shumë se në Kuranin tuaj dhe atë tri herë më shumë, për
Allahun në të nuk ka asnjë shkronjë prej mus’hafit tuaj.
8. Denoncohen nga tri halifet e parë, Ebu Bekrit, Omerit dhe Othmanit-Allahu
qoftë i kënaqur prej tyre, duke i sharë ata, duke i fyer, shpifur për virtytet e tyre,
duke i përshkruar me cilësi të këqija, duke i akuzuar se ata ia kanë mare pushtetin
me dhunë Ali ibn ebu Talibit-Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Po ashtu fyejnë edhe
një shumicë të madhe prej sahabëve, madje duke mos përjashtuar edhe nënën e
besimtarëve Aishen-Allahu qoftë i kënaqur prej saj.
9. Teprim në lavdrimin e Ali ibn ebu Talibit (radijAllahu anhu) derisa e kanë
ngritur atë në pozitën e Hyjnisë si Sebitet, madje disa nga to kanë thënë: Xhibrilipaqa e Allahut qoftë mbi të, ka gabuar dhe ia ka dorëzuar misionin Muhamedit80
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paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, në vend që t’ja dorëzon Aliut
(radijAllahu anhu) sepse të dytë i përngjajnë njëri tjetrit, siç i ngjan korbi korbit.
10. Vajtimi, ngushllimi, pikëllimi të rrahurit e gjoksit, ditën e Ashurës duke
besuar se kjo është afrim tek Allahu dhe se ua shlyen mëkatet e tyre 219.
5. Mutezilët
Grupacion i cili fillimin e tij e ka kah përfundimi i sundimit Emevij, ndërsa
lulëzimi i këtij grupacioni mer hov në sundimin Abasit. Baza e tyre në kuptimin e
akides ka qenë thjeshtë logjika, duke u ndikuar nga filozofia greke dhe indiane, të
cilat e shenjtërojnë logjikën. Kjo ishte shkaku kryesorë që çoi deri tek devijimi i
tyre, duke u larguar nga akideja e ehli Sunnetit dhe xhematit, e cila siç dihet
buron nga Kurani dhe Sunneti, nga shkaku se logjika e njeriut është e mangët të
jep shpjegim për realitetin e të gjithë gjërave dhe komentimin e tyre.
Shkaku kryesorë i emërtimit të tyre me këtë emër është Vasil ibn Atau, koka e
mutezilëve i cili u nda nga hallkat e dersit të hoxhës së tij Hasan el-BasriutAllahu e mëshiroftë, pasi që nxori fjalën e tij të njohur se ai i cili bën mëkate të
mëdha nuk është as besimtarë e as pabesimtarë mirëpo është në pozitë ndërmjet
dy pozitave. Në këtë rast Hasan el-Basriu-Allahu e mëshiroftë, i tha: Ietezelena
Vasil – Vasili na braktisi. – Shfaqja e dukshme e qëndrimeve të tyre si grupacion
mori jehonë në sundimin e halifit Me’mun el-Abasij, duke iu afruar atij në
mënyrë politike nga Bishr el-Merisij dhe Ahmed ebu Davudit, e në veçanti me
fjalën se Kurani është i krijuar, kjo bëri që të përhapet ky grupacion me të madhe
në umetin islam. Ndërsa në kohën e halifit el-Mutevekil ndryshoi gjendja, pasi ky
halif e ndihmoi ehli Sunnetin kundër mutezilëve, e ata në periudhën e tij u
shkrinë derisa edhe mendimet e tyre u zhdukën. Gjithashtu në kohët e sotshme
ndëgjohen mendime të tyre që edhe pse janë zhdukur me shekuj të tërë ata
rizgjohen nga grupe të ndryshme njerëzish, analistësh si: racionalist, orientalist,
iluminist modern, novator të fushave të ndryshme por të zbukuruara me “rroba
bashkohore” për ti shitur mendimet e tyre më lehtë. E gjitha kjo ndodh për shkak
të të ndikuarit e tepërt të këtyre njerëzve nga materializmi perëndimorë, madje
deri në atë shkallë sa që tekstet e sheriatit sipas tyre duhet të dorëzohen para
logjikës njerëzore, prandaj çfarë e pranon logjika e pranojnë, ata e çfarë nuk e
pranon logjika nuk e pranojnë. Nëse ndodh që tekstet e Kuranit të bien ndesh me
logjikën i keqinterpretojnë, nëse ndodh edhe me hadithet e vërteta ata nuk i
pranojnë madje i refuzojnë, e kjo pa dyshim se është hyjnizimi i logjikës si dhe
dhënie përparësi asaj më shumë se sa që e meriton një gjë të tillë edhe pse
ixhtihadi-përpjekja për të dhënë mendimin e saktë, ka rolin e vet në islam, pra
lejohet që ta përdor logjikën për të shpjeguar ndonjë çështje. Mirëpo një gjë e
tillë realizohet në kufi të kornizave të teksteve të pandryshueshme të sheriatit,
219

Shiko “Meusuatul-mujeserah fil edjani vel-medhahibi el-muasira” fq. 55.

81

Akide 4

2017-2018

prandaj sikur t’ju lihej njerëzve të japin konkluza në bazë të epsheve të tyre dhe
logjikës se dobët njerëzore, kjo do të çonte në prishjen e nyjave të islamit dhe
mësimeve të tij, ashtu siç ka ndodhur me misionet para të të dërguarit tonë-paqa
dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, të cilët i kanë falsifikuar librat dhe
shpalljet e tyre, duke i ndryshuar me dorën e tyre, e kjo shkaku i dhënies
përparësi mendimeve dhe epsheve të tyre përballë argumenteve tekstuale fetare
decide.
Bazat e besimit të mutezilëve janë pesë:
1. Eteuhid – kuptimi i saj është mohimi i cilësive të Allahut dhe pamundshmëria
e shikimit të Allahut.
2. El-Adl (drejtësia) – që do të thotë në kuptimin e tyre se Allahu nuk i ka krijuar
veprat e robërve dhe se robërit janë ata të cilët i krijojnë veprat e tyre, pra veprat
e tyre nuk kanë lidhje me Allahun. Kjo nga shkaku i mosdallimit të
irades(vullnetit) keunije(egzistenciale) asaj kaderije dhe dijnije sherije.
3. El-Vaedu vel veid – që do të thotë se Allahu e shpërblen atë që bën mirë dhe e
dënon atë i cili bën keq dhe se nuk ia fal atij i cili ka bërë mëkat të madh në ahiret
ku do të jetë përgjithmonë në zjarrë.
4. Pozita ndërmjet dy pozitave për vepruesit e mëkateve të mëdha, pra don të
thotë se ai nuk është as besimtarë e as mosbesimtarë, mirëpo është në pozitë
ndërmjet dy pozitave në këtë botë.
5. Urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja – që ka për qëllim:
“Obligueshmërinë e grushtetit, kryengritjes ndaj kryetarit, i cili është larguar
rrugës së drejtë, pa asnjë sqarim, prandaj të mbështeturit e tyre në logjikë ka bërë
që ato të devijojnë, siç është mohimi i cilësive të Allahut, fyerja e sahabëve të
mëdhej etj. Mirëpo tërheqim vërejtjen që të mos e keqkupton dikush se islami
nuk e përfill logjikën, dijetarët kanë vënë rregulla të cilat tregojnë se kur përdoret
logjika:
a) Që të mos vjen në kundërshtim me tekstet e pandryshueshme të Kuranit dhe
Sunnetit.
b) Të mos futet logjika në kuptimin e çështjeve të gajbit-të fshehura, të cilat
kuptohen vetëm nëpërmjet shpalljes.
c) Transmetimet e sakta nuk mund të vinë ndesh me logjikën e shëndoshë, e
poqëse na duket se ka kundërshtim atëherë i jepet përparësi argumentit,
transmetimit të saktë dhe lehet logjika, sepse mendjet ndikohen shumë nga
ndikimet e ndikuesve. Kështu kuptohet sepse për të kuptuar tekstet e sheriatit
duhet ta bashkojmë logjikën me transmetimet e sakta220.
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6. Esharitë
Janë grupacion prej kelamistëve (apologjetikët), të cilët i mbrojtën mendimet e
tyre duke u argumentuar me logjikë përballë kundërshtarit për të argumentuar
realitetin fetar, origjina e tyre i mveshet Ebil-Hasen el-Eshariut i cili në jetën e tij
kaloi në tre etapa mendimore:
E para: Në fillim mësoi mutezilizmin nga daja i tij Ebu Alij el-Xhubai kështuqë
arriti të bëhet koka e mutezilëve.
E dyta: U denoncua nga mutezilët dhe filloi të ndërton metodologjinë esharite,
duke i pranuar shtatë cilësi të Allahut: Jetën, diturinë, dëshirën, fuqinë, dëgjimin,
shikimin dhe të folurit, ndërsa cilësite e tjera me të cilat na ka lajmëruar Allahu
(cilësitë haberije) i bënte te’vil – keqkomentim, si për: Fytyrën, duartë, këmbën,
kërcirin. Kjo etapë është majde edhe etapa e cila ndiqet sot e kësaj ditë nga
esharitë, mirëpo duke futur edhe disa qëndrime shtesë të cilat do ti cekim më
vonë.
E treta: Pasimi i rrugës së selefit si dhe publikoi haptazi denoncimin nga çdo
kush që e kundërshon këtë rrugë. Në këtë kontekst shkroi librin e tij “El ibanetu
an usuli dijaneh” në të cilin ka përmbledhur akiden e ehli Sunnetit dhe xhematit.
Pasi që imam Eshariu u distancua nga mendimet që i kishte pasur, atëherë
pasuesit e këtij grupi morën iniciativë dhe vendosën bazat dhe qëndrimet e tyre të
cilat gjatë kohës kaluan në shumë faza dhe mendime të ndryshme si dhe patën
lëkundje të thella në qëndrimet e tyre.
Prej mendimeve të tyre janë:
1. Bazamenti i kuptimit të fesë tek ta është Kurani, Sunneti mirëpo jo në
kuptimin e selefus-salih, mirëpo duke u bazuar mbi rregulla e ilmu-kelamit, nga
kjo arsye i japin përparësi logjikës para tekstit, kur ka konfrontim mes këtyre
dyjave.
2. Nuk e pranojnë hadithin ehad-që e transmeton një transmetues, në akide, sepse
sipas tyre kjo nuk vlen si dituri bindëse-ilmul jekin, mirëpo një gjë e tillë është në
kundërshtim me metodologjinë e selefit dhe është shkak i humbjes së shumë
dispozitave të besimit islam, ndërsa shohim se i Dërguari i Allahut (sala Allahu
alejhi ue sel-lem) i dërgonte thirësit e tij një nga një për ta përhapur fenë e
Allahut në perandoritë e huaja, ashtu siç veproi me Muadh ibn Xhebelin
(radijAllahu anhu) kur e dergoi në Jemen, e dërgoi të vetëm si individ, e të tjerë
si ky.
3. E kundërshtuan selefin në pohimin e egzistencës së Allahut duke u pajtuar me
filozofët dhe mutekelimët të cilët argumentohen për egzistimin e Allahut si në
vijim: Thuan se gjithësia është e shpikur dhe patjetër ta ketë shpikur atë dikush,
pra se ka shpikës të përparshëm, pra se Ai është i kundërti i gjërave tjera. Si dhe
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shumë hipoteza të kota të cilat i thurën, të cilat qenë shkak i mospranimit të disa
cilësive të Allahut.
4. Teuhidi tek to është besim në atë se Zoti është Krijues sepse fjala “ilah” në
shikimin e tyre don të thotë “Krijues” dhe Ai i cili ka mundësi krijon, mirëpo kjo
nuk është e vërtet sepse teuhidi përmbledh teuhidin e Allahut dhe atë: rububije,
uluhije dhe esmau sifat.
5. E shohin si obligimi i parë i njeriut i cili hyn në pubërtet është vrojtimi pastaj
besimi, ndërsa besimi i ehli Sunnetit dhe xhematit është se obligimi i parë i
njeriut është adhurimi i Allahut të vetëm.
6. I komentojnë cilësitë qenësore të Allahut si: Fytyrën, duartë, syrin, të djathtën,
këmbën, gishtërinjtë, e për disa prej tyre marin edhe guximin e sqarimit të
kuptimit të tyre apo qenies së tyre, e kjo është e papranueshme pasi që e vërteta
është: pohimi i asaj çfarë e ka pohuar Allahu për Veten e Tij apo e ka pohuar i
Dërguari i Tij-paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, qofshin prej emrave
apo cilësive të Tij, siç janë transmetuar, pa mos i keqkomentuar (tevil), pas mos i
mohuar (ta’atil), pa mos i përngjasuar (teshbih) duke mos bërë krahasime
(temthil) si dhe duke mos u munduar ta shpjegoj metodën e tyre se si janë.221
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7. Maturidijtë
Ky sekt i devijuar u themelua në shekullin e tretë hixhrij dhe si themelues i këtij
sekti llogaritet Muhamed ibn Muhamed ebi Mensur el Maturidij, i cili ka lindur
në qytezën Maturijd në Samarkand. Viti i saktë i lindjes së tij nuk dihet, mirëpo
dihet se ka vdekur në vitin 333 hixhrij.
Mendimet më të njohura të Maturidijve:
1. Maturidijtë pajtohen me ehli Sunetin në çështjet që kanë të bëjnë me emrat e
Allahut (subhanehu ue teala), mirëpo problem të cilën e hasim tek ata është
se ata nuk bëjnë dallim mes emërtimit të Allahut dhe mes asaj që Allahu na
ka njoftuar rreth Tij dhe ky është shkaku që Maturidijtë i kanë ndryshuar
kuptimet e emrave të Allahut dhe ua kanë humbur kuptimin atyre.
2. Maturidijtë pranojnë vetëm tetë cilësi, ata janë: Dituria, Mundësia e Allahut
për të bërë diçka, Dëshira e Tij, Shikimi, Ndëgjimi, Të folurit dhe Krijimi.
3. Maturidijtë thonë se fjala e Allahut nuk mund të ndëgjohet.
4. Maturidijtë si burim me të cilin ata i njohin gjërat që kanë të bëjnë me
Allahun dhe me pejgamberinë e kanë logjikën
5. Maturidijtë thonë se është vaxhib që Allahu të njihet me logjik.
6. Maturidijtë e pasojnë metodologjinë e filozofëve në argumentimin e
ekzistencës së Allahut.
7. Maturidijtë e kanë lidhur besimin në pejgamberinë e pejgamberëve vetëm pas
paraqitjes së muxhizeve (mrekullirave me të cilat janë veçuar vetëm
pejgamberët) dhe kjo përshkak se muxhizet janë dituri e vetme që s’ka në ta
dyshim.
8. Maturidijtë thonë se Hadithi el Ahad (hadith që transmetohet nga një njeri)
nuk është argument në Akide.
9. Maturidijtë pranojnë se besimtarët e shohin Zotin e tyre në Ahiret, ndërsa
qafirat nuk do t’a shohin.
10.Maturidijtë mohojnë se Allahu është lartë ( )صفة العلو, ndërsa nga ana tjetër ky
sekt pranon se Allahu është ngritur mbi Arsh (cilësinë e Istivasë) dhe njëherit
kjo është gjëja me të cilën ata më së shumti janë të përafërt me ehli Sunetin.
Përveç asaj që e pranojnë Istivanë, ata i pranojnë edhe cilësitë tjera të
Allahut, duke mos ua ndryshuar kuptimin atyre dhe duke mos i përngjasuar
dhe kjo tek ata vlen vetëm për cilësitë të cilat janë të kapshme logjikisht,
ndërsa cilësitë të cilat logjikisht janë të pakapshme, ata ua ndryshojnë
kuptimin atyre dhe janë kontradiktorë në pohimet dhe mohimet e tyre.
11.Maturidijtë thonë se Imani është vetëm pranim me zemër, pa mos e shqiptuar
me gojë.
12.Maturidijtë thonë se fjala Iman dhe Islam janë një gjë.
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13.Maturidijtë thonë se gjërat e mira dhe të këqija i dallon vet logjika dhe s’ka
nevojë që Sheriati t’i sqarojë, pasiqë vet logjika ka mundësi të dallojë çka
është e mirë dhe çka është e keqe.
14.Maturidijtë thonë se bërësi i gjunahit të madh është besimtar me Iman të
plotë dhe është fasik (gjunahqar i madh) përshkak të gjunahit që e ka bërë,
ndërsa në Ahiret është nën dëshirën e Allahut, nëse don ia fal dhe nëse don
nuk ia fal.
15.Maturidijtë mohojnë se Imani shtohet dhe pakësohet, përshkak se ata veprat
nuk i konsiderojnë se janë pjesë të Imanit.
Ka edhe besime tjera me të cilat veçohet ky sekt i devijuar dhe prej gjithë kësaj
shihet se ky grupacion nuk e ka pasuar metodologjinë e ehli Sunetit në Akide,
lusim Allahun që të gjithëve të na udhëzojë në rrugën e drejtë.
8. Sufijtë
Në gjuhën arabe për fjalën “Etesavufu” ka mendime të ndryshme tw dijetarëve
për origjinën e saj gjuhësore. Pra mendohet se: vallë kjo fjalë a është marrë nga
fjala “safa”  صفا, apo nga fjala “suf” صوف, apo nga fjala “sufetu” صفَّة
ُ apo nga
fjala “safi”  صف, porse mendohen edhe nga fjalë të tjera veç këtyre.
Ata të cilët thonë se vjen nga fjala “safa”  صفاapo “pastërtia shpirtërore” apo
“tolerance shpirtërore”, këtë mendim e argumentojmë se: sufizmi i përmban krejt
këta kuptime të ngritura lartë, madje në domethënien e shtyllave tw saj.
Ndërsa shejhul-islam Ibn Tejmije-Allahu e mëshiroftë, e kundërshton këtë
mendim nga shkaku i pasaktësisë së saj nga aspekti gjuhësorë, madje ai shton
duke thënë: “Pretendimi se sufizmi rrjedh nga “safa”  صفاështë shumë larg nga
kuptimi gjuhësorë, sepse me më të drejtë do të ishte të thuhej “sifaijeh” صفائيةose
”safvijeh” صفوية222.
Disa nga sufinjtë emërtimin e tyre ia japin “sufes” vend në të cilin jetonin disa
fukara nga muhaxhirët në xhaminë e të Dërguarit të Allahut-paqa dhe mëshira e
Allahut qoftë mbi të, në Medine, të cilët nuk kishin as shtëpi për të banuar e as
familje, ishin ata të cilët ishin veçuar për kërkim të dijes dhe ishin përkushtuar
adhurimit.
Ndërsa el-Kushejriu223 nuk pajtohet më këtë origjinë, duke thënë: “Origjina e
sufizmit nga “sufa” nuk përshtatet me sufijun”224.

“Mexhmu fetava” Ibn Tejmije 10/369
Abdulkerim Ibn Havazan el-Kushejriu es-Sufij, autor i librit “Risaleh”, përmbledhës i fjalëve të sufizmit, gjendjes së
tyre dhe moralit të tyre. Lindi në vitin 375 H ishte i pazevendësueshëm në sjellje, këshilla, shprehje të buta, moral të
mirë, llogaritet prej shejhëve të tesavufit në Horasan, vdiq në vitin 465H, “Sijeru alamu nubela” 18/227.
224 “Erisaletu” El-Kushejriu 2/550.
222
223
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ً
Disa kanë thënë: Ajo i përket “esafu” الصف
ku nga kuptimet e tij është “safi” apo
rreshtat e xhematit, apo rrjeshti i parë i xhematit në namaz, ku safi i parë është
më parësor përpara Allahut, në respektim dhe afrim kah Allahu në përgjithësi.
Mirëpo el-Kusheriu nuk pajtohet me këtë shikuar nga aspekti gjuhësor edhe pse
pajtohet në kuptimin e saktë në të cilën aludon ajo. Pra sikur me qenë ata në safin
e parë me zemrat e tyre nga aspekti i të qenurit më prezent me Allahun e
Lartësuar ku dhe thotë: “Kush thotë se sufizmii atribohet safit të parë duke pasur
për qëllim më afër Allahut, themi më e vërtet në këtë rast do të ishte të emërtohen
“safijetun”225”.
Pastaj e saktëson mendimin se nuk ka ndonjë dëshmi për atributin e kësaj fjalë
nga gjuha arabe, qoftë nga ana krahasuese ose ajo burimore, ma shumë që mund
të thuhet se ajo i përngjan etiketimit (llagapit).226
Shejhul-islam Ibn Tejmije-Allahu e mëshiroftë, saktëson mendimin se tesavufi i
atribohet veshjes së “sufit-leshit” ku thotë: “Selefi njerëzit fetar dhe të dijes i
quanin “el-kura” القرَّاء, në to hyn dijetarët dhe fetarët, pas kësaj doli e u shpik
emri “esafijuetu-fukara” dhe emri “sufije” është atribut i veshjes së sufit të leshtë
dhe kjo është e sakta e saj. Kurse disa kanë thënë se kjo ju mveshet “safvetufukara” fukarave të dalluar.
Po ashtu është thënë se i atribohet Sufetu ibn Edij ibn Tabihatu, një nga fiset
arab, të cilët njiheshin si fetar ndër njerëz. Po ashtu është thënë se i atribohen
ehlu-sufes, kanë thënë “safasë”, është thënë i safit të parë përpara Allahut etj. Të
gjitha këto mendime janë të dobëta, sepse sikur të kishte qenë ashtu ata do të
emwrtoheshin me: sufij, sefaij, safevij ose sifij e nuk do të thuheshte sufij”227.
El-Kushejriu, si zakonisht edhe pse pajtohet me këtë atribut ndaj tyre, ai
kundërshton faktin se nuk janë vetëm sufijtë ata të cilët kanë veshur “sufinleshin” mirëpo atë e kanë përdorur edhe tjerët, andaj nuk ka pse të veçohen
vetëm sufijtë me këtë atribut.228
Pas kësaj Ibn Halduni229-Allahu e mëshiroftë, kundërshton këtë mendim në dy
aspekte:
E para: Sikur ti rënditim të gjithë grupet e njerëzve si pronarët e punëtorive të
mëdha, bujqit, punëtorët e thjeshtë asnjëri prej tyre nuk e përdor veshjen e “sufitleshit” siç e përdori grupi i sufistëve.

“Erisaletu” El-Kushejriu 2/550.
“Erisaletu” El-Kushejriu 2/550.
227 “Fetava Ibn Tejmije” 11/195.
228 “Erisaletu” El-Kushejriu 2/550.
229 Abdurahman ibn Muhamed ibn Halduni: filozof, historian, dijetarë, sociolog dhe studiues, lindi në vitin 732 H, ishte
orator, i pashëm, i mençur, fliste rrjedhshëm, larg të padrejtës, dëshirues i piedestaleve të larta, ka shumë vepra prej
më të njohurave: “El-Iber”, “Dijvanul-Mubtedei”, “El-Haberu fi tarihil-arabi vel-axhemi vel-berberi” e cila është
numëron shtatë vëllime, fillimi i saj llogaritet si bazë nga bazat e sociologjisë, vdiq më 808H, “El-a’lem” të Zerkeliut
3/330.
225
226
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E dyta: Ky grup veshte “sufin-leshin” në shenjë asketizmi dhe devotshmërie larg
veshjeve komode, ndërsa njerëzit tjerë jashtë tyre nuk e mbanin me qëllimin të
cilën e kanë sufijtë. Në këtë rast kuptohet qartë se ata dallohen me veshjen e
“sufit-leshit”230.
Tesavufi në terminologji
Shumë vështirë është ta definosh “tesavufin” me shprehje të përgjithshme, ngase
posedon shumë definicione që janë përdorur në gjuhën e shumë dijetarëve dhe
disa njerëzve të njohur të “tesavufit”, të cilat nuk dalin nga përkufizimi që do ta
cekim në vijim: “Përshkrimi i gjendjes së njeriut i cili veçohet me adhurim,
asketizëm nga dunjaja, larg stolive dhe luksit të kësaj bote”. Ja disa fjalë të
dijetarëve:
1. Shejhul-islam Ibn Tejmije-Allahu e mëshiroftë, e kufizon tesavufin si në vijim:
“Lloj i drejtësisë, pra do të thotë që: sufiu është meritor i drejtë, të veçohet me
asketizëm dhe adhurim të madh andaj “sidiku” është pronarë i këtij “tarikati” siç
thuhet dijetarët e drejtë, prijësit e drejtë, kjo është më specifike nga “sidku” i
përgjithshëm, jashtw “sidkut” të plotë në drejtësi nga sahabët, tabiinët dhe tabitabiinët”231.
2. Ibn Halduni-Allahu e mëshiroftë, e definon esencën e tesavufit si: :Izolim në
adhurim dhe veçim vetëm me Allahun, larg luksit dhe komoditetit të dunjasë,
asketizmi nga ajo çfarë vrapojnë shumica e njerëzve si: kënaqësitë e kësaj bote,
malli, pozita po ashtu veçimi dhe distancimi nga të tjerët duke u vetmuar në
adhurim vetëm me Allahun”232.
3. Sehl ibn Abdullah et-Testeriu233, sufizmin e definon kështu: “Kush është larg
qederit (të keqes), i mbushur me meditim, i lidhur me Allahun, abstenon nga
njerëzit dhe tek i cili ari dhe balta janë të njejtë”234.
Po ashtu qartë dihet se difinicionet e sufijve çdoherë përmbajnë turbullira të
paqarta, të cilat përmbajnë simbole të përgjithshme dhe shprehje të zbukuruara
kureshtare.

“Mukadimetu” Ibn Haldun fq. 334.
“Fetava” Ibn Tejmije 11/17.
232 “Mukadimetu” Ibn Haldun fq. 333.
233 Sehl Ibn Abdullah et-Testeriu, shejhu i arifinwve(njerwz qw e njohin mirw Allahun) tek sufitë, asket, nga ai tregohen
fjalë të dobishme dhe këshilla të mira, kolos i këtij tarikati. Bënte nxitje në kërkimin e dijes, kur e pyetën njëherë deri
kur njeriu shkruan hadithin, tha: “Derisa të vdes e të bjerë ngjyra që i ka ngelur në varrin e tij”. Prej fjalëve të tij është
edhe: “Shtyllat tona janë gjashtë: Kapja për Kuran, ndjekja e Sunnetit, ngrënia hallall, mosbërja keq të tjerëve, pendimi,
çuarja në vend të obligimeve”. Vdiq në vitin 283H – “Sijer alamu nubela” 13/330, “Shedheratu dheheb” 2/182,
“Tabakatu-Sharamij” 1/66.
234 “Etearuf” Kelabidhit fq. 9.
230
231
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Lindja e tesavufit
Gabimi qartë është të komentohet sjellja e disa adhuruesve të shekullit të parë,
dhe të dytë hixhrij të cilët ishin shembull në asketizëm, abstenim nga dunjaja,
adhurim të shumtë si dhe nxitës në vepra të mira se kjo sjellje është bazë
historike e përhapjes së tesavufit. Andaj edhe pse ka pasur në shekujt më të
vlefshëm prej atyre që kanë përzgjedhur vetëm për veten e tyre pastrim
shpirtëror, mirëpo kjo wshtw vetëm se një përgjigje ndaj thirrjes të cilën e
përmban mesazhi i pafund i islamit. Ku ndër tjera bën nxitje për ahiretin dhe
asketizmin nga dunjaja, normal kuptohet nën ombrellën e kuptimit të drejtë të
asketizmit në sheriat.
Mendimet e studiuesve janë të ndryshme në lidhje me atë se kur ka filluar
mëngjesi i herët i tesavufit, të gjitha ata mendime mund të përmblidhen në dy
kryesore si në vijim:
E para: Tesafuvi e ka zanafillën islame dhe se bazat e saj akaidore dhe morale
burojnë në Kuran dhe Sunnet si dhe në veprën e selefit. Pretendimin e këtyre e
tregon Ibn Halduni në “Mukadimen” e tij ku thotë:
“Kjo dije është nga shkencat sheriatike e shpikur në këtë popull, kjo rrugë nuk ka
qenë tek selefët e këtij umeti dhe të mëdhejt e saj nga sahabët, e as tek tabiinët
apo të atyre pas tyre. Më pas baza e këtij tarikati është distancimi nga njerëzit dhe
veçimi me adhurim vetëm me Allahun, largimi nga bukuritë e kësaj bote dhe
komoditeti i saj, si dhe asketizmi prej asaj çfarë shumica e kanë ëndje, si
kënaqësitë e saj, malli, pozita, veçimi nga krijesat duke ndejtur vetëm dhe dukë
iu përkushtuar adhurimit. Kjo ishte e njohur edhe tek selifi i sahabëve, mirëpo
kur njerëzit në shekullin e dytë u dhanë pas dunjasë, e më vonë dhe njerëzit u
përzien me dunjanë, u veçuan ata që ishin të dhënë pas adhurimit me emrin
“sufijeh” ose “mutesavife”.235
Thënësit e këtij mendimi janë argumentuar se bazat në të cilat mbështeten
sufinjtë në gjendjen e tyre, gradat, përpjekjet si: teubeja, devotshmëria, asketizmi,
dhikri, durimi, mbikqyrja. Të gjithë këta çështje Allahu i ka urdhëruar në librin e
tij si dhe i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ka bërë
nxitje për to në Sunnetin e tij dhe ai vetë ka vepruar sipas tyre, pastaj kështu kanë
vepruar edhe sahabët-Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, në fillim të tyre, katër
halifët e drejtë e të udhëzuar, sa që esh-Sharaniju i llogarit në radhën e parë të
sufijve halifët e udhëzuar”236.
Shkaku i kësaj është përzierja ndërmjet kuptimit të asketizmit, devotshmërië,
mbikqyrjes, të cilat janë sjellje e profetëve, robërve të devotshëm, të cilët i japin
përparësi asaj e cila është tek Allahu krahas begative, kënaqësive. Si dhe marrjes
me çështje mubah, të lejuara nga të cilat frikwsohen që të mos i çojnë në gjëra të
235
236

“Mukadimetu” Ibn Haldun fq. 333.
“Et-Tabekatu” Sharaniu 1/15-23.
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ndaluara. Andaj e lenin tw lejuarar, nga shkaku të mos bien në tw ndaluara. Kjo
nga dija e plotë e tyre mbi Allahun Fuqiplotë dhe dashuria për atë që është tek
Ai, ka dallim kjo nga tesavufi si metodologji, filozofit, gjendjet dhe zërat mistikë.
E dyta: Me ardhjen e islamit sufizmi ishte i përhapur pothuajse në të gjithë
popujt të cilët i çlirojë ushtria islame, si në: Gjirin arabik me emrin “Kuhanefallxhorë”, në Indi, dhe në vendet persike, sepse fetw e tyre bazohen nw ushtrime
fizike, zbulime, wndra. Po ashtu nw vendet ku ishte i përhapur krishterizmi, si:
Egjipiti, Shami, Iraku dhe Jemeni. Ajo ishte e përhapur edhe tek jehudët të cilin
emrin “sheja” e potenconin si fallxhorë ose parashikuesi, apo e njejtw me çka i
pwrshtatet nw gjuhwt tjera.
Mirëpo me ardhjen e islamit kjo lloj lëvizje nëse mund ta quajmë mbeti e fshehur
pas mureve, derisa murgjit e saj patën rastin e volitshëm të shfaqen para njerëzve
dhe të thirrën në të.
Madje këtë e kanë thënë disa dijetarë të vjetër sufij si Shihabudijn esSehrurdiji237 ku thotw: “Ndërsa sa i përket shkëlqimit moral në kohrat e afërta
janë brumi i fitagorijinëve i cili ia la vëllaut të tij Ahmimit, pra Dhenun elMisrit238 prej te ky ka zbritur tek Sejar Testeri, pra (Sehl et-Testeriu), kurse për sa
i përket brumit të el-Husruvanijinëve në moral ajo zbret tek Sejar Bestami(Ebu
Zejd el-Bestamiju)239. Pas tij tek djaloshi Bejda (el-Halaxhi)240, pastaj tek Sejar
Amil dhe Harakani (Ebul Hasen el-Harakanij)241”242.
Si përfundim i këtij mendimi është se tesavufi nuk e ka lindjen nga islami apo të
ketë rënjë dhe burim nga shpallja hyjnore e islamit, mirëpo është i përzier me
adhurimet e persianëve, grekëve, krishterëve dhe jehudëve. Argument që
mbështeten në këtë mendim dijetarët të cilët kanë folur për origjinën e sufizmit,
përpos asaj çfarë u cek e kanë edhe atë se dijetarët e sufijëve janë rritur në vende
të persisë, po ashtu ka ngjajshmëri të madhe ndërmjet sufijëve dhe banorëve të
atyre vendeve qoftë në besim, adhurime, e veçanërisht në rritet e akides, qofshin
Filozofi Shihabudijn Jahja ibn Habsh es-Sehrurdij, nuk ishte i mprehtë, pak fetar, njohës i usuli fikhut, me kë
polemizonte e fitonte, Dhehebiu për të thotë: Ishte idiot, njeri pa qëllim, i lidhur. – U vra në vitin 587H – “Sijeru alamu
nubela” 21/207.
238 Dhenun el-Misri ishte shejhu i vendeve të Egjiptit, Theubani i biri i Ibrahimit, nuk e njihte hadithin, ishte vaiz
këshillues, orator, i ditur, i urtë, i kanë thënë se është zindik-munafik, vdiq në vitin 246H – “Sijeru alamu nubela”
11/533, “Tabakatu esh-Sharani” 1/59.
239 Ebu Zejd Tajfur ibn Isa el-Bestamiju i cili thoshte: “Sikur ta shihni dikënd të cilit i janë dhënë kerametet se fluturon,
mos u mashtroni me të derisa ta shihni se sa i çon në vend urdhërat e Allahut dhe rruhet nga ndalesat e tij. Gjithashtu
prej tij transmetohen edhe disa gjëra tjera, të cilat janë problematike dhe të papranueshme, mirëpo siç ka thënë
Dhehebiu: “Të gjitha thëniet e tij varen nga vërtetësia e tyre, ata duhet të mbulohen e të mos transmetohen, sepse ana
sipërfaqësore e tyre është mosbesim si fjala: (Subhani vema fil-xhubeti ila-Allah) I pa tw meta wshtw Ai, nw xhuben
time wshtw vetwm Allahu, ose fjala sa u përket muhadithinëve: Poqëse ata e marin dijen njëri nga tjetri prej njerëzve,
neve na flet zemra direkt nga Zoti. – Vdiq në vitin 261H – “Sijer alamu nubela” 13/86, “Tabakatul-Sharanij” 1/65.
240 El-Halaxhi është Husejn ibn Mensur es-Sufij, gjyshi i tij ishte mexhusi, adhurues i zjarrit, e ka shoqëruar Sehl etTesteriun, Xhunejdin, ka udhëtuar shumë, një shumica e sufijëve dhe meshaikët e tyre janë distancuar nga ai nga
shkaku i biografisë së keqe të tij dhe nga shkaku i asaj se atij i atribohej hululi-panteizmi dhe zinadillëku-munafikllëku.
U vra i kryqëzuar pasi që ia dogjën xhenazen e tij dhe hirin e saj e hodhën në lumin Dexhle në vitin 309H – “Sijer alamu
nubela” 14/133, “Tabakatu esh-Sharanij” 1/92.
241 Nuk kam gjet përshkrues të jetës së tij në librat e enciklopedisë së biografive, e as në librat e tabakatëve të sufijve.
242 “Velaje-tullai ve tariku ilejha” Ibrahim Hilal fq. 171.
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ata të jashtme apo të brendshme, madje edhe në komentimin e saj etj. Kjo e
forcon mendimin të cilin e mbështet Ebu Nasr es-Siraxhi243 se lindja e tesavufit
ka qenë qysh në xhahilijet, kohën e injorancës para islamit.244
Poqëse i analizon këta të dy mendime e vërejmë teprimin nga të dy mendimet.
Mendimi i parë e tepruan kur tesavufit ia mbështetën lindjen e saj se është me
baza islame, kur të gjithë sahabët i cilësuan me tesavuf, e në krye të tyre halifët e
udhëzuar.
Ndërsa mendimi i dytë e tepruan kur bazat e sufizmit i atribuan se janë të marura
nga fe të moçme si dhe nga medhhebet dhe filozofitë greke, edhe pse këta me një
anë kanë të drejtë kur flitet pwr tesavufin e devijuar, të cilët shkuan deri në
panteizëm.
Mendimi më i drejtë sa i përket lindjes së tesavufit është ajo të cilën e cek
shejhul-islam Ibn Tejmije-Allahu e mëshiroftë, i cili thotë se nisma e saj është në
fillim të shekullit të dytë hixhrij mirëpo popullariteti i tij ndodhi në shekullin e
tretë hixhrij, thotë shejhu Allahu e mëshiroftë:
“Fillimin e saj sufizmi e ka në Basra, kurse të parët të cilët e themeluan rrethin e
sufizmit janë shokët e Abdulvahid ibn Zejdit245. Abdulvahidi është nga shokët e
el-Hasenit, ndërsa stërmadhimi që i është bërë asketizmit dhe adhurimit të tij në
Basra nuk i është bërë në asnjë vend tjetër. Për këtë arsye thuhej “Fikhu i Kufes
dhe adhurimi i Basrës”. Derisa thotë shejhu Allahu e mëshiroftë: Andaj në
përgjithësi çfarë stërmadhohet në këtë çështje, kjo vjen nga adhuruesit e
Basrës”246.
Ibn Xheuzi-Allahu e mëshiroftë, shpjegon në një shkrim kajmakun e lindjes së
tesavufit si ka filluar dhe si ka mbaruar, derisa është shëndruar në rrite, simbole,
bidate, devijime madje ai thotë: “Tesavufi është tarikat i cili fillimin e ka
asketizëm të plotë, pastaj pretenduesit e saj lehtësuan dëgjimin e muzikës,
vallëzimin, kështu që nga to anuan kërkuesit e ahiretit nga masa e thjeshtë, ngase
atyre ju shfaqeshin kinse janë asket. Po ashtu nga ata anuan edhe kërkuesit e
dunjasë kur shihnin tek ta rehati dhe argëtim.
Pastaj thotë: Ky emër është dukur tek njerëzit para 200 viteve, kur u shfaq në
fillim flitnin për të me shprehje të ndryshme që rezultojnë se tesvufi tek ata është
aktivitet shpirtëror, është lufta me epshin, duke i luftuar sjelljet e këqija dhe
nënshtrimin e epshit në sjellje të mira qoftë ai: asketizëm, urtësi, durim,
Abdullah ibn Alij et-Tusij ebu Nasr es-Siraxhi, asket, shejh i sufijëve në rrugën e Sunnetit, shkroi librin “Elumeu fi
tesavuf” vdiq në vitin 378H. – “Shedheratu dheheb” 3/91, “El-A’lam” Zerkeliju 4/104.
244 “Elumeu” Ebu Nasr es-Siraxhi fq. 42.
245 Abdulvahid ibn Zejd, asket bënte shumë adhurim, nuk ka ditur shumë çështje të dijes sa që ka transmetuar hadithe
që nuk kanë bazë të vërtet, derisa Nesaiu thotë për të: Hadithi nuk pranohet nga ai. – U sëmur nga paraliza, kështu që i
bëri dua Allahut t’ja mundëson të çparalizohet gjatë abdesit, kështu që kur dëshironte të merte abdes, shërohej merte
abdes dhe kur kthehej në shtrat përsëri paralizohej. Këshillat e tij ishin shumë prekëse sa që disa dëgjues të këshillave
të tij vdisnin. Dhehebiu për të thotë: Kanë thënë se është kaderij, llogaritet si një nga asketët e mëdhenj, vdiq në vitin
177H. – “Sijeru alamu nubela” 8/349.
246 “Fetava” Ibn Tejmije 11/6-7.
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sinqeritet, drejtësi si dhe shumë cilësi tjera të mira të cilat lavdërohen në dunja
dhe ka shpërblim për ta në ahiret.
Kështu ishin në fillim të parët e tyre, pastaj Iblisi ua pshtjelloi atyre disa çështje,
kurse gjeneratat që i pasuan u futën në këtë pshtjellim edhe më shumë, andaj
çdoherë kur kalonte një gjeneratë shtohej ëndja për diçka tjetër të re tek ata që
vinin pas tyre, derisa ata të fundit i sundoi plotësisht.
Baza e intrigave të Iblisit ndaj tyre ishte largimi i tyre nga dija, duke u bëlbëzuar
se qëllimi është vepra, andaj kur e vërejti se tek ta u shuan kandilat e dijes,
atëherë u zhytën në terrin e turbullimeve, kështu që dikush nga to mendonte se
qëllimi është ta lësh dunjanë ta falish atë. Nga kjo lindi mendimi se duhet të
refuzohen gjërat të cilat ishin në të mirën e trupave të tyre, duke bërë madje edhe
krahasime jo të drejta si p.sh. e krahasonin mallin me akrepat ashtu që haruan se
dunjaja është krijuar për interesin e tyre. E tepruan në përmbajtjen e nefsit, epshit
derisa kishte prej tyre të cilët nuk flenin shtrirë, nga kjo shihet qartë se qëllimi i
tyre ka qenë i mire, mirëpo nuk ishtë në rrugën e duhur, apo nuk ja qëlluan
mënyrën se si deshtën ta luftojnë dunjanë nga aspekti i asketizmit. Disa të tjerë
nga dija e cekët e tyre i praktikonin hadithet e shpikura, duke mos ditur ta
dallojnë të saktin nga i shpikuri kështu që ranë në shumë bidate të rrezikshme”247.
Etapat e tesavufit dhe zhvillimi i tij
Tesavufi filloi me asketizëm dhe adhurim siç u pa më sipër, pastaj u shëndrua në
tarikat sufij i organizuar, pastaj në devijim akaidologjik i cili nuk i përket aspak
islamit. Tesavufin mundet ta ndajmë në tre etapa:
Etapa e parë:
Etapa e adhuruesve dhe asketëve, e cila më shumë shfaqëj tek ata të cilët u
distancuan nga njerëzit, asketizmi ndaj dunjasë, të cilët në përgjithësi iu
përmbaheshin etikës së sheriatit islam, duke i dhënë më shumë rëndësi frikës së
tepërt dhe qajtjes së vazhdueshme.
Prej burrave më të spikatur të kësaj etape është Amir ibn Abdullah ibn Zubejr, i
cili agjëronte pa iftar, bënte shumë adhurim, derisa një ditë babai i tij sahabiju i
ndershëm Abdullah ibn Zubejri-Allahu qoftë i kënaqur prej tij, i tha: “O birri im
e kam mbri Ebu Bekrin dhe Omerin ata nuk vepronin kështu si ti”248.

“Telbisu iblis” Ibnul Xheuzi fq. 199, edhe pas saj.
Amir Ibn Abdullah ibn Zubejri, imami i devotshëm, adhurues i njohur, e ka shitur shpirtin e tij gjashtë herë për
Allahun, pra ka dhënë sadaka dhe flijim për jetën e dikujt më para gjashtë herë. Pak para vdekjes e dëgjoi ezanin dhe
tha: Më kapni për dore! – i thanë: Ti je i sëmurë, qëndro dhe falu në shtëpi. – Tha: Ta dëgjoj thirrësin e Allahut dhe të
mos i përgjigjem! – Kështu që e morën për krahësh e dërguan në xhami, u lidh dhe u fal me imamin për namazin e
akshamit, e fali një rekat pastaj vdiq. - Imam Maliku për të thotë: Amiri pasi që falte jacinë ndonjëherë bënte dua deri në
namazin e sabahut. – “Sijeru alamu nubela” 5/219.
247
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Prej tyre është edhe Talik ibn Hubejb249 i cili ishte nga asketët e mëdhej, si dhe
nga dijetarët që punonte sipas dijes së tij. Prej tyre ishte edhe Bishr el-Hafij250 i
cili ishte kokë në sinqeritet dhe devotshmëri. El-Xhunejd ibn Muhamed ibn elXhunejdi thoshte: Dija jonë përkufizohet në Kuran dhe Sunnet, kush nuk e nxen
Kuranin dhe nuk e shkruan hadithin nuk është fekih, i ditur e as nuk merret si
shembull për tu pasuar.251
E shumë të tjerë të cilët qëllimin e kanë pasur të mirë, mirëpo ndoshta ndonjëri
prej tyre ka rënë në disa teprime ose nga shkaku i dijes së pakët të tij, ose kanë
vepruar me hadithin i cili ka qenë i dobët dhe një gjë të tillë nuk e kanë ditur.
Këta llogariten prej sufijëve të parë në etapat e para të saj të cilët bashkuan
asketizmin me shtrëngimin në fe dhe futja në gjëra të cilat nuk kanë qenë të
njohura te selefi.
Në këtë etapë u shpikën dëgjimi i kasideve-poemave të asketizmit të cilat
përcillëshin me melodi të këngëve. Prej cilësive më të dalluara të kësaj etape
janë:
1. Kapja për Sunnetin në përgjithësi përpos se të tepruarit në disa raste.252
2. Respektimi i dijes dhe dijetarëve.
3. Fikhu-kuptimi i dobët në fe, si dhe mosdhënia rrwndwsi hadithit profetik.253
4. Dhënia rëndësi: ligjeratave, këshillave, shpeshtimi i tregimit të rasteve të ehlukitabit dhe popujve të mëparshëm.254
5. Dhënia më shumë rëndësi anës së frikës, mërzisë, agjërimit të vazhdueshëm,
konfuzioni, alivanosja, humbja e vetëdijes gjatë dëgjimit të Kuranit.255
6. Largimi nga ndejat e dijes dhe moskërkimi i rriskut.256
Këto cilësi që i cekëm nuk kishin ndonjëfarë metodologjie të caktuar, mirëpo
ishin cilësi personale që i posedonin disa persona, të cilët në përgjithësi burojnë
nga injoranca dhe pakujdesia.

Talik ibn Hubejb el-Anezij, e lexonte Kuranin me zë shumë të bukur, respektues i prindërve, kishte frikë Allahun, në
fitnen e ibnul-Eshathit Talaku ju tha njerëzve: Mbrohuni prej saj me devotshmëri. – i thanë: Si të mbrohemi me
devotshmëri? – Tha: Puna me nënshtrim ndaj Allahut, lenia e mëkateve ndaj Allahut, me nur nga Allahu, nga frika nga
dënimi i Allahut. Gjithashtu thoshte: Poqëse njerëzit luten shumë, përsëri e drejta e Allahut është më e madhe, begatitë
e Allahut nuk numërohen, andaj çohuni të penduar dhe bini të penduar. - Ebu Hatimi për të thotë: Taliku ishte i drejtë,
pro irxhasë. – “Sijeru alamu nubela” 4/601
250 Bishr Ibn Harith ibn Abdurahman i njohur me nofkën el-Hafij, imam, asket, lindi në vitin 152H. Ka udhëtuar në
kërkim të dijes, thoshte: Nuk ka diçka më të vlefshme se kërkimi i hadithit për atw që ka frikë Allahun dhe e ka nijetin e
mirë në të. Kurse unë kërkoj falje nga Allahu për kërkimin tim ndaj saj, për çdo hap që kam bërë gjatë tij. – Ibrahim elHarbiju për të ka thënë: Bagdati nuk ka nxjer njeri më të zgjuar se ai dhe më gojën më të përmbajtur se ai. Në çdo qime
të trupit të tij kishte zgjuarësi si dhe nuk mbahet mend të ketë përgojuar ndonjëherë ndonjë musliman. – Vdiq në vitin
227H – “Sijeru alamu nubela” 10/469. “Shedheratu dheheb” 2/60.
251 “Erisaletu” el-Kushejriu 1/118.
252 “Erisaletu” el-Kushejriu 1/118.
253 “Tabakat Sharanij” 1/53, “Istilahatu-sufije” Kashanij fq. 45.
254 “Taabakat Sharanij” 1/186.
255 “Taabakat Sharanij” 1/52,55.
256 “Taabakat Sharanij” 1/51.
249
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Etapa e dytë:
Etapa e shfaqjes së sufizmit si dhe përhapja e tarikatit, termeve të thella sufiste,
cytjet epshore, bidatet, dija simbolike, ëndrat, shija e të tjera.
Në këtë etapë lindi e ashtuquajtura “dija-dhahir”, pra dija sipërfaqësore dhe ajo
“el-batin-e brendshme” si dhe shfaqja haptasi e idesë së rënies së obligimeve
sheriatike për evlijatë, ngase siç pretendonin këta, ata e kanë mbritur shkallën e
dijes “hakikat-te realtë” me anë tw inspirimit-ilhamit257.
Prijësit ”Ektabët” e kësaj etape janë shejhët e tarikateve të njohura sufije si:
1. Ebil-Hasen esh-Shadhilij258 - shejhu i këtij grupacioni shadhilijeh të cilin
Sharaniu në tabekatin e tij e cilëson me fjalët: “Kishte vend dhe pozitë të lartë te
sufitë, fliste fjalw tw pakuptimta(mistike), “kutbi” i kohës sw vet, e mbante
flamurin e argumentit njohws tek sufijtw,bota e udhëzimit, stolisja e arifinëve
(atyre që din çdo gjë), mësuesi i të mëdhejve, zemzemi i sekreteve, thesar i nuritdritës.259
Edhe pse thoshte:” Kur inspirimi bie ndesh me Kuranin dhe Sunnetin, atëherë
kapu për Kuranin dhe Sunnetin, leje inspirimin dhe thuaj vetes tënde: Allahu i ka
siguruar si të pagabueshme për mua Kuranin dhe Sunnetin, ndërsa nuk ka
siguruar inspirimin, zbulimin, prezentimin”260.
Veçse ai nuk u përkufizua në këtë rregull, Sharaniu përcjell fjalën kur është
pyetur për shejhun e tij se ka thënë: “Prejardhjen time ia mveshja Abduselam ibn
Mushishit, ndërsa tash nuk i atribohem askujt, porse tash notoj në dhjetë detra:
Muhamedit, Ebu Bekrit, Omerit, Othmanit, Alijut, Xhibrilit, Mikailit, Azrailit,
Israfilit dhe shpirtit të madh261”.
Për tu habitur shumë e më shumë është kur shejhu i universitetit të Ez’herit të
dikurshëm Abdulhalim Mahmudi e lavdëron në librin e tij Shadhilijun dhe e ngrit
shumë tarikatin e tij, duke thënë se i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e
Allahut qoftë mbi të, i ka folur Shadhilijut nga varri i tij fisnik, thotë Abdulhalim
Mahmudi-Allahu e mëshiroftë:
“ Kur Shadhiliju mbriti në Medine Allahu ia shtoftë asaj fisnikërinë dhe vlerën, u
ndal tek dera e Haremit nga fillimi i ditës deri në mes të saj kryeshpluar,
këmbëzbathur, pristë leje nga i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut
qoftë mbi të, kur papritmas u dëgjua një zë nga brendja reudës-sherife: O Alij
hyn!”262.

Shiko “Fetava” Ibn Tejmije 11/417-439.
Alij Ibn Abdullah ibn Abdulxhebar esh-Shadhilij, shejhu i grupacionit shadhilijeh, ishte i verbër, asket, ka jetuar në
Iskenderije, vdiq në Sahranë e Ajdhabit gjatë rrugë së tij për në haxh në vitin 656H. – “Tabakatu Sharani” 2/4.
259 “Taabakat Sharanij” 2/4.
260 “Taabakat Sharanij” 2/4.
261 “Taabakat Sharanij” 2/6.
262 “Medresetu shadhilije el-hadithe” Dr. Abdulhalim Mahmud fq. 32.
257
258
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Nuk ka nevojë të komentojë këtë shpifje të kotë, sepse gjenerata më e mirë,
shokët e të Dërguarit të Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, të cilët
Allahu i zgjodhi që ata ta shoqërojnë Pejgamberin e tij, të ndihmojnë fenë e tij,
ata nuk e bënë këtë vepër të shpikur, kur nuk qëndronin tek dera e xhamisë së tij
me kokë të shpluar dhe këmbëzbathur, e të presin leje për të hyrë në xhami.
Pastaj si mundet që Shadhiliju ta dëgjon zërin e të Dërguarit të Allahut-paqa dhe
mëshira e Allahut qoftë mbi të, i cili ka vdekur me tekst Kuranorë nga Allahu
Fuqiplotë, i cili thotë: “Ti (Muhamed) je i vdekur dhe ata që janë me ty janë të
vdekur”.263 si dhe në shumë ajete tjera.
2. Prej udhëheqësve të kësaj etape gjithashtu është edhe Ahmed er-Rifai264, për të
cilin pasuesit e tij pretendojnë se:” kur ai e kreu haxhin më 555H qëndroi para
varrit të pejgamberit-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, dhe i tha: Selamu
alejkum o gjyshi im! – Atëherë i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut
qoftë mbi të, ia shtriu dorën e tij fisnike atij nga varri i tij ndërsa ai ia puthi në
prani të 90 000 njerëzve, pastaj thanë: Mohimi i këtij kerameti është kufër!265
Mirëpo besimi i kësaj përalle të kotë është injorancë, mendjelehtësi, si mundet
që dora e të Dërguarit të Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, të del
nga varri i tij kur ai ka ndëruar jetë, ka vdekur dhe jeton në periudhën e jetës së
berzahut, jetwn mw tw plotw tw shehidave.
Ndërmjet shejhul-islam Ibn Tejmijes-Allahu e mëshiroftë, dhe Rifaijëve ka pasur
polemika të mëdha përpara emirit të Damaskut, kur rifaitë pretendonin se hynë
në zjarrë dhe dalin prej saj të shëndoshë pa u djegur fare. Kështu që Ibn TejmijeAllahu e mëshiroftë, i sfidoi se do të hyn me ta në zjarrë me kusht që përpara
kësaj të lahen me ujë të ngrohte dhe uthull, që të pastrohet trupi i tyre nga
medikamentet që e lyënin trupin e tyre si me: yndyrë bretkose, me brendësinë e
lëkurës së citrusit etj. - Pastaj atë të cilin e djeg zjarri mbi të qoftë mallkimi i
Allahut dhe ai llogaritet si i humbur, Allahu ia mundësoj shejhut që të fitoj në
këtë rast, kështu që ata kërkuan falje dhe u penduan, këtë rast e cek shejhu në
“Fetava”.266
Cilësitë e kësaj etape mund ti përbledhim si në vijim:
1. Përhapja e shejhëve të tarikateve sufije dhe vënia e bazave dhe metodologjisë
së përgjithshme të saj.
2. Pretendimi i kapjes për Kuran dhe Sunnet dhe rrugës së selefit, ndërsa në
realitet nuk e praktikonin këtë rrugë, madje ishin në kundërshtim të plotë në
shumicën e rasteve me të.267
Zumer:30.
Ahmed ibn Alij ibn Jahja er-Rifai asket, themelues i tarikatit Rifaij, që quhen Ahmedije dhe Bataihije. Ahmedi lindi në
Irak, mësoi fikh dhe u bë sufi, atij iu bashkangjitën shumë njerëz, prejardhjen e ka nga Magribi-Moroko, vdiq në vitin
578H. – “Sijeru alamu nubela” 21/77, “Shedheratu dheheb” 4/259.
265 “Kiladetul-xhevahir fi dhikri er-Rifai ve etbaihi el-Ekabir” fq. 104.
266 “Fetava” Ibn Tejmije 11/445.
267 “Fetava” Ibn Tejmije 11/585.
263
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3. Lindja e disa devijimeve në shprehje, sjellje, levizje të cilat dijetarët e selefit
nuk i pranonin dhe i kundërshtonin për to duke i cilësuar me devijim. 268
4. Përhapja e poezive sufije si dhe zhvillimi i kuptimit të dëgjimit të tyre, të
cilëve ju bashkangjitet humbja e vetëdijes, intuita, vallëzimi etj.269
5. Shfaqja e definicioneve sufiste si: “Keshfu”-zbulimi i diçkahit, “hakikati”realiteti, “sir”-sekreti, “fenau”-zhdukja, “mushahede”-përballimi ose takimi
etj.270
Etapa e tretë:
Kjo etapë llogaritet prej më të rrezikshmeve të tesavufit, devijimi më i madh që
ka ndodhur ndonjëherë në këtë drejtim. Karakteristika e kësaj etape qëndron në
faktin se filluan të thithin nga filozofia greke, besimet persiane-mexhusite si dhe
nga feja e jehudëve dhe të krishterëve.
Cilësitë më të dalluara të kësaj etape mund të përkufizohen si në vijim:
1. Formimi i bazamentit sufistë si dhe ndikimi i shtrirjes së saj kah krishterizmi
duke thënë fjalën e itihadit-bashkimit të çdogjëje, hululit-panteizmit,
mexhusizmit, pastaj shenjtërimi i njerëzve, kjo e marë nga besimet induse, fjala
fena për zhdukje, migrimi i shpirtit, filizofija greke bashkë me mosbesimin e saj,
nifaku i saj dhe fjala e Egzistuesit të vetëm unik – vahdetul-vuxhud.271
2. Pretendimi “ilm-ledunij  علم اللداني- dije e afërt”, marja direkt e dijes nga Allahu
si fjala e el-Bestamijut, ku thotë:
“Ju fenë tuaj e keni marrë i vdekuri nga i vdekuri, ndërsa në e marrim nga i
Përjetshmi i cili nuk vdes kurrë”272.
Po ashtu fjala e Ibn Arabijut: “Çdo shkronjw që e kam shkruar në librin
“Futuhatul-mekijeh” është diktim nga Zoti ose inspirim i drejtëpërdrejtë nga Zoti
ose fryerje nga Zoti ose shpirt i egzistencës sime” 273 – Unë them (autori):
Shpallje nga shejtani.
3. Rrënia në bidatë të shumta në akide në ato: Shiite, xhehmije, murxhije,
kaderije etj. Kjo nga shkaku i largimit të tyre prej burimit të pastër metodologjik
të Kuranit dhe Sunnetit.274
4. Rrënia e disa prej tyre në amoralitet dhe vepra tjera të ulta, duke pretenduar se
kjo është nga llojet e kerameteve.275
“Kutul-kulub” Ebi Talib el-Mekij 2/70,74,75.
“Erisaletu” Kushejriu 2/645.
270 “Dirasat fi tesavuf” Ihsan Ilhij Dhahir fq. 235.
271 Shiko “Deru tearudil-akl ve nakl” Ibn Tejmije 5/82, “Telbisu iblis” Ibnul-Xheuzi fq. 345.
272 “Tabakat Sharanij” 1/5.
273 “Futuhatul-mekijeh” Ibn Arabij 3/456.
274 Shiko “Der’u tearudil-akl ve nakl” Ibn Tejmije 5/7.
275 Shiko “Tabakatu Sharanij” 1/46, 2/43, 2/129.
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Këta ishin tiparet kryesore të tyre që i shfaqa shkurtimisht për të sqaruar etapat në
të cilat ka kaluar sufizmi, edhe atë si ka filluar devijimi i thjeshtë dhe i vogël,
pastaj si është zmadhuar çdoherë që janë larguar nga Kurani, Sunneti dhe nga
rruga e selefus-salih, derisa kanë rënë në atë gjendje që e përmendëm më sipër,
pra duke rënë në panteizëm, mosbesim, përzien Krijuesin me krijesat, sa që u
larguan nga sheriati, Allahu na ruajtë nga këto gjëra.
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