
 

 

 

 

 

Parimi i tretë: 

Të njohë të Dërguarin e tij 

 

 

 

 

 

 

 



Autori thotë: 

 :األَْصُل الثَّاِلثُ 

ٍد َصلَّى هللاُ عليِه َوَسلَّم  .َمْعِرفَةُ نَبِيُِِّكْم ُمَحمَّ

Parimi i tetë: Të njohë të Dërguarin e tij, Muhamedin 

salAllahu alejhi ue selem. 

Njohja e Muhamedit salAllahu alejhi ue selem 

përkufizohet në pesë pika: 

1. Të njohë emrin e tij. 

2. Të njohë prejardhjen e tij, ku ka lindur, sa ka jetuar, 

ku ka bërë hixhret. 

3. Të njohë jetën profetike, sa koha ka qenë Pejgamber dhe 

i Dërguar. 

4. Të njohë se me çfarë është bërë Pejgamber dhe me çfarë i 

Dërguar (ka dallim mes këtyre).  

5. Të njohë se për çfarë është dërguar. 

   Me këtë parim, besimtari mëson një pjesë të jetës së 

Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem. Kjo është e 

ndërlidhur me shehadetin “Eshhedu ene Muhameden 

resulullah”. Kur njeriu e dëshmon këtë pjesë të 

shehadetit, kjo do të thotë se e njeh Muhamedin 

salAllahu alejhi ue selem. Kur të pyetet se kush është 

Muhamedi për të cilin po dëshmon se është i Dërguar i 

Allahut ndërkohë që nuk e njeh atë, atëherë dëshmia e 

tij është e mangët.  



   Rëndësia e këtij parimi është se, atij të cilit Allahu i jep 

sukses dhe e forcon në varr, kur t’i bëhen tri pyetjet: 

“Kush është Zoti yt?”, “Cila është feja jote?”, “Kush është i 

Dërguari yt?”, duke u përgjigjur saktësisht, qëllimi është 

se kur ai e dëshmon këtë, e dëshmon duke pasur dije, 

duke e njohur Muhamedin salAllahu alejhi ue selem dhe 

gjendjet e tij.  

 

Autori vazhdon të thotë: 

ُد ْبُن َعْبِد هللاِ ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب بْ  ِن َهاِشٍم، َوَهاِشٌم ِمْن قَُرْيٍش،  َوُهَو ُمَحمَّ

يَِّة إِْسَماِعيَل ْبِن إِْبَراِهيَم اْلَخِليِل   َوقَُرْيٌش ِمَن اْلعََرِب، َواْلعََرُب ِمْن ذُِرِّ

 .َعلَْيِه َوَعلَى نَبِيِِّنَا أَْفَضُل الصَّالِة َوالسَّالمِ 

“Ai është Muhamedi, djali i Abdullahut, e ky djali i 

Abdulmutalibit, e ky djali i Hashimit. Hashimi ishte nga 

Kurejshët. Kurejshët kanë qenë arab. Arabët janë pasardhës të 

Ismailit, i cili është djali i Ibrahimit, të dashurit të Allahut, 

mbi të dhe mbi Pejgamberin tonë qofshin salavatet dhe selamet 

më të vlefshme.” 

   Disa dijetarë kanë thënë se askush para tij nuk e ka 

pasur emrin Muhamed. Me këtë emër e ka emërtuar 

gjyshi i tij, AbdulMutalibi. Muhamed d.m.th.: ai që ka 

tipare e atribute për të cilat meriton të lavdërohet. I tillë 

dhe ka qenë Muhamedi salAllahu alejhi ue selem, madje 

edhe para se të bëhej Pejgamber dhe i Dërguar. Ndërsa, 

disa dijetarë të tjerë kanë thënë se kanë qenë edhe disa 

njerëz të tjerë me këtë emër, por kanë qenë pak (dy-tre), 



ose në kohën e Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem 

ose pak para tij. Ky dhe është mendimi më i saktë. 

   Kurejshët kanë qenë fisi më i mirë i arabëve, me 

pozitën më të lartë. Më të mirët prej tyre kanë qenë 

Benu Hashim (Bijtë e Hashimit), e më i miri prej tyre 

ka qenë Muhamedi salAllahu alejhi ue selem, i cili dhe 

ka thënë: “Unë jam më i zgjedhuri, prej më të 

zgjedhurve më të zgjedhur.” 

   Të gjitha fiset arabe (si, fisi Kurejsh, Hudhejl, benu 

Temim etj.) janë pasardhës të Profetit Ismail, i cili ishte 

djali i Profetit Ibrahim alejhimusselam.  

Dhe thotë: 

ِة؛ َوثاَلٌث   َولَهُ ِمَن اِلعُُمِر ثاَلٌث َوِستُّوَن َسنَةً؛ ِمْنَها أَْربَعُوَن قَْبَل النُّبُوَّ

ثِّر"، َوبَلَُدهُ   وعشرون نبيًّا رسوالً، نبئ بــ "إقرأ"، وأرسل بـــ "المدِّ

َوالدَِّليُل قَْولُهُ  َمكَّةُ، بَعَثَهُ هللاُ بِالنِِّذَاَرةِ َعِن الِشِّْرِك ويدعو إِلَى التَّْوِحيِد،

 :تَعَالَى

"Ka jetuar 63 vjet (hënor), 40 vjet prej tyre ishin para se të 

bëhej Pejgamber (Nebij), ndërsa 23 vjet prej tyre ka qenë 

Pejgamber dhe i Dërguar (Resul). Është bërë Pejgamber me 

(suren) “Ikra”, kurse i Dërguar është bërë me (suren) 

“Muddeththir”. Vendlindja i tij ishte Meka. Allahu e dërgoi 

atë të paralajmërojë kundër shirkut dhe të thërrasë në teuhid. 

Argumenti: 

ثُِِّر قُْم فَأَْنِذْر َوَربََّك فََكبِِّْر  ْجَز فَاْهُجْر  ﴿يَا أَيَُّها اْلُمدَّ ْر َوالرُّ َوثِيَابََك فََطهِِّ

 َوََل تَْمنُْن تَْستَْكثُِر َوِلَربَِِّك فَاْصبِْر﴾



[ 7 - 1]المدثر:    

“O ti, i mbështjellë (o Muhamed)! Çohu dhe 

paralajmëro! Vetëm Zotin tënd madhëroje, petkat 

e tua pastroji dhe largohu nga ndyrësia (adhurimi 

i idhujve)! Mos jep gjë, me synimin që të marrësh 

më shumë, dhe për hir të Zotit tënd duro...” Ajetet 

1-7. 

   Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka lindur në vitin 

e quajtur “Viti i elefantit”. Pasi ka mbushur 40 vjet është 

dërguar Pejgamber dhe i Dërguar. Pas kësaj, 10 vjet i ka 

kaluar duke i thirrur njerëzit në teuhid- në njësimin e 

Allahut- dhe duke i paralajmëruar ndaj shirkut – 

idhujtarisë. Kur i ka bërë 53 vjet, ka bërë hixhret prej 

Mekës në Medine. Në Medine ka qëndruar edhe 10 vjet 

e disa muaj. Kur ka vdekur ka qenë 63 vjeç. 

   Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka qenë 3 vite 

Pejgamber (Nebijj), ndërsa 20 vite ka qenë i Dërguar 

(Resul), që i bie se 23 vite ka qenë edhe Pejgamber edhe 

Resul.  

   Nebijj – Pejgamber d.m.th.: ai të cilit Allahu ia ka zbritur 

një ligj, por që nuk është urdhëruar ta kumtojë/përcjellë 

atë, apo e ka urdhëruar ta kumtojë atë ligj tek ata njerëz 

që janë në pajtueshmëri me të (që nuk e kundërshtojnë)- 

kjo nuk do të thotë se ai nuk e ka kumtuar atë, porse 

qëllimi është se nuk e ka pasur obligim që gjithsesi ta 

kumtojë atë te populli i tij, nganjëherë e ka kumtuar e 



nganjëherë jo. Muhamedi salAllahu alejhi ue selem sa 

ka qenë nebijj, nuk është urdhëruar të dalë haptazi për 

ta thirrur popullin e tij, por i ka thirrur disa prej njerëzve 

të veçantë të tij, si: Ebu Bekrin, Khadixhen (gruaja e tij) 

etj. Ky kumtim që e ka bërë, nuk ka qenë gjë e 

obligueshme, porse ai ka zgjedhur se është më mirë që 

t’ua kumtojë atyre atë që Allahu ia ka zbritur atij.  

   Muhamedi salAllahu alejhi ue selem është bërë Nebijj 

me fillimin e sures Alek: 

نَ ٱَخلََق  َخلَقَ  لَِّذىٱ َربَِِّك  ْسمِ ٱبِ  ْقَرأْ ٱ نَسَٰ  ْْلَْكَرمُ ٱَوَربَُّك  ْقَرأْ ٱ ِمْن َعلَقٍ  ْْلِ

﴾ْلقَلَمِ ٱَعلََّم بِ   لَِّذىٱ   ﴿ 

“Lexo me emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi 

(gjithçka), e krijoi njeriun nga një droçkë gjaku! 

Lexo! Zoti yt është Bujari më i madh, i Cili, me 

anë të penës ia mësoi, ia mësoi njeriut ato që nuk 

i dinte.” Ajetet 1-5. 

   Aisha radijAllahu anha ka treguar se kur Pejgamberit 

salAllahu alejhi ue selem i ka ardhur në fillim shpallja dhe që i 

ka thënë Xhibrili: “Lexo”, ai ka thënë: “Nuk di të lexoj.” 

Përsëri i ka thënë: “Lexo”, e ai ka thënë njëjtë: “Nuk di të 

lexoj”, duke menduar se Xhibrili po i kërkon të lexojë diçka që 

është e shkruar. Pas herës së tretë, i ka thënë: ““Lexo me 

emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi (gjithçka), e krijoi 

njeriun nga një droçkë gjaku! Lexo! Zoti yt është 

Bujari më i madh, i Cili, me anë të penës ia mësoi, 

ia mësoi njeriut ato që nuk i dinte.” 



   Resul – I Dërguar d.m.th.: ai të cilit Allahu ia zbret një 

ligj të ri dhe e urdhëron që patjetër ta kumtojë atë tek të 

tjerët, të cilët e kundërshtojnë dhe nuk e pranojnë. 

Është bërë Resul me fillimin e sures Muddeththir:  

ْجَز فَاْهُجْر   ْر َوالرُّ ثُِِّر قُْم فَأَْنِذْر َوَربََّك فََكبِِّْر َوثِيَابََك فََطهِِّ ﴿يَا أَيَُّها اْلُمدَّ

﴾َوََل تَْمنُْن تَْستَْكثُِر َوِلَربَِِّك فَاْصبِرْ   

“O ti, i mbështjellë (o Muhamed)! Çohu dhe 

paralajmëro! Vetëm Zotin tënd madhëroje, petkat 

e tua pastroji dhe largohu nga ndyrësia (adhurimi 

i idhujve)! Mos jep gjë, me synimin që të marrësh 

më shumë, dhe për hir të Zotit tënd duro...” Ajetet 

1-7. 

   Tashmë i është bërë obligim paralajmërimi ndaj 

njerëzve për ndëshkimin e Allahut, zjarrin të 

xhehenemit.  

   “Çohu dhe paralajmëro!”- të afërmit e tu. Së pari e 

ka pasur obligim të fillojë thirrjen me të afërmit e tij, pra 

t’i paralajmërojë kundër shirkut e t’i thërrasë në teuhid. 

Në këtë paralajmërim ka dhe frikësim njëkohësisht. Ky 

paralajmërim (i ardhur në ajet) nënkupton se ata (që i 

thërret) kanë kohë (afat) të mjaftueshme për t’u 

përmirësuar dhe penduar nga shirku. 

   Autori, me fjalët: “Allahu e dërgoi atë të paralajmërojë 

kundër shirkut dhe të thërrasë në teuhid”, së pari përmend 

shirkun, pastaj teuhidin. Në këtë formulim ka kuptim të 

madh, është e njëjtë me kuptimin e shehadetit, i cili së 



pari e ka mohimin, pastaj pohimin. Andaj, edhe këtu, siç 

tregon autori me këtë formulim, Pejgamberi salAllahu 

alejhi ue selem së pari ka tërhequr vërejtjen për rënien 

në shirk e pastaj ka thirrur në teuhid. Allahu po kështu 

në këtë sure i ka thënë Pejgamberit salAllahu alejhi ue 

selem: “O ti, i mbështjellë (o Muhamed)! Çohu dhe 

paralajmëro! Vetëm Zotin tënd madhëroje”. Së pari 

paralajmërim, pastaj madhërim ndaj Allahut me teuhid.  

   Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka paralajmëruar 

njerëzit që të zbrazin zemrat e tyre prej zotave dhe 

gjërave që kanë adhuruar në vend të Allahut, zemrat e 

tyre të mos jenë të lidhura me ta, pra së pari të ketë 

zbrazje. E pastaj këto zemra të mbushen me njësimin e 

Allahut, me teuhid, me adhurim vetëm ndaj Tij. 

 

Pastaj autori vazhdon të komentojë këto jete të sures 

Muddeththir: 

- ": يُْنِذُر َعِن الِشِّْرِك َويَْدُعو إلى التوحيدقُْم فَأَنِذرْ َوَمْعنَى "  – “Çohu 

dhe paralajmëro!”- Domethënë: Paralajmëro dhe tërhiqua 

vërejtjen ndaj shirkut dhe thirr në teuhid. 

- فََكبِِّرْ    بِالتَّْوِحيدِ َوَربََّك  َعِظِّْمهُ   :  – “Vetëm Zotin tënd 

madhëroje” – Domethënë: Madhëroje me teuhid. 

- رْ  فََطهِِّ الِشِّْركِ َوثِيَابََك  عن  أَْعَمالََك  ْر  َطِهِّ أَْي   :  – “petkat e tua 

pastroji” – Domethënë: pastroji veprat e tua nga shirku.  



- ْجَز فَاْهُجرْ    ْجَز األَْصنَاُم، َوَهْجُرَها تَْرُكَها وأهلها َواْلبََراَءةُ  َوالرُّ : الرُّ

َوأَْهلَُها  dhe largohu nga ndyrësia (adhurimi i“ -ِمْنَها 

idhujve)!” – Er ruxhze janë idhujt. Largimi nga idhujt është 

braktisja e tyre (bojkotimi) dhe shfajësimi nga ta dhe nga 

adhuruesit e tyre (me zemër dhe gjuhë).  Ruxhze përfshinë çdo 

gjë që adhurohet në vend të Allahut. 

 

Pastaj thotë: 

ى التَّْوِحيِد، َوبَْعَد اْلعَْشِر ُعِرَج بِِه أََخذَ َعلَى َهذَا َعْشَر ِسنِيَن يَْدُعو إِلَ 

لَواُت اْلَخْمُس، َوَصلَّى فِي َمكَّةَ ثالث  إِلَى السََّماِء َوفُِرَضْت َعلَْيِه الصَّ

 .سنين وبعدها أمر بالهجرة في اْلَمِدينَةِ 

“Ai vazhdoi në këtë mënyrë për 10 vjet, duke i thirrur njerëzit 

në teuhid. Pas 10 vitesh, është ngritur në qiell dhe i janë bërë 

obligim pesë kohët e namazit. Është falur në Meke tri vite. Pas 

këtyre tri viteve, është urdhëruar (nga Allahu) të bëjë hixhret 

(shpërngulje) për në Medine.” 

   Për 10 vjet i ka thirrur banorët e Mekës dhe 

akraballëkun e tij në teuhid. Në këto vite ai ka thirrur 

vetëm në teuhid dhe ka paralajmëruar ndaj shirkut, e 

ende nuk ishte bërë obligim namazi, zekati, agjërimi etj., 

e as nuk ishte bërë i ndaluar imoraliteti, kamata, alkooli 

etj.  

   “është ngritur” d.m.th.: është ngritur në natën e cila 

quhet Nata e Miraxhit (në këtë natë është bërë obligim 

falja e pesë kohëve të namazit). 



   “në qiell” d.m.th.: mbi shtatë qiej, aq lartë sa është 

afruar te Sidretul Munteha (pemë e bukur, e 

mrekullueshme), ku dhe ka dëgjuar penat e engjëjve të 

cilët kanë shkruar kaderet e Allahut. E ka tejkaluar 

kufirin më të largët që është mes kësaj dunjaje, pra qiellit 

të shtatë, dhe pjesës tjetër, saqë as Xhibrili nuk ka pasur 

të drejtë të kalojë. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem 

është afruar shumë afër Allahut i Cili i ka folur direkt pa 

ndërmjetës. Ai salAllahu alejhi ue selem e ka parë atë 

natë dritën e Allahut- perden mes Tij dhe krijesave, e 

cila është prej dritës (e ka parë dritën, nuk e ka parë 

Allahun). Po ashtu ka parë një pjesë të xhenetit dhe 

xhehenemit. Ngritja dhe përjetimi i shumë ngjarjeve atë 

natë, ka ndodhur brenda një pjesë të shkurtët të natës 

(e shtrati i tij ende ishte i nxehtë kur është kthyer në 

muzgun e agimit) 

   “është urdhëruar të bëjë hixhret (shpërngulje) për në Medine”, 

kjo sepse banorët e Mekës e pengonin të bënin thirrje 

në Islam, ashpërsisht nuk e linin të shfaqte thirrjen e tij. 

I kanë bërë tortura e lëndime Pejgamberit salAllahu 

alejhi ue selem dhe atyre që e kanë pasuar atë, saqë kanë 

bërë komplot edhe ta vrasin. Kështu, pasi ka thirrur në 

Meke për trembëdhjetë vjet në Islam, ka mbërritur në 

Medine si muhaxhir (i shpërngulur). Ai salAllahu alejhi 

ue selem është shpërngulur prej Mekës për në Medine 

së bashku me Ebu Bekrin.  

 



Pastaj autori thotë: 

ِة، َوِهَي االْنتِقَاُل ِمْن بَلَِد الِشِّْرِك إِلَى   َواْلِهْجَرةُ فَِريَضةٌ َعلَى َهِذِه األُمَّ

 :اإِلْسالِم، َوِهَي بَاقِيَةٌ إِلَى أَْن تَقُوَم السَّاَعةُ. َوالدَِّليُل قَْولُهُ تَعَالَىبلد 

“Hixhreti është obligim (farz) për këtë umet. Hixhreti është të 

zhvendosësh (kalosh) nga vendi i shirkut për në vend Islam. Do 

të mbetet (ekzistojë) derisa të ndodhë Kiameti (deri afër tij). 

Argument Fjala e Allahut: 

﴿إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاُهُم اْلَمََلئَِكةُ َظاِلِمي أَْنفُِسِهْم قَالُوا فِيَم ُكْنتُْم قَالُوا ُكنَّا  

ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا  ُمْستَْضعَِفيَن فِي اْْلَْرِض قَالُوا أَلَْم تَُكْن أَْرُض َّللاَّ

إَِلَّ اْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن  فِيَها فَأُولَئَِك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصيًرا  

َجاِل َوالنَِِّساِء َواْلِوْلَداِن ََل يَْستَِطيعُوَن ِحيلَةً َوََل يَْهتَدُ  وَن َسبِيًَل  الرِِّ

ا َغفُوًرا﴾   ُ َعفُوًّ ُ أَْن يَْعفَُو َعْنُهْم َوَكاَن َّللاَّ  فَأُولَئَِك َعَسى َّللاَّ

“Kur engjëjt ua marrin shpirtrat atyre që e kanë 

ngarkuar veten me faje, u thonë: “Ku ishit?” Ata 

përgjigjen: “Ishim të pafuqishëm në Tokë”. 

(Engjëjt) do t’u thonë: “A nuk qe Toka e Allahut 

e gjerë që të mërgonit në të?” Këta janë ata 

(njerëz), vendbanimi i të cilëve është Xhehenemi; 

eh, sa i keq është ai vendbanim! Me përjashtim të 

meshkujve të pafuqishëm, grave dhe fëmijëve, të 

cilët nuk kanë as fuqinë e as mundësinë të 

drejtohen në rrugë, mbase Allahu i fal, se Allahu, 

me të vërtetë, është Shlyes dhe Falës i gjynaheve.” 

Nisa 97-99. 

Dhe:  



﴾ َي الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ أَْرِضي َواِسعَةٌ فَِإيَّاَي فَاْعبُُدونِ يَا ِعبَادِ ﴿  

“O robërit e Mi, që keni besuar! Toka Ime është 

vërtet e gjerë, andaj më adhuroni vetëm Mua!” 

   Hixhreti sa i përket vendit është dy lloje: 

- i përgjithshëm, të cilin dhe e ka përmendur autori këtu, 

pra zhvendosja nga vendi i shirkut për në vend 

islam. Ky hixhret vazhdon derisa dielli të lindë prej 

perëndimit (deri afër Ditës së Kiametit).  

- i veçantë, ky është hixhreti prej Mekës në Medine, të 

cilin e ka bërë Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem. 

Ai ka thënë: “Pas çlirimit të Mekës nuk ka më 

hixhret (prej Mekës në Medine).”  

   Hixhreti sa i përket gjykimit është: 

-obligativ: kur muslimani i cili jeton në vendin joislam 

nuk ka mundësi të shfaqë haptazi fenë e tij (teuhidin, 

veprat që ia kërkon feja, si: namazin, pasimin e sunetit 

etj.) për shkak të moslejesës dhe pengesës që ia bëjnë 

banorët e atij vendi. Kështu dhe kuptohet argumenti që 

solli autori. Fjalët: “Ata përgjigjen: “Ishim të 

pafuqishëm në Tokë” d.m.th.: nuk kemi pasur 

mundësi të shfaqim fenë tonë. Të tillit pra, siç sqaruam, 

i bëhet obligim hixhreti për në një vend islam, e nëse 

nuk e bën këtë, ka bërë mëkat të madh.   

-i pëlqyer: kur muslimani i cili jeton në vendin joislam ka 

mundësi të shfaqë fenë e tij haptazi aty.  



   Kërcënimi i ardhur në ajet: “Këta janë ata (njerëz), 

vendbanimi i të cilëve është Xhehenemi; eh, sa i 

keq është ai vendbanim!” nuk nënkupton se të tillët 

bëhen jobesimtarë (që nuk bëjnë hixhret për në vende 

islame), porse bëjnë vetëm mëkat të madh.  

 

Pastaj autori sjell dhe argumentin (për hixhretin) nga 

suneti profetik: 

التَّْوبَةُ َوَل تَْنقَِطُع التَّْوبَةُ َحتَّى تَْطلَُع  َل تَْنقَِطُع اْلِهْجَرةُ َحتَّى تَْنقَِطَع »

 «الشَّْمُس ِمْن مغربها

“Hixhreti nuk ndërpritet derisa të ndërpritet koha 

e pranimit të pendimit, dhe koha e pranimit të 

pendimit nuk ndërpritet derisa dielli të lindë prej 

perëndimit.” 

Pastaj thotë: 

ْوِم،   َكاةِ، َوالصَّ ا اْستَقَرَّ فِي اْلَمِدينَِة أُِمَر بِبَِقيَِّة َشَرائِعِ اإِلْسالِم ِمثِل الزَّ فَلَمَّ

، َواألَذَاِن، َواْلِجَهاِد، َواألَْمِر بِاْلَمْعُروِف، َوالنَّْهيِ َعِن اْلُمْنَكِر،   َواْلَحجِِّ

لَى َهذَا َعْشَر ِسنِيَن، َوتُُوفَِِّي َوَغْيِر ذَِلَك ِمْن َشَرائِعِ اإِلْسالِم، أََخذَ عَ 

ةَ  َصلواُت هللاِ َوَسالُمهُ َعلَْيِه َوِدينُهُ بَاٍق، َوَهذَا ِدينُهُ، ال َخْيَر إِال َدلَّ األُمَّ

 .َعلَْيِه َوال َشرَّ إِال َحذََّرَها ِمْنهُ 

“Pasi është vendosur në Medine, i është bërë obligim pjesa tjetër 

e dispozitave islame, si: zekati, agjërimi, haxhi, ezani, xhihadi, 

urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja dhe të tjera prej 

ligjeve të shumta islame. Ua ka shpjeguar ligjet islame dhjetë 



vjet (në Medine). Ai ka vdekur, saletullahi we selemuhu alejhi, 

dhe feja e tij ka mbetur dhe vazhdon të mbesë. Kjo është feja e 

tij. Nuk ka të mirë veçse ka treguar për të dhe nuk ka të keqe 

veçse ka treguar për të.” 

   “i është bërë obligim pjesa tjetër e dispozitave islame, si: 

zekati”. Zekati është bërë obligim në vitin e dytë hixhri. 

Prej këtyre fjalëve të autorit kuptohet se ai është bërë 

obligim në Medine, por mendimi më i saktë i dijetarëve 

është se dhënia e zekatit është bërë obligim në Meke, 

mirëpo në vitin e dytë të hixhretit në Medine është 

caktuar dhënia e zekatit në formën si e japim sot, duke 

përfshirë vlerën, sasinë, pasurinë që e bën obligim atë, 

kohën etj. Allahu në suren Muzzemil, e cila ka zbritur 

në Meke, thotë: “Faleni namazin, jepeni zeqatin dhe 

jepini Allahut një hua të mirë (që Ai t’jua kthejë 

shumëfish). Çfarëdo mirësie që bëni për shpirtin 

tuaj, me siguri që do ta gjeni tek Allahu. Ajo do të 

jetë më e mirë dhe më e shpërblyer.” Ajeti 20.  

“ agjërimi”- gjithashtu dhe agjërimi është bërë obligim në 

Medine. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem kur është 

shpërngulur në Medine ka agjëruar ditën e Ashurës (dita 

e dhjetë e muajit Muharrem) dhe i ka urdhëruar 

muslimanët ta agjërojnë atë, kjo në fillimin e Islamit, e 

pastaj kur është bërë obligim agjërimi i Ramazanit, në 

vitin e dytë hixhri, atëherë agjërimi i Ashures ka mbetur 

vetëm vepër e pëlqyeshme. Allahu thotë: “...kushdo 

nga ju që dëshmon këtë muaj, le të agjërojë!” 



Bekare 185. Me këtë ajet dhe është bërë obligim 

agjërimi i Ramazanit. 

“haxhi”- gjithashtu edhe haxhi është bërë obligim në 

Medine. Mendimi më i saktë është se haxhi është bërë 

obligim në vitin e nëntë hixhri. Më e fundit që është 

bërë obligim prej shtyllave të Islamit është haxhi, e kjo 

ka ndodhur pasi është çliruar Meka (në vitin e tetë). 

Allahu thotë: “vizita (për haxh) e kësaj Faltoreje (e 

cila është detyrë) për këdo që ka mundësi ta 

përballojë rrugën.” Ali Imran 97.  

“ezani, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja 

dhe të tjera prej ligjeve të shumta islame”- janë bërë obligim 

në Medine. Ligjet që kanë të bëjnë me veprat e jashtme 

janë bërë obligim në Medine, ndërsa sa ka qenë 

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem në Meke i ka thirr 

njerëzit në teuhid dhe i ka ndaluar nga shirku, për dhjetë 

vjet, pastaj është bërë obligim namazi siç kemi 

shpjeguar. Kurse, të tjerat prej ligjeve që kanë të bëjnë 

me veprat e jashtme janë bërë obligim në Medine, 

madje dhe ndalesat, si: imoraliteti, kamata, alkooli etj. 

Kjo na jep një dobi të rëndësishme: çështja e teuhidit, 

pozita e tij e lartë në fenë tonë.  

“Ua ka shpjeguar ligjet islame dhjetë vjet (në Medine)”- edhe 

në Medine ka vazhduar thirrjen në teuhid, porse së 

bashku me këtë ua ka sqaruar edhe dispozitat islame. 



“Ai ka vdekur, saletullahi we selemuhu alejhi, dhe feja e tij ka 

mbetur dhe vazhdon të mbesë”- Pejgamberi salAllahu alejhi 

ue selem ka vdekur pasi që Allahu e ka plotësuar fenë 

Islame. Kur i është paraqitur sëmundja, ka dal te 

njerëzit dhe u ka mbajtur hytbe, ndër të tjera ka thënë: 

“Një robi prej robërve të Allahut, Ai ka lënë të 

zgjedhë mes Tij dhe dunjasë. Dhe ai ka zgjedhur 

atë që është tek Allahu (ahiretin).”  Me këto fjalë ka 

dashur të thotë se i është afruar vdekja, dhe këtë gjë, 

nga këto fjalë, vetëm Ebu Bekri e kishte kuptuar. Pastaj 

e ka urdhëruar Ebu Bekrin t’ua falë njerëzve namazin 

(me xhemat). Ka vdekur në ditën e hënë, dita e 12-të 

apo e 13-të e muajit Rabijul ewwel, viti i njëmbëdhjetë 

hixhri. Është varrosur në ditën e mërkurë, në dhomën 

e Aishes, pasi që muslimanët ia kanë dhënë besën për 

udhëheqës Ebu Bekrit.   

“Kjo është feja e tij”- qëllimi është “kjo që jam duke e 

sqaruar në këtë libër, këto tri parime”. Atë që kemi 

sqaruar deri tash, njohja e Allahut, njohja e Islamit dhe 

njohja e Muhamedit salAllahu alejhi ue selem, e gjithë 

kjo me argumente, është feja në të cilën ka thirrur ai 

salAllahu alejhi ue selem.  

“Nuk ka të mirë veçse ka treguar për të dhe nuk ka të keqe 

veçse ka treguar për të”- Pejgamberi salAllahu alejhi ue 

selem është cilësuar me orientimin e njerëzve drejt çdo 

të mire, të kësaj jete dhe të ahiretit, nuk i ka lënë pa i 

treguar e sqaruar, dhe është cilësuar me paralajmërimin 



nga çdo e keqe, e kësaj bote dhe e ahiretit, nuk i ka lënë 

pa i treguar e sqaruar.  

 

Pastaj thotë: 

ُر  َواْلَخْيُر الَِّذي َدلََّها َعلَْيِه التَّْوِحيُد َوَجِميُع َما يُِحبُّهُ هللاُ َويَْرَضاهُ، َوالشَّ 

 .الَِّذي َحذََّرَها ِمْنهُ الِشِّْرُك َوَجِميُع َما يَْكَرهُ هللاُ َويَأْبَاهُ 

“E mira në të cilën ka thirrur dhe drejt së cilës ia ka treguar 

rrugën umetit të tij, është teuhidi dhe çdo gjë të cilën e do Allahu 

dhe është i kënaqur me të. E keqja prej të cilës ka 

paralajmëruar dhe ka tërhequr vërejtjen është shirku dhe çdo gjë 

që Ai nuk e do dhe që e refuzon.” 

   Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem nuk ka lënë asgjë 

pa sqaruar, e më e larta e të mirave që i ka sqaruar është 

teuhidi, pastaj këtë e pasojnë obligimet që duhet të kryhen, 

ndalesat prej të cilave jemi urdhëruar të largohemi, 

gjithashtu të urryerat dhe të pëlqyerat. Na ka sqaruar çdo 

të keqe, që Allahu nuk e do, në mënyrë që mos t’i 

veprojmë si: mëkatet, sjelljet e këqija etj. Madje, ka 

paralajmëruar për disa të këqija dhe për disa fitne që do 

të ndodhin në të ardhmen (pas vdekjes së tij apo në të 

ardhmen deri në Ditën e Kiametit), në mënyrë që të 

mos biem në to. Gjithashtu ka paralajmëruar për llojet 

e ndryshme të bidateve.   

Dhe thotë: 



بَعَثَهُ هللا في النَّاِس َكافَّةً، َواْفتََرَض َطاَعتَهُ َعلَى َجِميعِ الثَّقَلَْيِن اْلِجِنِّ  

 :َواإِلْنِس. َوالدَِّليُل قَْولُهُ تَعَالَى

“Allahu e dërgoi atë për të gjithë njerëzimin. Allahu e ka bërë 

obligim (farz) bindjen dhe nënshtrimin ndaj tij për dy grupet e 

mëdha: njerëzit dhe xhindët. Argument për këtë janë Fjalët e 

Allahut:  

ِ إِلَْيُكْم َجِميعًا﴾   ﴿قُْل يَا أَيَُّها النَّاُس إِنِِّي َرُسوُل َّللاَّ

“Thuaj (o Muhamed): “O njerëz, unë jam i 

Dërguari i Allahut për të gjithë ju...” Araf 158. 

 

Autori thotë: 

ِليُل قَْولُهُ تَعَالَى َل هللاُ بِِه الِدِّيَن، َوالدَّ  :َوَكمَّ

ْسََلَم  ﴿اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم   اْْلِ

 ِدينًا﴾ 

“Me të, Allahu e ka përsosur fenë e Tij. Argument është Fjala 

e Allahut: 

“Sot jua përsosa fenë tuaj, e plotësova dhuntinë 

Time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja 

juaj.” Maide 3. 

   Feja e Allahut është plotësuar. Muhamedi salAllahu 

alejhi ue selem është i fundit, është vula e 

Pejgamberëve. Atë fe të cilën Allahu kërkon që ta 

ndjekin robërit e Tij, e ka plotësuar dhe përmbushur me 



dërgimin e Muhamedit salAllahu alejhi ue selem. Në 

këtë fe nuk ka mangësi e as vend për të bërë shtesa e 

plotësime. Ai i cili do që të afrohet tek Allahu, me 

adhurime sa më shumë, kjo bëhet vetëm përmes 

ndjekjes së sunetit të Muhamedit salAllahu alejhi ue 

selem, me dërgimin e të cilit është plotësuar feja Islame. 

Ibn Kajim rahimehullah ka thënë: “Për Atë (Allahun) që 

është Një, edhe ti bëhu një (adhuroje vetëm Atë), në një 

(vetëm në rrugën e sunetit profetik).” Muslimani duhet 

të pasojë sunetin profetik, t’i bindet urdhrave të tij e të 

largohet prej gjërave të cilat i ka ndaluar ai, duhet të 

mjaftohet me udhëzimin e tij, si dhe të mos adhurojë 

Allahun përveçse me atë fe të cilën e ka ligjësuar përmes 

Muhamedit salAllahu alejhi ue selem. Andaj, zemra e 

njeriut duhet të largohet nga çdo gjë, përveç adhurimit 

ndaj Allahut, të Vetmit, e në këtë adhurim që bën duhet 

t’i bindet vetëm Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem 

(të ecë siç ka mësuar ai që ta adhurojmë Allahun).  

Dhe thotë: 

ِليُل َعلَى   :َمْوتِِه َصلَّى هللا َعلَيِه َوَسلََّم قَْولُهُ تَعَالَىَوالدَّ

 ﴿إِنََّك َميٌِِّت َوإِنَُّهْم َميِِّتُوَن ثُمَّ إِنَُّكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِعْنَد َربُِِّكْم تَْختَِصُموَن﴾ 

“Argumenti se ai salAllahu alejhi ue selem ka vdekur është 

Fjala e Allahut: 

“Sigurisht që ti (o Muhamed) do të vdesësh një 

ditë e, sigurisht që edhe ata do të vdesin. Pastaj, 



në Ditën e Gjykimit, ju do të grindeni para Zotit 

tuaj1!” Zumer 30-31. 

   Autori sjell këto fjalë: “ai salAllahu alejhi ue selem ka 

vdekur” ngase ka prej sekteve të devijuara të cilat 

pretendojnë se ai ende është gjallë dhe se shpirti i tij 

prezanton në ndeja.  

   Ai ka vdekur, dhe vazhdon jetën e berhazut – jetën e 

varrezave. Ai që ka jetën më të plotë e më të mirë në 

varreza, është Muhamedi salAllahu alejhi ue selem. Ai 

është i gjallë në jetën berzahut. Ai është në shoqërinë e 

lartë, tek Allahu, me pozitën më të lartë, në xhenet, me 

engjëjt dhe me besimtarët e devotshëm, prej 

Pejgamberëve, dëshmorëve etj.  

 

Dhe thotë: 

 :النَّاُس إِذَا َماتُواْ يُْبعَثُوَن، َوالدَِّليُل قَْولُهُ تَعَالَىوَ 

 ﴿ِمْنَها َخلَْقنَاُكْم َوفِيَها نُِعيُدُكْم َوِمْنَها نُْخِرُجُكْم تَاَرةً أُْخَرى﴾ 

ُ أَْنبَتَُكْم ِمَن اْْلَْرِض نَبَاتًا ثُمَّ يُِعيُدُكْم فِيَها َويُْخِرُجُكْم  وقَْولُهُ تَعَالَى: ﴿َوَّللاَّ

 إِْخَراًجا﴾ 

“Kur njerëzit vdesin, do të ringjallen. Argument janë Fjalët e 

Allahut: 

 
1 “ju do të grindeni para Zotit tuaj”- secili do të kërkojë të drejtat 
prej tjetrit. 



“Ne ju kemi krijuar prej tokës, aty do t’ju kthejmë 

dhe nga ajo do t’ju nxjerrim edhe një herë tjetër.” 

Ta he 55. 

“Allahu ju ka krijuar nga toka, ashtu si bimët, 

pastaj ju kthen tek ajo dhe prej saj sërish do t’ju 

nxjerrë.” Nuh 17-18. 

   Fjalët “Kur njerëzit vdesin, do të ringjallen”- i ka sjellë për 

arsye se në kohën e autorit ka pasur shumë prej atyre që 

i kanë thënë vetes muslimanë, që i janë atribuuar 

Islamit, madje ndoshta dhe kanë falë namaz dhe kanë 

agjëruar, mirëpo e kanë mohuar Ditën e Gjykimit, apo 

Ringjalljen. Autori në shumë shkrime ka shkruar rreth 

ringjalljes, se njerëzit do të ringjallen, se do të dalin para 

Allahut, se ringjallja është e vërtetë, se kush e mohon 

atë ka bërë mohim, se nuk është më musliman, edhe 

nëse falet dhe agjëron. Në këtë mënyrë, i ka kushtuar 

rëndësi kësaj gjëje edhe këtu dhe i është përshtatur 

vendi ta përmendë. Dhe arsyeja tjetër pse e ka 

përmendur ringjalljen këtu (pas përmendjes së vdekjes 

së Muhamedit salAllahu alejhi ue selem, që është 

Pejgamberi i fundit), është se qëllimi i dërgimi të 

Pejgamberëve ka qenë edhe tërheqja e vërejtjes ndaj 

njerëzve se kjo botë është vendi i veprimit e ndërsa 

përfundimi është në botën tjetër (do të kenë shpërblim 

ose dënim).  

 



Dhe thotë: 

 :َوبَْعَد اْلبَْعِث ُمَحاَسبُوَن َوَمْجِزيُّوَن بِأَْعَماِلِهْم، َوالدَِّليُل قَْولُهُ تَعَالَى

ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض ِليَْجِزَي الَِّذيَن أََساُءوا بَِما      ﴿َوّلِِلَّ

 َعِملُوا َويَْجِزَي الَِّذيَن أَْحَسنُوا بِاْلُحْسنَى﴾ 

“Dhe pas të ringjallen, do të japin llogari dhe do të shpërblehen 

për veprat e tyre. Argument janë Fjalët e Allahut: 

“Allahut i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe 

në Tokë, për t’i dënuar ata që bëjnë keq, sipas 

veprave të veta e për t’i shpërblyer ata që bëjnë 

mirë, me shpërblimin më të mirë.” Nexhm 31. 

   Njerëzit do të dalin para Allahut dhe do të japin llogari 

për veprat e tyre. Nëse kanë vepruar mirë, do të gjejnë 

mirë e nëse kanë vepruar keq, do të gjejnë keq, “...kush 

ka bërë ndonjë të mirë, qoftë sa një thërrmijë, do ta 

shohë atë, e kush ka bërë ndonjë të keqe, qoftë sa 

një thërrmijë, do ta shohë atë”. Zelzeleh 7-8. Asgjë 

nuk do të fshehët, çdo gjë do të jetë e regjistruar në 

regjistrin e veprave tona. Çdo vepër do të peshohet, e 

askujt nuk do t’i bëhet padrejtësi.  

Dhe thotë: 

ِليُل قَْولُهُ تَعَالَىَوَمْن َكذََّب   :بِاْلبَْعِث َكفََر، َوالدَّ

﴿َزَعَم الَِّذيَن َكفَُروا أَْن لَْن يُْبعَثُوا قُْل بَلَى َوَربِِّي لَتُْبعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَُّؤنَّ بَِما  

ِ يَِسيٌر﴾   َعِمْلتُْم َوذَِلَك َعلَى َّللاَّ



“Kush e mohon ringjalljen, ka mohuar (me kufër të madh, ka 

dal nga feja). Argument Fjala e Allahut: 

“Mohuesit kujtojnë se nuk do të ringjallen 

kurrsesi. Thuaju: “Po, për Zotin tim, me siguri që 

do të ringjalleni e pastaj do të njoftoheni për atë 

ç’keni bërë!” Dhe kjo është e lehtë për Allahun.” 

Tegabun, 7. 

   Siç thamë, në kohën e autorit ka pasur shumë prej 

atyre që i janë atribuuar Islamit, por që e kanë mohuar 

ringjalljen. Të tillë ka edhe sot, të cilët shprehen se kur 

e praktikojmë fenë arrijmë xhenetin këtë jetë, ndërsa 

nëse nuk e praktikojmë e arrijmë xhehenemin në këtë 

jetë, e sa i përket ringjalljes thonë se nuk do të 

ringjallemi dhe se nuk do të japim llogari tek Allahu. 

Këta kanë mohuar dhe kanë dal nga feja, edhe nëse 

falen dhe agjërojnë. “Ata thoshin: “S’ka tjetër, përveç 

jetës në këtë botë dhe ne nuk do të ringjallemi”. 

Ah, sikur t’i shohësh ata kur të dalin para Zotit! Ai 

do t’ju thotë: “A nuk është e vërtetë kjo?” Ata do të 

përgjigjen: “Po, është e vërtetë, për Zotin tonë!” 

Allahu do t’u thotë: “E pra, tani shijoni dënimin, 

sepse nuk besuat!” Enam 29-30. 

   Çështja e ringjalljes na është transmetuar në rrugë të 

shumta, që nuk lënë vend për dyshim, prej të gjithë 

Pejgamberëve dhe të Dërguarve. Këtë e gjemë në Librat 

hyjnor të zbritur më herët dhe ligjet e mëhershme. Ata 

të gjithë i kanë u kanë thënë dhe treguar popujve të tyre 



se do të ringjallen dhe do të japin llogari. Edhe vetë 

mendja e shëndoshë e pranon ringjalljen dhe tregon 

mundësinë e saj. Edhe vetë njeriu dëshmon se tokën e 

kap thatësia, e kur bie shi fillon të ngjallet e të mbinë 

bimë në të, pasi që ishte e vdekur. Ai që ka fuqi të ngjallë 

tokën, është po Ai që ka fuqi t’i ringjallë të vdekurit. 

Edhe shqisat dëshmojnë për ringjalljen. Allahu na ka 

treguar në Kuran shumë ngjarje në të cilat tregohet se 

Ai i ka ringjallë të vdekurit edhe në këtë botë, pasi kanë 

vdekur një kohë të gjatë (ngjarjet tregohen në suren 

Bekare). Edhe urtësia e kërkon këtë, që pas vdekjes 

njerëzit të shpërblehen për veprat e tyre; po të mos ishte 

se nuk do të shpërblehen ose të dënohen, atëherë jeta e 

kësaj bote do të ishte një kotësi, pa urtësi në ekzistimin 

e saj, duke mbetur i miri pa u shpërblyer dhe i keqi pa 

u dënuar. Allahu thotë: “Idhujtarët betohen 

solemnisht për Allahun, se Ai kurrë nuk do t’i 

ngjallë të vdekurit. Nuk është kështu! Premtimi i 

Tij është i vërtetë, por shumica e njerëzve nuk e 

dinë. (Ai do t’i ringjallë) që t’u tregojë atë, për të 

cilën nuk pajtohen (kush ka qenë në të vërtetën e kush 

në të kotën) dhe që mohuesit ta kuptojnë se kanë 

qenë gënjeshtarë. Nëse dëshirojmë të bëhet diçka, 

mjafton që të themi: “Bëhu!” dhe ajo bëhet.” Nahl 

38-40. 

 

 



Dhe thotë:  

ِليُل قَْولُهُ تَعَالَى: ُسِل ُمبَِشِِّريَن َوُمْنِذِريَن، َوالدَّ  َوأَْرَسَل هللاُ َجِميَع الرُّ

 ِ ِريَن َوُمْنِذِريَن ِلئََلَّ يَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ ةٌ بَْعَد ﴿ُرُسًَل ُمبَشِِّ ُحجَّ

ُسِل﴾   الرُّ

“Allahu i dërgoi të gjithë Pejgamberët si përgëzues dhe 

paralajmërues. Argument Fjala e Allahut: 

“(Këta janë) të dërguar që kanë sjellë lajme të 

mira e kanë paralajmëruar, në mënyrë që njerëzit 

të mos kenë ndonjë justifikim ndaj Allahut, pas 

ardhjes së të dërguarve.” Nisa 165. 

   Ata Allahu i dërgoi për t’iu sjellë lajme të gëzueshme 

e përgëzuese për ata që u binden atyre dhe për t’i 

paralajmëruar ata që nuk u binden atyre. Dërgimi i 

Pejgamberëve dhe i të Dërguarve ka urtësi të shumta, 

si: 

-Ngritja e argumentit kundër njerëzve, në mënyrë që të mos 

thonë (justifikohen) në Ditën e Kiametit: “Nuk kemi 

ditur, nuk na ka ardhur askush të na njoftojë dhe 

paralajmërojë!” Feja është sqaruar përmes tyre. Kujt i 

ka arritur kjo fe dhe nuk e ka pranuar, nuk do të mund 

të justifikohet në Ditën e Kiametit se nuk ka ditur.  

-Plotësimi i mirësisë së Allahut ndaj njerëzimit. Përmes kësaj 

feje na është bërë e ditur se cilat janë të drejtat e Tij ndaj 

njerëzve.  

-Thirrja në teuhid. Të gjithë ata thirrën në teuhid.  

 



Autori thotë: 

ٌد َصلَّى هللا َعلَيِه َوَسلََّم   َوُهَو َوأَّولُُهْم نُوٌح َعلَْيِه السَّالُم َوآِخُرُهْم ُمَحمَّ

لَُهْم نُوٌح قَْولُهُ تَعَالَى   َخاتَُم النَّبِيِِّيَن، َوالدَِّليُل َعلَى أَنَّ أَوَّ

 ﴿إِنَّا أَْوَحْينَا إِلَْيَك َكَما أَْوَحْينَا إِلَى نُوحٍ َوالنَّبِيِِّيَن ِمْن بَْعِدِه﴾ 

“I pari ishte Nuhu alejhi ue selem dhe i fundit ishte Muhamedi 

salAllahu alejhi ue selem. Argument se i pari ishte Nuhu janë 

fjalët e Allahut: 

“Ne të frymëzuam ty (o Muhamed) me shpallje, 

ashtu siç frymëzuam me shpallje Nuhun dhe 

Pejgamberët pas tij”. Nisa 163. 

   Nuk ka pasur Resul – të Dërguar para Nuhut alejhi 

ue selem. Nga kjo kuptojmë gabimin e atyre që thonë 

apo që shkruajnë: “I pari i të Dërguarve është Idrisi, 

alejhi ue selem”. Përkundrazi, i pari është Nuhu, ndërsa 

Idrisi ka qenë i Dërguar te beni Israilët. Ndërsa, i fundit, 

vula e Pejgamberëve, është Muhamedi salAllahu alejhi 

ue selem, “Muhamedi nuk është babai i askujt prej 

burrave tuaj, por është i Dërguari i Allahut dhe vula 

e profetëve...” Ahzab 40. Kushdo që pretendon se 

është i Dërguar apo Pejgamber, pas Muhamedit 

salAllahu alejhi ue selem, ai është gënjeshtar dhe 

mosbesimtar.   

Dhe thotë: 

ة بعث هللا إليها رسوال من نوح إلى محمد يَأُْمُرُهْم بِِعبَاَدةِ هللاِ   وكلُّ أمِّ

َهاُهْم َعْن ِعبَاَدةِ الطَّاُغوِت، َوالدَِّليُل قَْولُهُ تَعَالَى َوْحَدهُ َويَنْ   



“Çdo Pejgamber që është dërguar te populli i tij, i ka urdhëruar 

ata që të adhurojnë Allahun të Vetëm dhe i ka ndaluar prej 

adhurimit ndaj tagutit. Argument është fjala e Allahut: 

َ َواْجتَنِبُوا﴾  ٍة َرُسوًَل أَِن اُْعبُُدوا َّللاَّ  ﴿َولَقَْد بَعَثْنَا فِي ُكلِِّ أُمَّ

“Çdo populli Ne i çuam një të dërguar (që u 

thoshte): “Adhuroni Allahun dhe shmangni 

idhujt!” Nahl 36. 

   Çdo popull e ka pasur të Dërguarin e vet, “...nuk ka 

pasur asnjë popull që të mos i ketë ardhur 

paralajmërues”. Fatir 24. Dhe secili prej tyre, e ka 

thirrur popullin e tij pra që të adhurojë Allahun, të 

Vetëm, dhe që të largohen prej adhurimit ndaj tagutit. 

Pikënisja e thirrjes së tyre ka qenë teuhidi- njëshmëria e 

Allahut. Ky ka qenë misioni i dërgimit të çdo 

Pejgamberi dhe të Dërguari.  

Dhe thotë: 

 .َواْفتََرَض هللاُ َعلَى َجِميعِ اْلِعبَاِد اْلُكْفَر بِالطَّاُغوِت َواإِليَماَن بِاللِ 

“Allahu ka bërë obligim për të gjithë njerëzit që të mohojnë 

tagutin dhe të besojnë Allahun.” 

اُغوِت َما تََجاَوَز بِِه اْلعَْبُد  » قَاَل اْبُن اْلقَيِِِّم َرِحَمهُ هللاُ تَعَالَى: َمعْنَى الطَّ

هُ ِمْن َمعْبُوٍد َأْو َمْتبُوعٍ َأْو ُمَطاعٍ   «َحدَّ

“Ibn Kajjim rahimehullah ka thënë: “Tagut është ai ndaj të 

cilit njeriu kalon kufijtë, qoftë nëse e adhuron, apo e ndjek, apo 

i bindet.” 



   Autori këtu sjellë definicionin e tagutit. Gjithashtu do 

të na tregojë se teuhidi i personit nuk plotësohet dhe 

nuk pranohet përveçse atëherë kur e adhuron Allahun, 

të Vetëm, dhe mohon tagutët – ata që adhurohen në 

vend të Allahut. Sheriati ka caktuar kufij dhe ka treguar 

se si duhet të jetë ndërlidhja e njeriut me këta kufij. Nëse 

ai i tejkalon këta kufij (të ligjshëm), ka bërë tagut. 

   Jo çdokush që adhurohet, në vend të Allahut, quhet 

tagut. Prej kokave të tagutëve është ai që adhurohet në 

vend të Allahut dhe është i kënaqur me këtë. Idhujt, 

statujat, figurat etj., që adhurohen në vend të Allahut 

janë tagutë, mirëpo Pejgamberët dhe engjëjt, që 

adhurohen në vend të Allahut, nuk janë tagutë, ngase 

nuk janë të kënaqur me këtë adhurim që u kushtohet 

atyre, përkundrazi, distancohen nga kjo, “Allahu do të 

thotë (në Ditën e Gjykimit): “O Isa, i biri i 

Merjemes! Ti ishe ai që u the njerëzve: 

“Adhuromëni mua dhe nënën time si zota krahas 

Allahut”?! Isai do të thotë: “Qofsh i lartësuar dhe i 

lavdëruar! Mua nuk më takon të them diçka, për të 

cilën nuk kam aspak të drejtë!” Maide 116 “Unë 

nuk u kam thënë asgjë tjetër, përveç asaj që më ke 

urdhëruar Ti: “Adhuroni Allahun, Zotin tim dhe 

Zotin tuaj!” Maide 117. Njerëzit e devotshëm, që kanë 

frikë Allahun dhe që e adhurojnë vetëm Atë, nuk janë 

të kënaqur kur njerëzit i adhurojnë në vend të Allahut, 

ata natë e ditë distancohen nga ky adhurim (i padrejtë). 

Po ashtu dijetarët e të keqes, që thërrasin në humbje, në 



bidate, në bërjen të ndaluara të gjërave të lejuara dhe 

anasjelltas, janë tagutë. Edhe ata që ua zbukurojnë 

udhëheqësve daljen prej sheriatit islam dhe gjykimin me 

ligjet që janë në kundërshtim me ligjin e Allahut janë 

tagutë, ngase këta “dijetarë” i kanë kaluar kufijtë e tyre.  

Dhe thotë: 

َوالطََّواِغيُت َكثِيُروَن. َوُرُؤوُسُهْم َخْمَسةٌ، إِْبِليُس لَعَنَهُ هللاُ، َوَمْن ُعبَِد  

النَّاَس إِلَى ِعبَاَدةِ نَْفِسِه، َوَمْن ادََّعى َشْيئًا ِمْن َوُهَو َراٍض، َوَمْن َدَعا 

 :ِعْلِم اْلغَْيِب، َوَمْن َحَكَم بِغَْيِر َما أَْنَزَل هللاُ، َوالدَِّليُل قَْولُهُ تَعَالَى

ِ فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت  ْشُد ِمَن اْلغَيِّ يِن قَْد تَبَيََّن الرُّ ﴿ََل إِْكَراهَ فِي الدِِّ

ُ َسِميٌع   ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْقَى ََل اْنِفَصاَم لََها َوَّللاَّ َويُْؤِمْن بِاّلِلَّ

 َعِليٌم﴾  

“Tagutët janë shumë. Mirëpo, kokat e tyre janë pesë: Iblisi, e 

mallkoftë Allahu, ai që është i kënaqur të adhurohet (në vend 

të Allahut), ai që i thirr njerëzit ta adhurojnë atë (në vend të 

Allahut), ai që pretendon se di diçka për të fshehtën (të 

ardhmen) dhe ai që gjykon me ligje që nuk i ka zbritur 

Allahu.  

Argument (se duhet të mohohet taguti dhe të besohet Allahu) 

është fjala e Allahut: 

“S’ka detyrim në fe, sepse tashmë është dalluar e 

drejta nga e shtrembra! Ai që mohon idhujt (dhe 

gjithçka që adhurohet në vend të Allahut) dhe 

beson në Allahun, ka siguruar lidhjen më të fortë, 



e cila nuk këputet kurrë. Allahu dëgjon dhe di 

gjithçka.” Bekare 256. 

   Allahu në këtë ajet së pari fillon të përmendë 

mohimin e tagutit, para se të përmendë besimin në 

Allahun. Kështu, sepse nga përsosmëria e një gjëje, 

është që së pari të largohen pengesat drejt saj e pastaj të 

pohohen ato që tregojnë për vërtetësinë e asaj gjëje (kjo 

quhet zbrazje-mbushje). Pra, së pari mohim se dikush 

tjetër e meriton adhurimin përveç Allahut (mohim i 

tagutëve), pastaj pohim se adhurimi i takon vetëm Atij 

(pohim i besimit vetëm në Allahun).  

 

Andaj, dhe autori thotë: 

 «َوَهذَا ُهَو َمْعنَى »ال إله إِالِّ هللاُ 

“Ky është kuptimi i fjalës “La ilahe ilAllah”. 

Kjo fjalë përmban dy shtylla: 

1. mohimin: nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë 

(La ilahe), mohim i çdo adhurimi që i 

kushtohet dikujt tjetër, mohim i çdokujt që 

adhurohet, mohim i tagutëve,  

2. pohimin: përveç Allahut (ilAllah), pohim se 

vetëm Allahut i takon adhurimi. 



Kush vepron kështu “ka siguruar lidhjen më të 

fortë”- që është Islami, pra lidhja më e fortë mes 

Allahut dhe njeriut.  

َوفِي اْلَحِديِث: »َرأُْس األَْمِر اإِلْسالِم َوَعُموُدهُ الصَّالةُ َوِذْرَوةُ َسنَاِمِه 

 «اْلِجَهاُد فِي َسبِيِل هللاِ 

Dhe hadithi: “Koka e gjithë çështjes (shpëtimit nga zjarri dhe 

hyrja në xhenet) është Islami, shtylla mbajtëse e të cilit është 

namazi...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autori e përmbyll librin e tij me fjalët “Allahu alem – Allahu 

e di më së miri”, duke e kthyer me këtë fjalë dijen tek Ai, dhe 

me dërgimin e salatit dhe selamit mbi Muhamedin salAllahu 

alejhi ue selem, familjen e tij dhe shokët e tij! 

 


