
FJALA E BOTUESIT 

 

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. 

Falenderimet i takojnë vetëm Allahut (që qoftë i Madhëruar). Paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi profetin 

Muhamed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe 

do ta pasojnë rrugën e tyre deri në Ditën e Kijametit. 

 

Allahu (që qoftë i Madhëruar) thotë në Kur‟an: “Thuaju (o i Dërguar): “O ithtarë të Librit (Tevrat 

e Inxhil), ejani (të bashkohemi) te një fjalë që është e njëjtë (e drejtë) mes nesh dhe mes jush: Të mos 

adhurojmë, pos All-llahut, të mos ia bëjmë Atij asnjë send shok, të mos e konsiderojmë njëri-tjetrin zotër 

pos Allahut! “E në qoftë se ata refuzojnë, ju thoni: “Dëshmoni pra, se ne jemi muslimanë (besuam një 

Zot)!” 

Në këtë ajet e në të tjera ajete të Kur‟anit, i cili është burimi i çdo dijeje dhe burimi bazë mbi të cilin 

muslimanët duhet të ndërtojnë jetën e tyre, Allahu na fton që të jemi të bashkuar e të mos përçahemi. 

Është mëse e natyrshme se me kalimin e një kohe të gjatë të ardhjes së mesazhit islam nga vula e 

profetëve, hazreti Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të), bëri që të krijohen shkolla të 

ndryshme që mundohen të sqarojnë paqartësitë me të cilat mulimanët përballen gjatë rrugës së predikimit 

të Islamit e të rregullave të tij. 

Është detyrë e çdo muslimani, të jetë zemërgjerë e të përdorë arsyen e shëndoshë ndaj mendimeve që 

mund të lexojë e që nuk përputhet me atë mendim që ai ka. Ai duhet të dialogojë me të tjerët, jo me 

qëllim nënshtrimi, por për sqarimin e ideve të paqarta që mund të ketë pala tjetër. 

Duke parë gjendjen e mjerueshme të shoqërisë islame në këto ditë, themi se në mesin e saj 

mungon dialogu i çiltër e i bazuar mbi logjikën e shëndoshë. 

E përse kjo përçarje, kur të gjithë muslimanët besojnë një Zot të vetëm, besojnë në Librin e tij, Kur‟anin e 

Shenjtë, besojnë në vulën e profetësisë, hazreti Muhuamedin (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi 

të), besojnë në Ringjalljen, besojnë në domosdoshmërinë e namazit e të adhurimeve të tjera?! A nuk na 

urdhëron Allahu që të kapemi pas fesë së Tij e të mos përçahemi? A nuk na thotë Allahu se nëse kemi 

kundërshtime në disa çështje t‟i kthejmë ato te Libri i Tij dhe te i Dërguari i Tij? 

Të nderuar lexues, duhet të nxjerrim mësime nga pasojat e kundërshtimeve armiqësore mes njëri-

tjetrit, të cilat nuk patën si rezultat vetëm përçarjen, si dhe ta njohim më mirë njëri-tjetrin, gjë e cila, pa 

dyshim, do të çojë në mirëkuptimin dhe tolerancën mes palëve, të cilat besojnë një zot të vetëm. E lusim 

Allahun e Madhëruar që ta bëjë këtë libër shkak për arritjen e këtij synimi. 

Së fundi, shoqata “Flladi” falenderon të gjithë ata që kontribuan në përgatitjen e këtij libri. Allahu i 

shpërbleftë me të mira në këtë jetë dhe në jetën e përtejme.  

 

 

 

                                                                                                                                Shoqata “Flladi” 
 

 



PASQYRË MBI JETËN E SHEJH MUDHAFFARIT 1 
 

 

FAMILJA E TIJ 

 

Familja e Mudhafarit njihet si familje që është marrëë me shkencë në Nexhef që nga mesi i shek 

XII. Disa anëtarë të familjes së tij kanë banuar në Xhezair që ishtë nën përkujdesjen e Basrës. 

Juristi dhe muxhtehidi i njohur, shejh Muhamed ibn Abdullahi, ishte babai i shejh Muhammed 

Rida Mudhafferit dhe një nga dijetarët autoritarë (“merxhi‟ taklid” (me shumë pasues) ) të Nexhefit. U lind e 

u rrit në Nexhef dhe që nga rinia e hershme u karakterizua me seriozitet në sjellje e në mësime, me 

përqëndrim të plotë në ibadet (adhurim) dhe mësimdhënie, derisa u bë ekspert në lëndën e fikhut dhe 

përpiloi librinmbi juripundencën islame duke e titulluar “Teudihu‟l Kelam” duke e përmbledhur tërë 

fikhun (jurispundencën islame) që nga fillimi deri në mabrin.
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LINDJA E TIJ 

 

Shejh Muhammed el-Mudhaffari u lind në ditën e pestë të muajit Sha‟ban 1422, gjegjësisht pesë 

muaj pas vdekjes së të atit dhe për shkak nga kaderi (caktimi) i Zotit të Madhëruar, nuk pati mundësi as ta 

shohë e as ta shijojë si fëmijë i vogël ngrohtësinë e babait të tij, e as i ati gjithashtu. 

Kështu, për është kujdesur vëllai më i madh, shejh Abdunnebi (vdekur në vitin 1337), duke i 

ofruar ngrohtësinë atërore që i mungonte nga vdekja e të atit. 

 

 

FORMIMI I TIJ INTELEKTUAL 

 

Shejh Madhaffari është në një atmosferë nexhefiane duke prezantuar në takime, qarqe, ligjërata 

dhe shkolla të Nexhefit. Ai prezantonte nëpër studime të thella , duke mësuar nga autoritetet më të larta  

të shkencës. U rrit në shtëpinë e shkencës në Nexhef, nën përkujdesjen dhe edukimin e posaçëm të dy 

vëllezërve të tij dijetarë, shejh Abdinnebijit dhe shejh Muhammed Hasanit. 

Filloi jetën e tij intelektuale në lëndët që njiheshin më së shumti në atë kohë në qarqet nexhefiane, 

si p.sh. në letërsi, fikh (jurisprudencë islame), usul (bazat e jurisprudencës islame) dhe në filozofi, 

mësimet e para i ka marrë tek shejh Muhammed Taha Huvejzi në letërsi e usul si dhe në poezi, duke 

treguar sukses të shkëlqyeshëm, ai, po ashtu mësoi edhe nga mësues shumë të mëdhenj prej dijetarëve të 

asaj kohe, duke u dalluar nga të gjithë të tjerët në periudhën e mësimeve fillore. Pas përfundimit të 

periudhës së mësimit fillor, ai është përqendruar në studime të larta në fikh (jurisprudencë islame), në 

usulu (bazat e jurisprudencës islame) dhe në filozofi. Mësimet e këtij niveli i ka marrë së bashku me 

vëllain tjetër, shejh Muhamed Husejnin, tek vëllai i tij, shejh Muhammed Hasan, ndërsa mesimet në usul 

(baza e juriprudencës islame) i ka marrë te shejh Aga Dijauddin El Iraki, ndërsa në fikh dhe usul te shejh 

Mirza Muhammed Husejn Naijnij. Mësimet nga fikhu, usuli dhe teozofia, në mënyrë të veçantë i ka marrë 

te shejh Muhammed Husejn Asfahani. 
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Shejh Mudhaffari u ndikua ndjeshëm nga mësuesi i tij shejh Asfahani në lëndët e usulit , fikhu 

dhe filozofisë dhe kjo vërehet qartë edhe në medotën e tij gjatë përpilimit të librit të tij “Usulul-fikh”. 

Gjegjësisht në ndarjen e kapitujve të librit. 

Ndikimin e tillë e cek edhe ai vetë në fillim të librit, kur flet për parimet e tij që i shqyrton në 

librin “Usulul-fikh”, duke treguar respekt të madh sa herë që përmend emrin e tij, ashtu siç e meriton 

respektin mësuesi nga nxënësi. Lexuesi e vëren qartë një respekt dhe sinqeritet ndaj mësuesit në veprat e 

Mudhaffarit, gjegjësisht në parathëniet e veprave të tij juridike e filozofike, si dhe artikuj e broshura. 

Gjithashtu, ai ka treguar respekt të posaçëm edhe ndaj mësuesve të tjerë që ia kanë mësuar 

fikhun, usulin dhe filozofinë, madje edhe pas mëvetësimit të tij në ixhtihad dhe mendime. 

Më pas, ai e ka kaluar tërë kohën në arsim, si në nivelin e ulët ashtu edhe në nivelin e lartë në 

studimet e fikhut, usulit dhe filozofisë. 

Ai ka dhënë kontribut të posaçëm duke dhënë mësim në letërsi, logjikë, filozofi, fikh dhe usul në 

të gjitha nivelet. Shpeshherë, shejh Muhammed Rida Mudhaffari është vërejtur duke prezantuar në radhët 

e para të mësimit të ulër e të lartë, duke i pritur pyetjet me zemërgjerësi të plotë, duke i nxitur nxënësit në 

hulumtime, studime dhe përsiatje, si dhe duke u përzier me ta, saqë në pamje të parë ishte vërejtur qartë se 

ai flet me shokë e jo me nxënës të nivelit të tillë. 

Shejhu, para së gjithash dallohej me përsiatje të thellë, me zbërthim analtik, me shije të shëndoshë 

dhe me horizonte të gjëra informatash nga lëndët e fikhut, usulit dhe filozofisë. Në fillim të jetës së tij, ai 

po ashtu ka treguar interes të posaçëm në shkencat matematikore, astronomike dhe natyrore. 

Sipas  të dhënave konkrete të asaj kohe, vërtetohet se shejhu e ka njohur mirë kulturën e kohës së 

vet që nga mosha e tij e re, e ka shijuar dhe i ka dhënë ngjyrë të re dhe pasi ka gjetur bashkëmendimtarë 

rreth kësaj çështjeje, ka vendosur së bashku me ta që t‟i përhapin idetë dhe mendimet e tyre reformiste në 

revistat e atëhershme shkecore, si p.sh. në “El Muktetaf”. 

Më vonë, i është dhënë rasti që të vazhdojë në këtë gjendje dhe të përvetësojë një kodeks 

shkencash që njiheshin si  “shkencat e reja”, krahas ndikimit të mësuesve të tij në fikh, usul dhe filozofi. 

 

 

VEPRIMTARIA E TIJ SHKENCORE 

 

Aktiviteti shkencor dhe përpilimi i librave kanë zënë një vend të rëndësishëm në jetën e shejh 

Muhammed Rida Mudhaffarit. Krahas aktivitetit të tij shkencor, ai është dalluar edhe me pjesëmarrjen në 

aktivitete reformiste në përgjithësi. Në veprat e shejhut harmonizohen stili i bukur, estetika e 

ekspresivitetit, analizat e thella dhe fjalitë e bukura me njohjen e thellë të lëndës, mendimet preçize dhe 

zbërthimin serioz, deri në atë shkallë, saqë shkenca dhe letërsia kanë kënaqur trupin dhe ndjenjat. 

Rrjedhshmëria e shkrimeve të tij i ngjan ujit pa ndonjë ngarkesë të tepërt, e ndjell lexuesin ashtu 

siç e ndjell njeriun zhurma e kënaqshme e ujit dhe ia ushqen trurin me kreativitet duke e mbajtur lexuesin 

peng deri në fund të librit.  

Tematikat e tij janë karakterizuar me shpirt shkencor nga lëminjtë e ndryshëm, si p.sh. në logjikë, 

usul e filozofi dhe struktura e tyre dallohet aq shumë, saqë edhe shkrimtarë e letrarë s‟mund t‟i thurin aq 

bukur. Me një stil të bukur, autori ka depërtuar thellë në problematikë dhe kjo vërehet re qartë në librin e 

tij “Ahlamu‟l jekadhati”, ku paraqitet me një inspirim të lartë në shqyrtimin e çështjeve që kanë të bëjnë 

me teorinë e teofilozofisë, në formën e shqyrtimit dhe në analizat në formë estetike tregimore.   

Nuk e teproj nëse them se shkrimet e tij filozofike përputhen në mënyrë të plotë me metodën e 

fjalorit filozofik të përdorur gjatë shqrtimit të problemeve në filozofi. Shejh Mudhaffari është orvatur që 



ta vendosë stilin e shkrimit në shërbim të filozofisë ose stilin e filozofisë në shërbim të shkrimit, duke 

bërë një haromonizim në mes tyre në veprat e tij.  

Veprimtaria e shkruar e Shejh Mudhaffarit karakterizohet me elegancë ekspresive dhe strukturale 

deri në atë masë, saqë çdo zbërthim vjen në kohën dhe vendin e duhur, e kjo lidhshmëri konceptuale 

vëreher shumë qartë në librin e tij “El Mantik” në këtë libër, lëxuesi sheh se temat e shtjelluara ndërlidhen 

shumë fort me njëra-tjetrën dhe kanë një rrjedhshmëri natyrore. 

Përveç këtij libri, një karakteristikë e tillë vërehet edhe në veprat e tjera në usul (burimet e 

jurisprudencës islame), në filozofi dhe në studime të tjera. Shpresoj që Zoti i Madhëruar do t‟u ndihmojë 

edhe të tjerëve që të vazhdojnë metodën e Muadhaffit.  

Hulumtuesi, po ashtu vërehen se literatura e shejh Muadhaffarit karakterizohet me një studm të 

thellë dhe analizë të përpiktë, posaçërisht në veprat e tij “Es Sekifeh” kur e analizon tubimin e 

muslimanëve në shtëpinë e Beni Sa‟ides, atë që ka ndodhur aty dhe qëndrimin e Muhaxhirëve dhe 

ensarëve rreth çështjes së hilafetit, si dhe pozitën e imamit në krahasim me halifët.  

Stili i tij i thellë estetik vërehet edhe në veprat e tij që kanë të bëjnë me shkencën e logjikës, 

posaçërisht në njohuritë e tij mbi leksikun specific të logjikës gjë që vërteton njohuritë e tij të thella mbi 

problematikat logjike.  

 

POEZIA E TIJ 

 

Shejh Mudhaffari kishte thurur poezi herë pas here në moshë të re, e që karakterizohej me një stil 

të bukur poetik. Poezitë e tij gjenden në disa vepra e shkrime të tij dhe dallohen në forma të bukura në 

përdorimin e fjalëve duke krijuar horizontë të reja letrare.  

 

 

ROLI I SHEJHUT NË ZHVILLIMIN E METODOLIGJISË SË STUDIMIT DHE 

REFORMËS 

 

Shejh Mudhaffari kishte arritur majat në aktivitetet reformiste në Nexhef, duke ndihmuar dhe 

përhapur të gjitha lëvizjet reformiste të asaj kohe me pjesëmarrje aktive, saqë të gjitha i drejtoheshin atij 

si autoritet i pakonstetueshëm në çështjet reformiste.  

Idetë reformiste kishin nevojë  për analiza shkencore sepse nuk ishin të qarta dhe s‟kishin 

zbërthim të qartë metodologjie. Përvoja e qartë e shejhut ndihmoi dukshëm në këtë sqarim dhe në 

sistematizimin e ideve reformiste. Shkathtësia e tij bëri që t‟i zbulojë rrënjët e para të kësaj problematike 

dhe t‟i ndihmojë të tjerët që të kuptojnë konceptet e tilla reformiste. Shipas Shejhut, problemi me të cilin 

përballemi në raste të tilla ka dy aspekte: aspektin arsimor dhe aspektin propagandistik. 

Nga aspekti arsimor vërehej se shkolla e Nexhefit mbështetet në dy periudha: 

1-  Periudha e premisave dhe njohurive sipërfaqësore. 

2- Periudha e hulumtimit të jashtëm. 

Periudha e parë konsiderohej fillestare, ndërsa e dyta konsiderohej specializimi në ixhtihad. Natyra e 

kësaj periudhe nuk pranon asnjë ndryshmin në formë apo në esencë dhe metodologjia e arsmimit të tillë 

nuk mund të ketë ndonjë sistematizim të posaçëm metodologjik. 



Periudha e tillë nuk i ngjan ndonjë koncepti të sotëm metodologjik. Natyra e këtij hulumtimi nuk 

mund të ketë asnjë përshkrim ose sistemim dhe s‟mund të kufizohet as diskutimi e as hulumtimi në një 

pikë specifike, ashtu siç nuk mund të jetë provimi faktor i hulumtimit apo mësimit në këtë peruidhë. 

Periudha e parë ka nevojë për udhëzime dhe sistematizime sepse është e mangët. Mangësitë e tilla 

janë për shkak të mangësive materiale dhe dobësisë metodike. 

Përsa i përket aspektit të materialit (lëndës mësimore), nxënësi nexhefian në këtë periudhë, më së 

shumti mbështetet në mësimet e gramatikës (morfologji e sintaksë), retorikës, logjikës, tefsirit, fikhut dhe 

usulit, me një përqendrim më të gjerë në dy lendët e fundit. 

Edhe pse këto lëndë luajnë rol të rëndësishëm në formimin logjik të nxënësit, prapë së prapë nuk 

ndihmojnë në formimin e obligimeve që ka nxënësi në fushëm e orientimit, propagandës, udhëzimit dhe 

edukimit. Nxënësi nuk mund të mbështetet në lëndët që i mëson në këtë periudhë, po qe se dëshiron të 

luajë një rol më të gjerë në orientim e propagandë. 

Përsa i përket metodës, shejh Mudhaffari ka vërejtur se literatura që mësohet nga nxënësi nexhefian 

në këtë periudhë, ende karakterizohet me paqartësi dhe vështirësi, e për këtë shkak, ai has vështirësi të 

mëdha për ta kuptuar tekstin. Përveç kësaj , literatura e tillë ka një strukturë të keqe formulimi. 

Kjo ishte përsa i përket sistemit të mësimit, ndërsa përsa i përket propagandës dhe udhëzimit, shejh 

Mudhaffari mendon se mënyrat e preferuara të propagandës (ftesës së thirrjes) janë oratoria dhe shkrimi, 

megjithëse thirrja islame ballafaqohet me dobësi në këto dy aspekte. 

Sipas shejhut, metoda e atëhershme e oratorisë në Nexhef nuk i përshtatej pozitës fetare që Nexhefi 

ka patur, pasi nuk ia ka mundëuar ligjërisht apo thirrësit që ta kryente obligimin e vet islam ashtu siç i 

kishte hije, pa patur njohuri mbi mendimin bashkëkohor të atëhershëm dhe mbi çështjet e mendimit islam 

në lëndët e fikhut, tefsirit, hadithit, historisë, etj. 

Përsa i përket shkrimit islam, ai mendonte se pozita fetare e Nexhafit ka mundur të garantojë mundësi 

më të mëdha në përhapjen e mendimit islam, kjo duke u mbështetur në propagandën islame ndërmjet 

shkrimit, përpilimit, gazetarisë dhe publikimeve me një intensitet më të madh, duke depërtuar nëpër viset 

e botës në mënyrë të qartë. Sipas tij, kjo propagandë duhet ta përfshijë këtë rrymë mendimi, po kështu 

edhe reformimin e të qartësohen kthjellët në të gjitha pjesët e botës, kudo që jetojnë njerëz. Ai ka folur 

kështu në kohën kur nuk mbretëronte në të shumtën e rasteve shkrimi dhe hulumtimi në shkollën e 

Nexhefit. 

Nga ana tjetër, vërehej qartë se individualizmi mbizotëronte në shkrimin nexhefian . hulumtimet e 

nexhefianëve ishin më shumë individuale sesa kolektive. 

Po ashtu, në Nexhef atëherë nuk kishte shtypshkronja e as shtëpi botimi që meritonin t‟i përshtateshin 

materialit shkencor të Nexhefit në formë të plotë objektive, edhe pse e dinte se nuk do të zgjidhej 

problemi po qe se nuk do të bëheshin përpjekje të sinqerta për mënjanimin e dobësive. 

Gjithashtu, ai e dinte se metodat negative nuk mund ta përmisonin situatën e tillë nëse nuk do të 

ekzistonte një qëndrim i fuqishëm ndaj problemit dhe se veprimi reformist nuk do të ndihmonte në 

rrethana të tilla nëse nuk do të studiohej situata në mënyrë të plotë objektive dhe nuk do të trajtohej në 

mënyrë graduale. 

Shejhu e kishte kuptuar situatën e tillë dhe kishte menduar gjerë e gjatë rreth kësaj çështjeje. Kështu, 

iu fut punës edhe pse e dinte se do të ballafaqohej me pengesa të mëdha në këtë rrugë. Në filim, ai u 

përqëndrua në formimin e një grupi të përbërë nga vëllezërit e tij të mençur , njëkohësisht anëtarët më të 

mirë të hauzës, që e kuptuan jetën nexhefiane  dhe rolin e madh intelektual që mbart nexhefi. Më 4 shvval 

1353, gjegjësisht më 10.01.1935, një grup të rinjsh me frymëzim shpirtëror ( në mesin e të cilëve edhe 



shejhu) ka kërkuar prej Minsitrit të Punëve të Brendshme që të formohet një shoqëri fetare në Nexhef me 

emrin “Munteda‟n-Neshr”, gjë që u pranua nga ana e ministrisë për hapjen e një klubi të tillë.
3
 

Pastaj , shejhu është orvatut që ta sistematizojë mësimin, ta thjeshtojë literuaturën dhe t‟i zgjerojë metodat 

mësimore. Në një përpjekje të tillë ka hasur në faktin se hapi i parë duhet nisur nga mësimi metodologjik. 

Pa marrë parasysh vlerën e nevojës së mësimit individual, duhej që patjetër të aplikohej në një sistem të 

posaçm. 

Siç shihet, në këtë mënyrë është përpjekur që të realizojë një pjesë të reformës. 

Në vitin 1355 ka ofruar projektin për themelimin e një shkolle të lartë për shkenacat fetare ose të një 

fakulteti për ixhtihad, në vitin e parë të të cilit do të mësoheshin katër lëndë, gjegjësisht lendët e fikhut 

deduktiv, tefsirit, usuluit dhe filozofisë, në formën e ligjëratave me gjuhë të lehtë e të qartë. Dy lëndët e 

para do t‟i ligjëronte vullnetrisht shejh Abdulhusejn El Hul‟lij ndërsa dy lëndët e fundit do t‟i ligjëronte 

vullnetarisht Adbulhusejn Er Rreshtij. Mësimdhënia vullnetare dhe sistematike e këtyre dy dijetarëve do 

të konsiderohej një ndër ngjarjet më të rëndësishme në historinë e Nexhefit, gjithashtu një sakrificë e 

rrallë që do të kujtohet me nderim e respekt bashkë me shpirtin e tyre reformist sa të jetë jeta. 

 Në vitin 1376 (hixhrij), pas peripecive e orvatjeve të shumta dhe pas një përvoje të gjatë, shejh 

Mudhaffari ka themeluar Fakultetin e Fikhut në Nexhef, të cilin e ka akridetuar më vonë Ministira 

Irakiane e Arsimit në vitin 1377, e në të cilin mësohej fikhu imamit, fikhu komperativ (i krahasuar), bazat 

e fikhut, tefsiri dhe bazat e tij, hadithi dhe bazat e tij, pedagogjia, psikologjia, letërisa dhe antalogjia e saj, 

socilogjia, historia bashkëkohore, bazat e mësimdhënies, garamatika (morfologji e sintaksë) dhe një gjuhë 

e huaj. 

Shejhu ka kaluar tërë jetën e tij në shërbim të zhvillimit të këtij instiucioni me sinqeritet të plotë. 

Aty, ai ka ligjëruar filozofinë islame dhe ndonjë lëndë tjetër në rast të mungesës së ndonjë profesori dhe 

në të njëjtën kohë ka përgatitur librin e tij të vlefshëm shumë vëllimësh “Usulu‟l fikh” për ta caktuar si 

literuarë në Fakultetin e Fikhut. Aty ndonjëherë punonte në administratë, në dekanat, madje disa herë 

edhe në arkiv. 

Shumë herë e kam parë shejh duke regjistuar studentët ose duke shtypur disa shkrime me daktilogarf. 

Tërë potencialin e vet ai e ka shpenzuar në interes të institucionit pa kursyer asgjë. 

Shejh Mudhaffari ka qenë epiqendër e lëvizjes së të gjitha aktiviteteve, shumë herë edhe promotor i ideve. 

Gjatë çdo aktiviteti të tij në këtë institucion, ndihej qartë përgjegjësia e tij që karakterizohej me bindje të 

plotë dhe besim të fuqishëm. Shpeshherë, shejhu shihej duke u ligjëruar studentëve ose duke u ligjëruar 

studentëve ose duke i këshilluar apo udhëzuar me një metodë të butë. Shejhu asnjëherë nuk e ka përdorur 

fjalën “unë”, pasi çdo gjë e ka bërë në emër të Zotit të Madhëruar. 

Shpirti nuk njihte urrejtje e as armiqësi dhe me mençuri të plotë vepronte edhe ndaj 

kundërshtarëve të tij, më saktë kundështarëve të institucionit, duke përdorur fjalë të buta dhe respekti ndaj 

tyre saqë rrallëherë hasim në histori njerëz të tillë që flijojnë aq shumë për hir të ideve njerëzore. 

Gjëja më e bukur me të cilën dëshiroj ta përfundoj këtë fjalim është fjalia që përshkruan në tërësi 

shpirtin e shkenctarit i cili thotë: “Ne jemi gati për një flijim të ri dhe t‟ua lëshojmë vendin atyre që 

dëshirojnë të veprojnë e punojnë dhe që duan t‟i japin projektit një mënyrë të re, pa marrë parasysh sesa 

kontribut kemi dhënë ne. Ne nuk dëshirojmë të argumentojmë një gjë të tillë, por dëshirojmë të tregojmë 

se interesimi ynë është që ky projekt të meritojë famën që ka Nexhefi, pa marrë parasysh sakrificat dhe 

vështirësitë që do t‟i hasim, madje edhe me jetë! Sa vlen jeta në krahasim me gjërat e domosdoshme! 

Shumë kemi deklaruar se deri më tash kemi bërë vetëm një hap të vogël për t‟i realizuar synimet tona.” 

                                                             
3 Nidhamu Munteda’n Neshri, 1370 



…Ky ishte rrëfimi i një shpirti të madh. 

                                                                                                   Muhammed Mehdi Asifi 

                                                                                                                                   Nexhef 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. 

 

 

 

DY FJALË 

 

Shtëpia botuese “Metbu‟atu‟n-Nexhah” në Kajro ka kërkuar prej Dr. Hamid Hafnij Davud, 

profesor i letërsisë arabe në fakultetin e Gjuhëve në Kajro, që të shkruajë një parathënie për botimin e 

dytë. Kështu, në vijim do të lexoni fjalët e tij që karakterizohen me origjinalitet dhe objektivitet, madje 

edhe për këtë shkak vendosëm ta ribotojmë edhe këtë botim. 

Gabon rëndë ai që thotë se i kupton parimet e shiitëve imamitë, shkencat dhe kulturën e tyre 

nëpërmjet shkrimeve të kundërshtarëve të tyre, qofshin edhe dijetarë të mëdhenj, transmetues të sinqertë 

apo komentatorë të teksteve të tyre larg fanatizmit të verbër. E deklaroj këtë me qëndrim të prerë, pasi 

kalova kohë të gjatë në studimin e shiizmit imamit në veçanti e të shiizmit në përgjithësi. Nuk gjeta diçka 

të rëndësishme nga studimi i librave të historianëve dhe kritikëve të Ehli Sunnetit nga të vërtetat të cilat i 

kërkoja me precizitet e ëndje, sepse librat e tij rreth doktrinës imamate (që në të vërtetë simbolizon 

gjysmën e muslimanëve që nga Lindja deri në Perëndim) i kishin shkruar në bazë të mendimeve të 

përhapura në mesin e kundërshtarëve. 

Pasioni për ta kërkuar të vërtetën kudo që të jetë dhe urtësinë kudo që të gjendet, pasi besimtari duhet ta 

kërkojë urtësinë në çdo vend, u përqëndrova në studimin tim shkencor në medhhebin ithnaasherij 

(dymbëdhjetë imamëve) dhe t‟i njoh parimet e këtij populli në bazë të shkrimeve të dijetarëve dhe 

mendimeve të tyre. Është e vërtetë se itharët e sektit e njohin më mirë sektin e tyre se sa kundërshtarët, 

sado ekspertë të jenë në njohuritë e tyre mbi sektin e të tjerëve. Falë kësaj, besnikëria shkencore ishte 

bazë e metodës shkencore, bashkëkohore në hulimtimet dhe në shkrimet e mia kur u orvata të zbuloj të 

vërtetat materiale dhe shpirtërore nëpërmjet studimit precis të teksteve përkatëse. Si ka mundësi që 

dikush- pa marrë parasysh aftësinë, shkathtësinë dhe njohuritë e tij shkencore - t‟i kuptojë tekstet Shiite 

dhe shiizmin nga burimet e të tjerëve?! Nëse ndodh kjo, atëherë do të dyshohej në hulumtimin e tij 

shkencor dhe hulumtimi i tij nuk do të mbështetej në baza të shëndosha. Kjo më nxiti që të zgjerohem në 

studimin e shiizmit nga vetë literatura Shiite, sepse në këtë mënyrë do ta kuptoja këtë popull nga shkrimet 

e traditat e tyre dhe do të thellohesha në parimet e tyre, pa ndërhyrë fare në teksetet e tyre nga frika që të 

mos gaboj ashtu siç gabuan historianët dhe kritikët e tjerë kur flisnin për shiizmin. 



Hulumtuesi që i studion faktet nga burimet e tjera jashtë atyre origjinale, nuk do të jetë i 

suksesshëm, sepse nuk do të përfitojë dituri dhe do të hutohet. 

Pikërisht kjo ka ndodhur me djetarin e famëshëm Dr. Ahmed Emin kur u ka servirur 

intelektualëve disa anë të shiizmit në veprat e tij duke thënë diçka që nuk i përket shiizmit, si p.sh 

“hebraizmi vërehet në shiizëm”, apo “Zjarri do t‟i djegë vetëm pak shiitët”, apo “ata i takojnë Abdullah 

ibn Sebeit” etj. Hulumtimet e tij nuk i përkasin të vërtetës shiite dhe një gjë të tillë e kanë kritikuar dhe 

kundërshtuar dijetarët si p.sh dijetari i njohut Muhammed El Husejn Al Kashifu‟l Ghata në veprën e tij 

“Aslu‟sh shi‟ati ue usuluha” 

Gjatë shfletimeve të burimeve të shiitëve imamate, pata fatin që të takohem me një shok të vjetër 

publicist irakian që quhej Sejjid Murteda Ridauij El Kashmirij, e që mbante në duar disa libra burimorë të 

shiizmit të botuara në shtëpitë botuese në Kajro. Ky më dhuroi librin “Aslu‟sh-shi‟ati ue usuluha”, librin 

“Abdullah ibn Sebe” dhe disa pjesë nga libri “Uesailu‟shi-ah” që konsiderohen si literaturë burimore të 

parimeve Shiite dhe të fikhut shiit. 

Sot më dhuroi Sejjid Murteda Kashmiri një libër të ri nga professor Muhammed Rida Mudhaffar, dekan i 

Fakultetit të Fikhut në Nexhef mbi parimet e imamitëve dhe kërkoi prej meje që t‟i shkruaj një parathënie 

ku të shpreh opinionin tim të sinqertë rreth përmbajtjes së këtij libri, pasi fillova ta lexoja, menjëherë më 

la përshtypje përmbajtja me të dhëna preçize mbi doktrinën imamate dhe gjuha e tij e lehtë gjatë 

zbërthimit të qllimit të autorit. 

Gjatë leximit të librit përfitohet përshtypja se mënyra e zbërthimit të shiizmit dhe ndarja e librit 

në kapituj të mahnisin pasi nëpërmjet këtij libri ai i informon ata që duan të dinë mbi shiizmin nga njëra 

anë duke qenë precis dhe lakonik në shtjellim nga ana tjetër. Ky libër që përmabn të dhëna  të shkruara 

nga autori mbi parimet e imamitëve konsiderohet burim precis rreth të gjitha aspekteve të lëndës në fjalë. 

Nuk dua që ta lavdëroj autorin nëpërmjet këtyre fjalëve, por dua që të tregoj të vërtetën para lexuesve të 

këtij libri, e ky është edhe pikësynimi kryesor shkencor i hulumtuësve që kërkojnë t‟i pozicionojnë të 

vërtetat në vendin e vet. Pra, unë ua ofroj lexuesve të respektuar këtë libër të vogël nga forma, por me 

vlerë dhe ide të mëdha në brendi të tij. Autori mbështetet në argument dhe fakte herë nga Kur‟ani herë 

nga Hadithi dhe herë nga thëniet e dymbëdhjetë imamëve (r.a). 

Pasqyrimet e tij të bukura do t‟i lënë përshtypje lexuesit të informuar ashtu siç me lanë përshtypje 

dhe mua. Shumë herë ndërlidhen ndjenjat e hulumtuësve me ndjenjat e lexuesve, pasi i bashkon qëllimi, 

ideja dhe mendimi. 

E vërteta është një dhe këtë e kuptojnë ata që përdorin logjikën para emocioneve, zemrën para epsheve 

dhe janë objektivë e jo fanatikë. 

Nga çështjet që t‟u bëjnë përshtypje lexesve është çështja e ixhdihadit tek imamitët. Sipas konceptit 

tradicional të Elhi Sunnetit, dyert e ixhdihadit janë mbyllur me përfundimin e katër imamëve të fikhut, 

Ebu Hanifes, Malikut,, Safiiut dhe ibn Hanbelit, e kjo ka të bëjë me nocionin e ixhtihadit në përgjithësi 

edhe pse më vonë fukahatë (juristët) janë marrë me ixhtihad brenda medhhebit ose me ixhtihad të 

pjesshëm në çështje dytësore. 

Kjo është ajo që dominonte në lidhje me ixhtihadin deri në shekullin e katërt, ndërsa mendimet që 

vinin më vonë konsideroheshin më shumë fetva  sesa ixhtihad si p.sh mendimet e Imam Gazaliut në shek. 

V, Ebu Tahir Selefiut në shek. VI, Izzudin ibn Abdu‟s Selamit dhe ibn Dekik El‟Idit në shek. VII, 

Tekijuddin Subkiut dhe ibn Tejmije në shek. VIII si dhe dijetarit Xhelaluddin Abdurrahman ibn Ebi Bekr 

Es Sujuti në shek. IX. Një gjë të tillë e kam shqyrtuar shumë qartë në librin tim “Tarihut Teshri‟il Islamij 

fi Misr”. 



Dijetarët shiitë ia lejojnë vetes ixhtihadin në të gjitha çështjet, madje edhe insistojnë në të dhe nuk 

e kanë mbyllur derën e ixhtihadit në asnjë kohë deri më sot. Ata shkojnë edhe më larg pasi obligojnë, 

madje kushtëzojnë ekzistimin e muxhdehidëvetë kaluar, përderisa muxhtehidi bashkëkohor e ka bazuar 

ixhtihadin e tij në çështjet parimore dhe sekondare te muxhtehidët e mëparshëm në formë të trashëguar 

nga imamët. 

Dëshiroj të them se ky koncept i ixhtihadit përshtatet me kohën dhe me zhvillimin e jetës, sepse 

tekstet e sheriatit i mban të gjallë dhe dinamikë në çdo kohë dhe në çdo vend. 

Pra, koncepti i tillë nuk çon në prapambetje dhe nuk krijon boshllëk mes fesë dhe çështjeve të jetës së 

kësaj bote ose mes besimit dhe progresit shkencor, gjë që vërehet qartë në doktrinat e tjera. Shih më 

gjgjësisht literturën Shiite mbi dyert e hapura të ixhtihadit. 

Çështja tjetër që i nxit mendimatërt të thellohen edhe më shumë në këtë doktrinë është analiza e 

thëllë e dijetarëve të shiitëve imamitë rreth çështjes së të mirës (el husnu) dhe të keqes (el kubhu) tek 

gjërat. Shtrohet pyetja se a është gjëja e bukur dhe e mirë nga vetvetiu e nga natyra apo Zoti e bërë të 

bukur për robët e Tij, ashtu siç shtrohet pyetja se a është gjëja e keqe nga vetvetiu e nga natyra apo sepse 

Zoti i Madhëruar e ka ndaluar?! 

Gjatë leximit të të dhënave që i shkruan autori mbi parimet e imamitëve do t‟i hasësh thëniet që 

flasin për të mirën dhe të keqen që konsiderohen dy  thëniet që flasin për të mirën dhe të keqen që 

konsiderohen dy çështje esenciale për shiitët në përgjithësi dhe për imamitët në veçanti. Këto dy çështje 

analizohen dhe zbërthehen në mënyrë të detajuar e të thellë dhe kjo nuk na befason, sepse në të shumtën e 

rasteve shiitët imamitë i kanë shpjeguar parimet fetare në baza racionale krahas bazave tradicionale. 

Pikëpamjet e dijetarëve mu‟tezilitë. 

Ekziston një pyetje në të cilën obligohemi t‟i përgjigjemi, e ajo është: “A kanë qenë shiitët nën 

ndikimin e mu‟tezilitëve apo mu‟tezilitët nën ndikimin e shiitëve?” Shumica e hulumtuesve mendojnë se 

shiitët janë ndikuar nga metoda racionale mu‟tezilite, ndërsa unë mendoj se mu‟tezilitët u ndikuan nga 

shiitët, sepse shiizmi ka ekzistuar edhe para formimit të doktrinës mu‟tezilite, ose mu‟tezilizmi është 

formuar brenda lëvizjes Shiite dhe se dijetarët shiitë kanë ekzistuar para dijeatrëve mu‟tezilitë. Për këto të 

dhëna ekzistojnë të dhëna historike. S‟ka dyshim se gjenerata e parë e dijetarëve shiitë është formuar që 

nga periudha e rashidinëve dhe se janë zhvilluar gjatë kohës së imam Aliut (k.A.v). menjëherë pas 

martrizimit të Aliut (k.A.v) është formuar lëvizja shiite dhe për një kohë shumë të shkurtër u ka bërë ballë 

të gjitha lëvizjeve politike dhe fetare në Islam. 

Nisur nga këto fakte mund ta bind lexuesin e vëmendshëm se shiizmi nuk është lëvizje që 

mbështetet në gjurmë fetare të ngjyrosura me legjenda, bestytni e intriga. Kjo lëvizje nuk mbështetet as në 

parimet e Abdullah ibn Sebeit apo personaliteteve të tjerë imagjianrë në histori, por përkundrazi, në bazë 

të metodës sonë bashkëkohore shkencore, kjo lëvizje nuk është formuar ashtu siç thonë kundërshtarët, por 

është doktrinë islame që është mbështetut që në fillim të formimit, në parimet racionale dhe tradicionale 

dhe të ecë drejt një rrugë gjithëpërfshirëse me horizonte të gjera. 

Sikur të mos karakterizohej shiizmi me parimin e harmonizmit mes racionales dhe tradicionales, 

nuk dotë kishte shpirt reformist në parimin e ixhtihadit dhe nuk do të ishte i përshtashëm me çështjet 

fikhore juridike islame për çdo kohë dhe çdo vend e që përputhen me shpirtin e përhershëm të unë medoj 

sheriatit islam.  

Më lejoni të flas edhe për atë çështje të tretë, për të cilën, mund të mendoni se kundërshton 

metodën racionale të sipër-përmendur , vizitën e varreve të eulijave e të imamëve nga familja e Profetit 

(s.a.s) dhe kryerjen e disa adhruime si namazet farz, tubimet e dijes, përkujtimi i dymbëshdhjetë imamëve 

etj. Sipas disa muslimanëve bashkëkohorë dhe ekperimetalistëve që mbështeten në disa sekte islame, këto 



çështje konsiderohen devijim nga feja, posaçërisht itharët e Ahmed ibn Abdul Halim ibn tejmijjes dhe 

ithtarët e nxënësit e tij historik, Muhammed ibn Adbul Uehhab Nexhdijut, themeluesit të doktrinës 

vehabiste, etj. 

Një pjesë e madhe e Ehli Sunnetit dhe të gjithë të moderuarit janë të një mendjeje me vëllezërit e 

tyre shiitë imamitë rreth këtij parimi, pasi të dy grupet mendojnë se as imamët, as eulijatë dhe askush në 

botë nuk mund të bëjë as mirë e as keq pa dëshirën e Allahut të Madhëruar, por vizita e varreve të tyre 

bëhet me qëllim që të rikujtohet sjellja e tyre njerëzore, veprat e mira të tyre, e kjo padyshim që lejohet 

nga të dyja palët. 

Çështja e katërt që më la përshtypje të mahnitshme gjatë leximit të librit të vëllait tim, është 

përshkrimi i qartë i mbështetjes së shiitëve në metodën racionale, pasi siç thashë më parë, shiitët ishin 

thelluar shumë në shkencat racionale krahas shkencave tradicionale të transmetuara nga imamët e tyre. 

Kjo konfirmon në mënyrë kategorike lidhjen mes shiizmit dhe mu‟tezilitëve si dhe mes dijetarëve shiitë 

dhe atyre mu‟tezilitë. Nëse dikush e lexon librin tim me titull “ Es-Sahib Ibn Ubad”, do të vërejë qartë se 

sat ë njejtë kanë qenë dijetarët shiitë me ata mu‟tezilitë dhe anasjelltas, përveç disa rasteve të rralla. 

 Marrëdhëniet e tilla mes dijetarëve të të dy doktrinave kanë arritur kulmin kah mesi i shekullit IV 

hixhri dhe përfundon me ardhjen e Sahib Ibn Ubadit në krye të mu‟tezilitëve dhe shiitëve në mesin e dytë 

të shekullit, kur qytetërimi islam arriti piedestalin e suksesit të vet. Autori i nderuar, kur flet për Qenien e 

Zotit të Madhëruar në kapitullin “Teuhidus Sifat”, fq. 14, na kujton parimet mu‟tezilite rreth kësaj 

çështjeje. Për këtë arsye ata u vetëquajtën “ehlu‟t teuhid” (ithtarë të njësimit mes Cilësive dhe Qënies), 

pasi si imamitët, ashtu edhe mu‟tezilitët mendojnë se Cilësitë janë vetë Qënia, e që nënkupton se Zoti i 

Madhëruar sheh me Qënien e Vet, duke mos bërë dallim mes Cilësive dhe Qënies. 

Unë mendoj se ata kishin të drejtë të mendonin ashtu, sepse ndarja mes Cilësive dhe Qënies, në të 

shumtën e rasteve mund të shkaktonte huti dhe shirk, e për këtë shkak, s‟ka dyshim se këto mendime 

ishin kryevepër e tyre në teuhid. 

Po kështu, mund t‟i vërejmë lidhjet e fuqishme mes imamitëve dhe mu‟tezilitëve kur flitet rreth 

çështjes së drejtësisë hyjnore mbi obligimin e kryerjes së veprës së mirë dhe braktisjes së veprës së keqe. 

Sipas tyre, vepra më e mirë del nga Zoti, ndërsa e keqja nga njeriu, sepse nuk duan që të këqijat t‟ia 

përkasin Zotit të Madhëruar. Imamitët e komentojnë argumentin e ehli sunnetit rreth ajetit: “Nuk pyetët 

(Allahu) se ç‟vepron dhe ata pyetën” duke refuzuar mendimin e dijetarit të famshëm sunnit e sufist gjatë 

shek. XII, imam Ahmed ed-Derdir. 

“Ai që thotë se vepra e mirë është obligative për Zotin, është i pamoralshëm”. Unë jam shumë i 

sigurt se qëllimi i tyre ka qenë i pastër, pasi nuk donin t‟ia përkasin padrejtësinë Zotit të Madhëruar, qoftë 

edhe me hamendje. 

E vërteta është se secili nga të dy grupet, përkatësisht mu‟tezilitët dhe shiitët në një anë dhe ehli 

sunneti dhe sufistët në anën tjetër, kanë patur opinionin e tij në lidhje më përsosurinë hyjnore dhe 

lavdërimin e Zotit të Madhëruar. 

Mu‟tezilitët dhe imamitët mbrojnë drejtësinë hyjnore, ndërsa ehlu suneti, sufisët dhe një grup nga 

selefët e devotshëm
4
 mbrojnë lirinë hyjnore, më saktë lirinë absolute të Zotit të Madhëruar, të cilën nuk e 

kufizon asnjë kufizim dhe as e ndalon fuqi tjetër e kjo duke argumetuar me ajetin “Nuk pyetet për 

ç‟vepron”. Pra, të dy grupet kanë mendime të kundërta, - parë nga prizmi i metodës shkencore 

bashkëkohore, - por një qëllim. Më pas autori flet për kadain dhe kaderin (determinizmin dhe 

indeterminizmin), gjegjësiht për çështjen se a është njeriu i determinuar apo jo, apo sipas imamitëve, a 

                                                             
4
 Selefët muslimanët e parë, sahabët, tabiinët, etbau tabiinët, etj.  

Paraardhësit tanë muslimanë. (Redaksia) 



është njeriu i obliguar (i detyruar) apo i lirë (i është lënë në dorë)? Edhe pse ky shqyrtim ka lidhje të 

ngushtë me filozofinë e drejtësisë hyjnore mu‟tezilite, vërejmë se imamitët kanë qëndrim tjetër moderativ, 

pasi nuk pranojnë determinizmin absolute që e deklaronin deterministët xhebrijtë apo xhehmijtë e as 

indeterminizmin absolute që e deklaronin indeterministët kaderitë mu‟tezilitë. 

Ata nuk pranojnë determinizmin absolute (xhebr) sepse ai ia mohon njeriut dëshirën, vullnetin, 

zgjedhjen dhe e shëndrronnë kukull ose si gjethe të cilën e valvit era. Nëse pranohet një gjë e tillë atëherë 

njeriu i bëhet padrejtësi nga Zoti i Madhëruar, pasi Zoti i Madhëruar nuk i jep mundësi të zgjedhë e as të 

dëshirojë sipas vullnetit dhe përgjegjësisë së vet. Ata e mohojnë një detyrim të tillë sepse cënohet 

drejtësia e cilësisë së Zotit. Në këtë kontekst ata duket sikur thonë: E hodhi në pus duarlidhur dhe i tha:? 

“Ki kujdes që të mos lagesh me ujë!” 

Ata gjthashtu refuzojnë indeterminizmin absolute (tefujid mutlak) dhe lirinë absolute (ikhtijar 

mutlak) të njeriut në zgjedhje sepse një gjë e tillë e mëvetëson njeriun nga dëshira dhe fuqia e Zotit 

nëpërmjet veprave dhe fjalëve te tij. Sipas, intederministëve, njeriu i krijon vepart e tij pa ndërhyrjen e 

fuqisë së Zotit dhe për këta, Profeti (s.a.s) ka thënë: “Kaderitët janë mexhsët (zjarradhuruesit) e këtij ummeti!” 

Nga kjo mësojmë se gabimi i deterministëve (xhebrinjve, fatalistëve) qëndron në faktin se ata 

mohojnë cilësinë e drejtësisë së Zotit të Madhëruar, pasi sipas tyre Allahu e shpërblen apo dënon njeriun 

në bazë të veprave që ia ka caktuar vetë Ai pa vullnetin e krijesave. Ndërsa gabimi i indeterministëve 

(kaderinjve) qëndron në faktin se ata mohojnë fuqinë e zotit të Madhëruar mbi krijesat e Tij dhe që të dy 

mendimet janë shumë larg të vërtetës.  

Imamitët mendojnë ashtu siç thotë Imam Xha‟fer Sadiku (r.a) “S‟ka determinizëm (xhebr) e as 

indeterminizëm (tefuijd), por diçka në mes tyre”, e në këtë mënyrë dakordohen me vëllezërit e tyre të ehli 

sunnetit në tërësi, pasi ehli sunneti mendon kështu duke thënë se njeriu gëzon një pjesë në lirinë e tij, nuk 

është tërësisht as i lirë e as krijues i veprave të veta. Mbrojtësi më i madh i këtij parimi ka qenë Ebu 

Hasen Esh‟ariu, madje edhe Imam Fahruddin Raziu është orvatur që të harmonizojë doktrinën 

deterministe me atë indeterministe, e në këtë kontekst ai ka thënë: “Njeriu është i detreminuar në brendi, 

ndërsa i indeterminuar nga jashtë”. Këtë precizitet rreth kësaj çështjeje e vërejnë vetëm dijetarët e sinqertë 

dhe ata që e njohin mirë apologjetikën islame (akaidin). 

Ekziston edhe një çështje e pestë me të cilën dua ta përfundoj këtë parathënie timen, e që ka të 

bëjë me parimin e imitëve rreth deklaratës për të vepruar diçka e pastaj fshirjes së veprës së tillë (beda). 

Këtë parim e mbrojnë imamitët duke thënë se njeriu përgjigjet edhe në raste të tilla. 

Pasi që kjo cilësi u takon njerëzve sepse kryerja e veprës e pastaj fshirja e saj argumenton 

mendim të shpejtë (të nxituar) dhe korrigjon  pas gabimit apo dituri pas injorancës; shumë mendimtarë i 

kanë kritikuar iammitët për këtë parim që ia përkasin Zotit të Madhëruar. Unë mendoj se gjykimet e 

njerëzve të tillë janë gabim, sepse sipas shiitëve imamitë dhe dijetarëve të Ehli Sunnetit, dituria e Zotit 

është e përhershme dhe nuk ndryshon e as tjetërsohet sepse ndryshimet dhe të menduarit janë cilësi të 

krijesave. 

Ajo që fshihet e ndryshon pas konfirmimit që qëndron në Lehui Mahfudh, e kjo duke u bazuar në 

fjalën e Zotit të Madhëruar: “Zoti fshin atë që do dhe konfirmon atë që do:. Ky parim imamit mund të 

ilustrohet me nje shembull konkret: p.sh., një njeri ka bërë vepra të këqija deri në moshën dyzetëvjeçare e 

pastaj ka filluar të bëjë vepra të mira pas pendimit dhe kështu, Zoti e regjistron në Lehui Mahfush në 

mesin e njerëzve të lumtur. Çështja qëndron në ndryshimin e statusit të tij, pasi një herë ishte aq i keq, e 

pastaj u bë i mirë. Dituria e Zotit përmbledh tërë historinë dhe para pendimit dhe pas pendimit e që 

nënkupton se ky njeri ishte prej të humburve deri në çastin që iu mundësua pendimi e ktheu njeriun nga i 

keq në të mirë. 



Sipas imamitëve, Zoti gjykon në bazë të veprave të dukshme të njeriut. Imamitët mbështesin 

pastrimin e përhershmërisë së diturisë së Zotit e jo vetëm deri në Lehiu Mahfudh. 

Mendoj se nga ajo që thashë, do të jetë qartësuar para teje, i dashur lexues, qëndrimi i imamitëve 

rreth kësaj çështjeje, pasi dhe kuptimi i saj – sipas meje – është se Zoti i zhvillon krijesat në bazë të 

nevojave të rrethit dhe kohës në të cilat i ka krijuar. Vetëm nëpërmjet kësaj çështjeje mund të shpjegojmë 

domethënien e nasikhit dhe mensukhit (abrogimit dhe derogimit) në Kur‟an si p.sh urtësia e ndalës gradule 

të pirjes së alkoolit, me qëllim që Zoti t‟ua shërojë shpirtat njerëzve dhe t‟i largojë dalëngadalë nga veset 

e rrënjosura derisa të pastrohen. Sipas imamitëve, sikur ta ndalonte menjëherë, për shprtin do të ishte më e 

vështirë dhe në këtë mënyrë e arsyetojmë përkrahjen e një parimi të tillë (beda). 

Do të jem i lumtur nëse shkruaj ndonjë vepër ku do t‟i harmonizoj doktrinat islame dhe shpresoj 

se zoti do të më ndihmojë të tegoj se sa afër janë doktrinat në esencë e qëllime edhe pse sipërfaqëisht 

vërehen dallime dhe ndryshime. 

E përgëzoj profesorin, autorin e librit për harmonizmin që ka bërë mes të dhënave tradicionale e 

racilonale mbi parimet e imamitëve në gjuhën arabe me një saktësi e përsiatje të thellë. Besoj se këto të 

dhëna do të jenë të mjaftueshme për ata që u është dhuruar përqëndrimi e objektiviteti. 

 

Dr. Hamid Hafnij Davud 

Professor i Letërsisë Arabe në Fakultëtin e gjuhëve dhe Koordinator i Studimeve Islame në Universitetin 

e Ulejkijes në Indi 

Kajro, 25.11.1961 

(17.6.1381hixhri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NË VEND TË PARATHËNIES. 

 

Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit 

 

Kaluan dhjetë vjet nga botimi i këtij libërthi dhe gjatë këtyre viteve nuk ndjeva ndonjë arsye për 

të ndryshuar mendimin tim rreth nevojës për t‟i sqaruar dhe përforcuar parimet e shiitëve imamitë. 

Përkundrazi, ndjeva se duhet të ribotohet përsëri, me shpresë se e ka kryer obligimin e vet dhe se ka 

sqaruar shumë gjëra të paqarta që kanë ekzistuar në mes dy grupeve më të mëdha islame: ehli sunnetit dhe 

shiitëve, duke e shkundur pluhurin që ishte mbledhur nga e kaluara mbi doktrinat e vërteta islame. 

Jam mëse i sigurt se afrimi mes medhhebeve është kthyer sot në një nevojë të tjetërsueshme dhe 

në një objektiv të lartë për çdo musliaman të devotshëm, i kujtdo medhhebi apo doktrine qoftë. 

S‟ka gjë më të bukur se sqarimi i parimeve të çdo doktrine nga vetë ithtarët e saj dhe jam i bindur 

se vetëm në këtë mënyrë do të jepet një pasqyrë e plotë dhe më e saktë për itharët që i përkasin. Në bazë 

të kërkesës së të nderuarit Sejjid Murteda Kashmirit, ia hodha edhe një rishikim këtij libri duke përmisuar 

dhe shtuar disa çështje aq sa pata mundësi në këtë kohë plot probleme. 

Bëra edhe disa përmirsime në gabimet teknike apo jo teknike gjatë botimit të parë dhe shpresoj se 

Zoti i Madhëruar do të më udhëzojë ta realizoj qëllimin tim dhe të na udhëzojë në rrugën e drejtë e të 

vërtetë. 

Zoti është plotësuesi më i mirë i dëshirave. 

                    

                                                                    21 sheual 1380 

                                                                        Autori 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARATHËNIE E BOTIMIT TË PARË 

 

Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit 

 

Falenderimet, lavdërimet, përshëndejtjet dhe lutjet janë për Muhammedin (s.a.s) që është më i 

miri ndër njerëzit dhe për familjen e tij të udhëzuar. 

E shkrova këtë libër duke patur si qëllim përmbledhjen e parimeve doktrinore islame në bazë të 

metodës së familjes së Profetit (s.a.s), Ehli Bejtit (a.s). 

E bëra këtë libër pa prëdorur argument apo fakte për t‟i pasuruar filllestarët, debitanët dhe botën 

me parimet e shiizmit, gjegjësisht me parimet e doktrinës duodecimale (dymbëdhjetë imamitëve). 

Ky libër është përmbledhje e ligjëratave të zhvilluara në vitin 1363 hixhri në Fakultetin e 

Përhapjes së Fesë si hyrje në hulumtime më serioze akaidologjike. Në fillim ishin vetëm në formë letrash 

të shpërndara andej-këtej për shkak të rrethanave, të përgatitura për leksione e ligjërata dhe kishin të 

bënin kryesisht me apologjetikën (akaidin). 

Pasi kaluan tetë vite nga koha e ligjërimeve të tilla, i nderuari Muhammed Kadhim El-Kutubi (që 

Zoti e mbrojttë!), kërkoi prej meje që t‟i tuboj ligjëratat në një libërth për t‟i botuar edhe për të sqaruar 

shumë gjëra që i ishin veshur doktrinës imamate, posaçërsiht në kohën kur disa autorë egjiptas shkruanin 

ashpër kundër shiizmit dhe parimeve Shiite sepse nuk e njihnin metodën e parimeve fetare të Ehli Bejtit 

(a.s). 

Në këtë mënyrë, ata bënin padrejtësi, përhapnin të pavërteta në mesin e lexuesve të tyre, nxitnin 

përçarjen e muslimanëve, mbillnin urrejtje në zemrat e tyre dhe krijonin armiqësi kundër njëri-tjetrit… 

Sot ndihet nevoja e madhe për bashkimin e grupeve të ndryshme të muslimanëve, për zhdukjen e urrejtjes 

në mes tyre dhe për formimin e unitetit të tyre nën një flamur. 

Ndjej keqardhje se nuk mund të bëjmë gjë në këtë aspekt sepse autorët e llojit të dr. Ahmed 

Eminit përhapin përçarje dhe nuk i pranojnë sqarimet mbi parimet e imamitëve vetëm nga kokëfortësia. 

Druhem se njerëzit e tillë do të vazhdojnë me kokëfortësinë e tyre dhe do të gjejnë vend për të krijuar 

urrejtje e trazira mes njerëzve. 



Sidoqoftë, shpresoj se me botimin e këtij libri do t‟i ndihmoj atij që kërkon të vërtetën dhe do t‟i 

shërbej Islamit, madje edhe mbarë njerëzimit. Librin e kam ndarë në hyrje dhe kapituj. 

Lus Zotin e Madhruar që të jem i suksesshëm. 

 

Nexhef, Irak Muhammed Rida Mudhaffar 

28 xhumade‟l ahire 1370 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PËRSIATJA DHE NJOHJA NË DOKTRINËN TONË 

 

Ne besojmë  se Zoti i Madhëruar kur na dhuroi fuqinë e të menduarit dhe arsyen , na urdhëroi që të 

mendojmë mbi krijesat e Tij dhe të përqëndrohemi mbi atë që e shohim, mbi precizitetin e përsosurisë së 

krijesave të Tij në natyrë dhe në veten tonë. Në këtë kontekst, Zoti i Madhëruar thotë: “Do t‟ua tregojmë 

shenjat tona në horizonte dhe në veten e tyre, derisa të binden se Ai është e vërteta.” 

Zoti i qorton ata që imitojnë prindërit e tyre: “Ata thanë: “Ne ndjekim atë që e gjetëm tek prindërit 

tanë edhe pse prindërit e tyre nuk dinin gjë.” 

Gjithashtu Zoti i qorton ata që e ndjekin hamendjen dhe gjurmojnë të fshehtën (gajb): “Ata 

përcjellin vetëm hamendjen.” 

Në realitet, ne besojmë se arsyeja na obligon që të mendojmë mbi krijesat dhe ta njohim Krijuesin e 

Gjithësisë, ashtu siç na obligon që të mendojmë rreth pretendimit profetik të profetëve dhe mrekullive të 

tyre sipas doktrinës sonë, nuk lejohet në asnjë mënyrë imitmi i të tjerëve në të tilla çështje. Ajo që 

theksohet në Kur‟anin Famëlartë për përsiatjen, diturinë dhe njohjen, konfirmon lirinë instiktive të arsyes, 

për të cilën opinionet e dijetarëve janë të njëjta, hap dyert e njohurisë dhe meditimit, si dhe i udhëzon dhe 

sistematizon funksionimin e arsyes. 

Njeriut nuk i lejohet në asnjë mënyrë që të neglizhojë veten e tij përsa i përket çështjeve të besimit 

apo të mbështetet në imitimin e edukatorëve a të ndonjë tjetri, por ai duhet të mbështetet në instiktin 

intelektual i cili mbështetet në tekstet Kur‟anore e që e obligojnë të mendojë, të meditojë e të avitet kah 

parimet e besimit të tij,
5
 që quhen baza të fesë, si monoteizmi, profetësia, imamate dhe ringjallja (mi‟ad). 

Ai që imiton prindërit e tij në çaste të tilla hutohet dhe e humb rrugën e vërtetë si dhe nuk mund të jetë i 

justifikuar asnjëherë. 

Thënë shkurtimisht, në këtë çështje ne kemi dy mendime: 

                                                             
5
 Nuk janë cekur në këtë libër të gjitha parimet e besimit, pasi ekzistojnë disa çështje ku nuk mund të këtë as 

përsiatje e as ixhtihad, por duhet të pranohet nëpërmjet të dhënave që vijnë nga pejgamberët dhe imamët, si p.sh 
kadai, kaderi dhe rikthimi. 



1. Obligueshmëria e përsiatjes dhe njohjes së parimeve të besimit, pa u lejuar imitimi i të tjerëve në 

të tilla çështje. 

2. Obligimi i tillë është racional para se të jetë sheriativ. Pra, njohuritë e tilla nuk merren nga tekstet 

fetare, edhe pse mund të përputhën me to pas arsyetimit logjik. 

Obligimi racional nënkupton perceptimin logjik të nevojës së njohjes, meditimit dhe ixhtihadit në 

parimet e besimit. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. IMITIMI I ÇËSHTJEVE SEKONDARE NË DOKTRINËN TONË. 

 

Në çështjen sekondare të fesë (furu‟), që kanë të bëjnë me dispozitat e sheriatit mbi veprat, nuk ka 

ndonjë obligim për përsiatje dhe ixhtihad. Në qoftë se nuk janë obligime kategorike si p.sh, obligimi i 

namazit, agjërmit dhe zekatit, në çështjet sekondare, mund të ndiqet një nga tri rrugët: 

1. Ose të mendojë e të bëjë ixhtihad ai që është komponent për të bërë një gjë të tillë. 

2. Ose të veprojë drejtpërdrejt duke ndjekur atë që e gjykon si të arsyeshme. 

3. Ose të imitojë muxhtehidin që i plotëson kushtet, të cilat janë: të jetë i mençur, i drejtë, i 

vetëmbrojtur nga mëkatet, mbrojtës i fesë, joemocional (kundërshtues i epsheve dhe veseve 

vetjake) dhe respektues i urdhërave të Zotit të tij. 

Ai që nuk është muxhtehid, as i aftë të veprojë i pavaruar duke gjykuar vetë dhe as imiton mxhtehedin 

që i plotëson kushtet: nuk i pranohen veprat fetare edhe nëse agjëron apo fal namaz tërë jetën e tij, përveç 

rasteve konkrete kur veprat e tij përputhen me mendimin e atij që imitohet (muxhtehidit) duke patur për 

qëllim afrimin te Zoti i Madhëruar. 

 

 

3. IXHTIHADI NË DOKTRINËN TONË 

 

Ne besojmë se ixhtihadi mbi çështjet sekondare (furu’) është obligim jopërgjithësues (maxhib kifaij) për 

të gjithë muslimanët në rast të mungesës së imamit, d.m.th. çdo musliman obligohet që të bëjë ixhtihad në 

kohë. Në qoftë se merret me ixhtihad ai që ka kapacitet për një gjë të tillë atëherë lirohen muslimanët e 

tjerë nga një obligim i tillë. Pra, njerëzit e tillë duhet ta imitojnë, dëgjojnë dhe respektojnë atë që ka arritur 

shkallën e muxhtehidit në tërësi. 

Muslimanët janë të obliguar të mendojnë për veten e tyre në çdo kohë dhe nëse gjejnë ndonjë që i 

plotëson të gjitha kushtet e ixhtihadit, e respektojnë dhe i mësojnë parimet e ixhtihadit prej tij. 

Nëse nuk ekziston ndonjë person i tillë, atëherë duhet që secili prej tyre të orvatet të arrijë shkallën e 

muxhtehidit, e nëse një gjë e tillë është vështirë të realizohet atëherë të zgjedhin ndonjë nga mesi i tyre 



dhe t‟ia ofrojnë të gjitha mundësitë që të arrijë të bëhet muxhtehid me të gjitha kushtet. Muslimanëve nuk 

u lejohet të imitojnë muxhtehidin që ka vdekur. 

Nocioni i ixhtihadit nënkupton përsiatjen mbi argumentet sheriative për t‟i njohur parimet sekondare 

(furu‟) që i ka sjellur Profeti e që nuk ndryshojnë me ndryshimin e kohës e situatave, pasi ajo që e ka 

lejuar Muhammedi (s.a.s) do të vazhdojë të lejohet deri në Ditën e Kijametit, gjthashtu edhe atë që e ka 

ndaluar do të vazhdojë të jetë e ndaluar deri në Ditën e Kijametit. Argumente sheriative legjislative) janë: 

Kur’ani Famëlartë, Sunneti, Ixhma’i (konsensusi) dhe Arsyeja (intelekti), të cilat këto shtjellohen më vonë në 

literaturën e usuli fikhut. 

Për të arritur shkallën e ixhtihadit, nëvojitet njohuri dhe dituri e madhe, si dhe personi që do të merret 

me këtë çështje duhet të jetë i aftë të përqëndrohet derisa të arrijë këtë shkallë e të jetë serioz në 

hulumtime e studime. 

 

 

 

 

 

4. MUXHTEHIDI NE DOKTRINËN TONË 

 

Sipas besimit tonë, muxhtehidi që i plotëson të gjitha kushtet e ixhtihadit zëvendëson Imamin gjatë 

mungesës së tij. Ai konsiderohet udhëheqës dhe lider absolut, me të gjitha të drejtat që i gëzon imami në 

çështjet juridike, në pushtet dhe në gjykimin mes njerëzve. Ai që e kundërshton atë është sikur të ketë 

kundërshtuar Imamin. 

Muxhtehidi që i plotëson kushtet nuk pyet vetëm për fetva, por ka pushtet të plotë në të gjitha 

aspektet e pushtetit e të gjykimit e nuk i lejohet askujt t‟i marrë përsipër, përveçëse me lejen e tij dhe 

vetëm me vendimin e tij duhet të aplikohen ligjet. 

Pushteti i tij ka të bëjë edhe me aspektet financiare të cilat janë e drejtë specifike e imamit. 

Pra, siç shihet, imami i ka dhënë autoritet të lartë muxhtehedit që i plotëson kushtet dhe ia mundëson ta 

zëvendësojnë gjatë mungesës së tij, e për këtë shkak quhet edhe zëvendësimam. 
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5. ZOTI I MADHËRUAR NË DOKTRINËN TONË 

 

Ne besojmë se Zoti është Një dhe se asgjë nuk i ngjan Atij, i Përhershëm pa fillim dhe pa mbarim. 

Ai është i Pari dhe i Fundit, i Gjithëdijshëm, i Urtë, i Drejtë, i Gjallë, i Gjithëfuqishëm, i Panevojë, 

Gjithëdëgjues e Gjithëpamës. Ai nuk karakterizohet me cilësinë e krijesave: nuk është trup e as formë, as 

esencë e as akcidencë, nuk ka peshë e as nuk është i lehtë, nuk ka lëvizje e as shtangje, nuk e kufizon 

vendi e as koha dhe nuk ka pozicion për t‟iu drejtuar me gisht. Atij nuk i ngjan asgjë, nuk ka të kundërt 

nuk ka bashkëshorte e as fëmijë e askush nuk mund të jetë rival i Tij. Atë nuk mund ta arrijnë shikimet e 

Ai i arrin ato. 

Ai që e përngjason Atë duke e formësuar me fytyrë, dorë e sy, apo duke thënë se Ai zbret në qiellin e 

dynjasë, apo se u paraqet banorëve të Xhennetit si hënë etj., është mohues (kafir). Ai që deklarohet në këtë 

mënyrë nuk e sheh të vërtetën e Krijuesit që nuk ka asnjë mangësi. Sipas Imam Bakirit (a.s): Çdo gjë që ne 

e perceptojmë me imagjinatën tonë, qoftë edhe çdo element të saj, ajo gjë është e krijuar si ne. Sa frazë e urtë e 

çfarë largpamësie e hollë shkencore! 

Gjithashtu, konsiderohet kafir (mohues, i pafe) edhe ai që thotë se në Xhennet do t‟u paraqitet 

krijesave të Tij, edhe nëse mohon përgjasimin trupor për shkak të ndonjë ceni në të folur. 

Ata dhe kushdo si ata që pretendojnë kështu, marrin vetëm kuptimin sipërfaqësor të teksteve të 

Kur‟anit e Hadithit, mohojnë arsyen e tyre, madje e hedhin atë pas krahëve dhe nuk mundin t‟i trajtojnë 

këto tekste duke u bazuar në përsiatjen, argumentimin, huazimin letrar dhe kuptimin figurativ të frazave 

(metaforën). 

 

 

 

6. MONOTEIZMI NË DOKTRINËN TONË 

 



Në besojmë se Zoti i Madhëruar duhet njësuar në çdo aspekt. Ai është Një në Qënie dhe ekzistenca 

e Tij është obligative (uaxhibu’l vuxhud). Po ashtu duhet cilësuar edhe në Cilësitë e Tij, ato janë vetë Qënia 

e Tij, çështje për të ciëln do të flasim më vonë. Cilësitë e Tij individuale nuk mund të krahasohen me 

asgjë, sepse askush nuk mund të krahasohet me atë në dituri, fuqi, krijim dhe furnizim. Ai nuk ka shok 

dhe në përsosurinë e Tij nuk ka mangësi. 

Monoteizmi i Tij ka të bëjë edhe me adhurimin, sepse asgjë nuk mund t‟i bashkangjitet në adhurim. 

Në asnjë lloj adhurimi nuk mund t‟i shoqërohet asgjë, qoftë me adhurimin obligativ apo joobligativ 

(vullnetar), si p.sh. as në namaz e as në ndonjë rit tjetër adhurimi. 

Ai që e shoqëron ( i cilëson Allahut shok) në adhurim dhe i lutet ndokujt tjetër krahas Zotit të 

Madhëruar, konsiderohet kafir dhe i takon rangut të idhujtarëve e nuk ka dallim mes tyre. 

Përsa i përket vizitës së varreve dhe organizimit të ma’temeve, nuk konsiderohen adhurim i ndokujt 

tjetër përveç Zotit të Madhëruar, ashtu siç thonë disa kritikues dhe thumbues të doktrinës imamate, duke 

mos e kuptuar të vërtetën. Përkundrazi, vepra të tilla të afrojnë më tepër me Zotin e Madhëruar, sepse 

konsiderohen vepra të mira, vepra të mira janë gjithashtu edhe vizitat e të sëmurit, pjesëmarrja në 

përcjelljen dhe faljen e xhenazeve, vizitat e vëllezërve në fe, të ndihmuarit e të varfërve. Vizita e të 

sëmurëve është vepër e mirë që e afron robin me Zotin e Madhëruar e nuk konsiderohet idhujtari apo 

shoqërim i Zotit në adhurim, as se personi  do që me këtë vepër t‟i afrohet të sëmurit e t‟i dedikojë atij 

adhurim. Kështu duhet të trajtohen edhe veprat e tjera të mira, mes tyre vizita e varrezave, përcjellja e 

xhenazeve dhe vizita e vëllezërve. Vizita e vëllezërve theksohet në jurisprudencën islame (fikh) si vepër e 

mirë. Pra, veprimet e tilla nuk janë shirk ashtu siç mendojnë disa njerëz pasi nuk adhurohen imamët, por 

ringjallet vlera e trye, ripërtërihen përkujtimet dhe respektohen vlerat e tyre që ua ka dhënë Zoti i 

Madhëruar “Ai që i lartëson simbolet e Allahut përforcon devotshmërinë në zemër.” 

Të gjitha këto vepra të mira preferohen me sheriat, pasi nëpërmjet veprimveve të tilla të mira njeriu i 

afrohet më tepër Zotit të Madhëruar dhe merr shpërblimin e tij. 

 

 

 

 

7. CILËSITË E ALLAHUT TË MADHËRUAR NË DOKTRINËN TONË 

 

Ne besojmë se Cilësitë e Tij të konfirmuara (qenësore), të vërteta dhe të përkryera quhen cilësi të 

bukurisë dhe të përsosurisë. 

Dituria, fuqia, panevojshmëria, vullneti dhe jeta nuk janë cilësi të ndara nga Qenia e Tij, por janë 

vetë Qenia e Tij dhe ekzistenca e tyre tregon ekzistencën e Qenies së Tij. Fuqia e Tij është jeta e Tij dhe 

jeta e Tij është fuqia e Tij. Ai është i fuqishëm sepse është i gjallë dhe është i gjallë sepse është i 

fuqishëm. Kështu janë të gjitha Cilësitë e Tij të përsosurisë. 

Cilësitë e Tij janë të natyrshme në koncepte e termine, por jo edhe në esencë e ekzistencë. Sikur të 

dalloheshin në ekzistencë e të supozoheshin të pafillimta e obligative, atëherë numri i ekzistentit obligativ 

(uaxhibu’l vuxhud) do të ishte i shumënunërt dhe do të copëzohej njësia e vërtetë, e kjo bie ndesh me 

parimin e monotezmit. 

Cilësitë qenësore shtesë, si p.sh. cilësia e krijimit, furnizimit, përhershmërisë dhe madhërisë, në 

esencë janë një cilësi e vërtetë përkujdesja e përhershme ndaj krijesave të Tij (kajjum) , sepse dallimi në 

mes tyre është dallim në bazë të gjurmëve që vërehen. 



Ndërsa Cilësitë e tjera mohuese e pastruese (selbije) 6
, që quhen cilësi të Madhërisë së Tij, edhe ato 

kthehen te e vërteta e mohimit të mundshmërisë së tyre e që nuk i përshtaten pozitës së hyjnitetit, pasi 

kuptime dhe koncepte të tilla shprehin mangësi, dobësi dhe papërsosuri. Kuptimi i këtyre cilësive është 

mohimi i trupëzimit, formësimit, lëvizjes, shmangies (qëndrimit në vend, palëvisshmërisë), rëndesës 

(peshës) e lehtësisë. Natyra e tij kundërshton çdo gjë që është e mangët dhe jo e përkryer. Nëse mohimi i 

mundshmërisë i kthehet ekzistentit obligativ (vaxhibu’l vuxhud), duke ditur se të ekzistuarit 

domosdoshmërisht (vuxhubu’l vuxhud) është prej cilësive qenësore, të përkryera (thubutije, kemalije), atëherë 

edhe cilësitë mohuese dhe pastruese (xhelalije, selbije), kthehen në cilësi qenësore të përkryera (thubitije, 

kemalije). Allahu i Madhëruar është Një në të gjitha pikëpamjet. Qënia e Tij e Madhëruar nuk 

karakterizohet as nga ndarja sasiore, ashtu siç nuk karakterizohet nga ndarja cilësiore. 

Nuk ka të sosur çudia e fjalëve të atyre që thonë se cilësitë qenësore (thubutije) u kthekan në cilësi 

mohuese, pastruese (selbije)!!! Aryeja e kësaj është paaftësia e të kuptuarit të parimit: Cilësitë janë vetë 

Qënia. Kështu, ata përfytyruan se cilësitë qenësore (thubutije) kthehen në mohuese, duke dashur të dalin te 

njëshmëria e Qënies dhe moscilësimi i saj si të përbërë, e për rrjedhojë, duke gabuar rëndë, pasi e 

konsideruan Qënien, e cila është vetë ekzistenca e përkryer dhe pamangësi, si mosekzistencë, madje 

(qënien) mbartëse të atrubiteve që nuk i përkasin asaj. (Allahu na mbrojttë nga lajthitjet e iluzioneve dhe 

rrëshqitjet e lapsave!) 

Gjithashtu, nuk duhet të habitemi nëse hasim ndonjë që thotë se Cilësitë e Tij janë diçka tjetër 

përveçka tjetër përveç Qënies së Tij dhe kështu formohet ideja se ka disa të përhershëm dhe i krijohet 

shoqëri Zotit të Madhëruar që është ekzistent obligativ (vaxhibu’l vuxhud). Udhëheqësi i besimatërve në 

këtë kontekst thotë: 

“Shkalla më e përkryer e sinqertetit ndaj Tij është mohimi i cilësive (që u ngjajnë cilësive të krijesave) prej Tij, duke mohuar 

se çdo cilësi është diçka tjetër në krahasim me të Cilësuarin dhe dëshminë e të Cilësuarit se Ai është diçka tjetër nga cilësia. 

Ai që e shkruan me cilësi e përngjason Atë; e kush e përngjason e dyjëzon Atë; e kush e dyjëzon, e ndan në pjesë dhe ai që e 

ndan në pjesë, nuk e njeh Atë…” 

 

 

 

8. DREJTËSIA NË DOKTRINËN TONË 

 

Besojmë se nga cilësitë e Tij qënësore e të përkryera është edhe ajo se Ai është i drejtë e nuk bën 

padrejtësi. Nuk bën padrejtësi në caktimin e Tij e as në gjykimin e Tij. I shpërblen ata që i binden dhe i 

dënon mëkatarët. Nuk i obligon robët e Vet me diçka të pamundshme dhe nuk i dënon më  humë sesa e 

meritojnë. Ne besojmë se Zoti bën mirë në çdo rast dhe nuk bën keq edhe pse ka fuqi të bëjë një gjë të 

tillë. 

Zoti i Madhëruar nuk ka nevojë as për të mirën e as për të keqen. Ai është i urtë dhe veprat e Tij dalin 

nga urtëisa e Tij dhe nga sistemi i Tij i përkryer. 

Sikur të bënte keq dhe dëm, atëherë veprimi i tillë do të bënte pjesë në njërën prej kategorive vijuese: 

1. Nuk do ta njihte dhe as që do ta dinte se është e keqe. 

2. E di që është e keqe, por është i obliguar që ta bëjë dhe nuk ka mundësi ta braktisë. 

3. E di se është e keqe, nuk është i obliguar, por ka nevojë për të. 

4. E di se është e keqe, nuk është i obliguar, nuk ka nevojë për të, por e bën kot vetëm për zbavitje. 

                                                             
6  Shiko më gjegjësisht komentet dhe sqarimet e shembujve të tillë kur’anor në veprën e Sekifit. 



Të gjitha  këto kategori janë absurde (muhal, mustehil) për Zotin e Madhëruar, pasi në këtë mënyrë Ai 

do të ishte i mangët e jo i përkryer. Zoti është i pastër nga padrejtësia dhe veprat e këqija. 

Sipas disa muslimanëve, Zoti i Madhëruar mund të bëjë keq (të shenjta janë emrat e Tij), madje sipas 

tyre Zoti mund t‟i dënojë të devotshimit dhe mund t‟i fusë në Xhennet mëkatarët, madje edhe 

jobesimtarët. Ky grup njerëzish gjithashtu, mendojnë se Zoti i obligon robët e vet  me diçka që nuk mund 

ta mbajnë dhe mund t‟i dënojë nëse nuk kryejnë asnjë obligim të tillë. Këta lejojnë që Zoti të bëjë 

padrejtësi. Të jetë i keq, të mashtrojë e të gënjejë, të bëjë vepra jo të urta, pa qëllime pa dobi, me 

pretekstin se Ai bën çfarë të dojë, ndërsa njerëzit pyeten për veprat e tyre e Zoti nuk pyetet fare. 

Qëndrimi i grupit të tillë të njerëzve që mendojnë se Zoti i Madhëruar bën padrejtësi, vepron keq, 

luan, gënjen dhe mashtron, bën të keqen e lë të mirën, ky është kufër i qartë. Në këtë kontekst Zoti i 

Madhëruar në Kur‟anin Famëlartë thotë: “Zoti nuk dëshiron t‟i dëmtojë robët”. 

Në një ajet tjetër thotë: “Zoti nuk e do prishjen”. Në një ajet tjetër Ai përsëri thotë: “Ne  nuk krijuam 

qejtë e as tokën dhe atë që është në mes tyre si lojë:. Zoti përsëri thotë: “Nuk i krijova xhiënt dhe 

njerëzit, përpos të më adhurojnë!” 

Pra, në këtë kontekst ekzistojnë edhe shumë ajete kur‟anore. 

O Zot i Madhëruar, nuk ke krijuar asgjë kot! 

 

 

 

9. OBLIGIMI (PËRGJEGJËSIA) NË DOKTRINËN TONË 

 

Ne besojmë se Zoti i Madhëruar nuk i obligon robët e Vet pa ua bërë të ditur, i obligon aq sa kanë 

mundësi të bartin përgjegjësi, sepse do të ishte padrejtësi që të paaftët dhe të paditurit (të cilët nuk 

neglizhuan të dinë) të obligohen me diçka që nuk mund ta kryejnë. Ndërsa i padituri që ka neglizhuar në 

njohjen e parimeve, dispozitave dhe obligimeve do të përgjigjet para Zotit të Madhëruar, sepse çdo njeri 

duhet të mësojë atë që i duhet nga parimet e sheriatit. 

Ne besojmë se Zoti i Madhëruar i obligon robët e Vet me dispozita që janë dobi dhe favor të tyre 

për t‟i udhëzuar në begatitë dhe në lumturinë e përhershme dhe për t‟i mbrojtur nga e keqja dhe prishja e 

moralit (fesad). 

Obligimet e Tij janë favor dhe mëshirë për robët, sepse njerëzit nuk e dinë çka u bën mirë e çka u 

bën dëm. 

Zoti i Madhëruar është i Gjtihëmëshirshmi, Mëshirëploti me vetë Qenien e Tij, mëshirë që del 

nga përsosuria absolute (kemal mutlak), pa veçuar asgjë nga Qenia. 

Ky favor e kjo mëshirë nuk bën që njerëzit të ngrejnë krye që duhet të kenë ndaj Zotit e as të mos i 

nënshtrohen urdhrave dhe ndalesave të Tij. 

 

 

 

 

10. PARACAKTIMI (KADER) DHE DESTINIMI (KADA) NË DOKTRINËN 

TONË. 

 



Sipas deterministëve (muxhbire) Zoti i Madhëruar i krijon veprat e krijesave dhe Ai është vepruesi i 

vërtetë. Kjo nënkupton që Ai t‟i ketë detyruar njerëzit të bëjnë mëkate, për të cilat pastaj i dënon, 

gjithashtu Ai i ka detyruar njerëzit që të bëjnë vepra të mira, për të cilat pastaj i shpërblen. Sipas tyre, 

veprat e njerëzve në realitet janë veprat e Tij, mirëpo quhen si të tyret në formë metaforike. Deterministët 

mohojnë shkaqet e kauzalitetit (shkakësisë) natyror (sebebije tabi’je) dhe se vetëm Ai është shkaku i vërtetë. 

Këta e mohojnë kauzalitetitn natyror në mes të gjërave, sepse ai bie ndesh me parimin Zoti i Madhëruar 

është Krijuesi i Pashok. 

Ai që pranon këtë opinion, ia përket padrejtësinë Zotit të Madhëruar. 

Sipas intederministëve (mufauida. Ehlu’t tefuid), Zoti u ka lënë përgjegjësi të plotë njerëzve të 

veprojnë, duke e ngritur fuqinë, paracaktimin dhe destinimin e Tij, sepse sipas tyre veprat e njerëzve 

tregojnë mangësi. Gjithashtu, mendojnë se çdo gjë e ka shkakun e vet edhe pse shkaqet në fund 

përfundojnë te Krijuesi i shkaqeve dhe tek Shkaku i Parë, gjegjësisht tek Allahu i Madhëruar. 

Ai që pranon këtë ide, e privon Zotin e Madhëruar nga fuqia e Tij dhe e shoqëron me ndonjë tjetër në 

krijim. 

Ne besojmë atë që e kanë thënë imamët tanë të pastër, gjegjësisht idenë që është në mes të dy 

doktrinave dhe dy thënieve, të cilën nuk e kuptuan dot shumë prej kelamistëve. Ata e tepruan edhe pas 

tyre ithtarët gjithashtu e tepruan. Një gjë të tillë e ka zbuluar shkenca dhe filozofia pas disa shekujsh. Nuk 

është për t‟u çuditur se disa nuk e dinë urtësinë e imamëve, mendojnë se idenë moderative, çështje në mes të 

dy çështjeve e kanë sjellë vonë disa filozofë perëndimorë edhe pse imamët tanë u kanë paraprirë dhjetë 

shekuj më parë. Është e njohur thënia e imamit tonë, Sadikut (a.s): “S’ka as determinizëm (xhebr) e as 

indterminizëm (tefuid), por diçka në mes tyre!” Sa e qëlluar dhe sa preçize është kjo thënie! Thënia e tij mund të 

rezymohet kështu: Veprat tona nga njëra anë janë realisht tonat dhe ne jemi shkak natyror, sepse i 

kryejmë me dëshirën dhe fuqinë tonë, mirëpo nga ana tjetër bëhen me fuqinë e Zotit të Madhëruar sepse 

Ai është Krijuesi i tërë ekzistenvcës. Ai nuk na detyron në veprat tona sepse ne kemi liri veprimi për të 

mirë apo për të keq, mirëpo as nuk na ka lënë t‟i krjojmë veprat tona duke dalë jashtë fuqisë së Tij. Atij i 

takon krijimi, vendimi dhe urdhri. Ai mund të bëjë çdo gjë. 

Sidoqoftë, ne besojmë se determinizmi dhe indeterminizmi janë sekrete të Zotit të Madhëruar dhe se 

me këtë çështje duhet të merret vetëm ai që e kupton këtë çështje e nëse nuk ka mundësi, atëherë duhet të 

largohet në mënyrë që të mos devijojë nga besimi, pasi kjo çështje është një ndër çështjet më delikate në 

filozofi, çështje të cilat duhet t‟i kuptojnë vetëm njerëz të rrallë dhe për këtë shkak u kanë rrëshqitur 

këmbët shumë apologjetëve (kelamistëve). Marrja me këtë çështje e kalon kapacitetitn e njeriut të 

rëndomtë dhe mjafton që njeriu t‟u besojë qëndrimeve të imamëve të pastër rreth kësaj çështjeje, 

gjegjësisht të besojë në parimin modertaiv midis detreminizmit dhe indetreminizmit. Kjo çështje 

konsiderohet parim besimi,vetëm nëse ka të bëjë me ata që e kuptojnë në mënyrë të hollësishme e precize. 

 

 

 

 

11. NDRYSHIMI I QËNDRIMEVE (BEDA) NË DOKTRINËN TONË 

 

Ky parim ka të bëjë me njeiun që i ndërron qëndrimet, gjegjësisht me qëllimet për të bërë diçka, 

pastaj, për ndonjë arsye, ndërron qëndrimin dhe e braktis edhe pse kishte vendosur më parë që ta kryejë. 

Shkaku mund të jetë se ai nuk i ka ditur pasojat ose nga pendimi. 



Ndryshimi i qëndrimeve është absurd (mustehil, muhal) për Zotin e Madhëruar sepse në këtë 

mënyrë do ishte i mangët dhe i paditur. Këtë çështje e refuzojnë imamitët. Në këtë kontekst, imam Sadiku 

(a.s) thotë: “Nëse ndokush thotë se  Zoti i ndryshon qëndrimet, tek ne konsiderohet mohues i Zotit të Madhëruar 

(kafir)”. Ai gjithashtu ka thënë: “I qëndroj larg atij që thotë se Zoti im bën diçka që se ka ditur dje”. 

Ekzistojnë disa të dhëna se gjoja imamitët tanë e kanë pranuar këtë parim në mënyrë paraprake, si 

p.sh. imam Sadiku ka thënë: “Nuk i është zbuluar diçka Zotit ashtu siç i është zbuluar në lidhje me Ismailin, tim bir” 

dhe duke u mbështetur në këtë thënie, disa ithtarë të doktrinave islame, e kanë kritikuar doktrinën 

imamate rreth kësaj çëshjeje dhe e kanë konsideruar si dobësi të shiizmit. E vërteta është se ajo që thotë 

Zoti i Madhëruar në Kur‟anin Famëlartë: “Zoti fshin apo konfirmon atë që e dëshiron…” 

Nga kjo nënkuptohet se Zoti i Madhëruar zbulon diçka nëpërmjet profetit apo të dashurit (velij), 

ose në përgjithësi, për ndonjë arsye të caktuar dhe pastaj e fshin atë. Zoti i Madhëruar ka njohuri 

paraprake për një gjë të tillë, si p.sh. në historinë e Ismailit kur i ati, Ibrahimi, pa në ëndërr se e therr 

djalin e vet për kurban. 

Një çështje e tillë  mund të jetë e afërt edhe me konceptin e abrogimit të parimeve sheriative të 

mëparshme me sheriatin e profetit tonë (s.a.s), madje edhe me abrogimin e disa parimeve të cilat i janë 

shpallur Muhamedit (s.a.s). 

 

 

12. DISPOZITAT E FESË NË DOKTRINËN TONË. 

 

Ne besojmë se Zoti i Madhëruar i ka obliguar njerëzit me parime obligative dhe me ndalesa për të 

mbrojtur interesat e tyre dhe ua ka ndaluar gjërat që janë në dëm të tyre. 

Ai gjithashtu ka vepruar me të gjitha parimet  në fe nga mëshira dhe drejtësia ndaj robvë të Tij. Për 

çdo ngjarje duhet duhet të ketë rregull (dispozitë) dhe asgjë nuk mund të jetë pa ndonjë dispozitë të 

veçantë të Zotit, edhe pse ndonjëherë ne nuk e gjejmë dot rrugën për të gjetur atë dispozitë. 

Ne, gjithashtu, themi se nuk është e hijshme që Zoti t‟i urdhërojë njerëzit për diçka që i dëmton 

apo t‟ua ndalojë diçka që është në favor të tyre. Sipas disa doktrinave islame, e keqe është ajo që e ka 

ndaluar Zoti, ndërsa e mirë është ajo që ka urdhëruar të veprohet dhe për këtë shkak veprat në vetvete nuk 

janë as të mira e as të këqija. Ky qëndrim i tyre nuk përputhët me logjikën. Sipas tyre, Zoti gjithashtu, 

mund të urdhërojë të bëhet ndonjë e keqe ose të ndalojë ndonjë të mirë dhe në këtë mënyrë Atij ia 

përkasin paditurinë dhe paaftësinë. Zoti është i pastër nga thëniet e tilla! 

Shkurtimisht, më e saktë është të thuhët se Zoti i Madhëruar nuk ka as dobi e as dëm nga parimet 

me të cilat na obligon, por çdo gjë është në dobinë tonë. Zoti i Madhëruar as urdhëron e as ndalon kot dhe 

ai nuk ka nevojë për robët e Vet! 
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13. PROFETËSIA NË DOKTRINËN TONË 

 
Ne besojmë se profetësia është funksion hyjnor për atë që zgjedh Zoti i Madhëruar nag robër e 

Vet të devotshëm e të përkryer në sjelljet e tyre dhe e dërgon për t‟i udhëzuar njerëzit që të kënë dobi në 

këtë botë dhe në botën tjetër, për t‟i shpëtuar e pastruar nga deformimi i moralit nga dëmet e traditave të 

këqija, si dhe për t‟u mësuar urtësinë dhe dijen, për t‟u a bërë të ditur rrugët e lumturisë e mirësisë, që 

njerëzimi të arrijë përsosmërinë që i përshtatet, duke u ngritur në pozita të larta në këtë botë dhe në botën 

tjetër.  

Ne besojmë se Zoti na dërgon profetë për t‟i udhëzuar njerëzit, për t‟i predikuar mesazhin 

udhërrëfyes, si dhe të jenë udhëzues nga Zoti. Ne, po ashtu besojmë se njerëzit nuk kanë të drejtë të 

caktojnë profetë e as të rekomandojnë ndonjë e as të zgjedhin, pasi nuk e gëzojnë një të drejtë të tilë. Zoti 

i madhëruar është përgjegjës për zgjedhjen e profetëve dhe ne këtë kontekst thotë: “ Ai e di më mirë se ku 

do ta çojë mesazhin e vet”.  

Njerëzve nuk u lejohet që të debatojnë rreth atij që është dërguar si udhëzues, myzhdedhënës e 

vërejtjetërheqës dhe as të kundërshtojnë parimet dhe rregullat e sheriateve që i përhap Profeti. 

 

 

14. PROFETËSIA ËSHTË FAVOR 

Njeriu është krijuar me sjellje të çuditëshme dhe ka strukturë kompleksive nga aspekti natyror, 

psikik, dhe intelektual. Në personalitetin e çdo individi ekzistojnë ndjenja për të bërë mirë dhe për të bërë 

keq. Instiktivisht, njeriu karakterizohet me anim kah epshet dhe kënaqësitë, me dëshirë për të dominuar 

mbi të tjerët dhe për të dominuar mbi të tjerët dhe për të përjetuar kënaqësitë e kësaj bote. Në këtë 

kontekst, Zoti i Madhëruar thotë: “Vërtet, njeriu është në humbje”; “Vërtet, njeriu shkel çdo cak, kur 

mendon se është i vetëmjaftueshëm”; “shpirti anon kah e keqja”. Këto e të tjera ajete kur‟anore të qarta 

tregojnë për epshin njerëzor dhe për ndjenjat.  

Nga ana tjetër, Zoti i Madhëruar ka krijuar tek njeriu mendjen, arsyen që udhëzon të veprojë 

mirë, ashtu siç ka krijuar dhe ndërgjegjen që e mbron  apo e spraps nga sjelljet e këqija, padrejtësitë e çdo 

gjëje të urryer.  

Konflikti i brendshëm në shpirtin njerëzor vazhdon mes epsheve dhe arsyes, e nëse arsyeja 

dominon mbi epshet, atëherë ai njëri përfiton pozitë të lartë, udhëzohet, është i sjellshëm dhe ka shpirt të 

pastër; ndërsa, nëse epshet dominojnë mbi arsyen, atëherë deformohet moralisht dhe bëhet si kafshët. 

Ndikim më të madh në një konflikt të tillë kanë epshet dhe për këtë shkak njerëzit zhyten në humbje dhe 

largohen nga udhëzimi vetëm e vetëm se u bindën epsheve dhe iu përgjigjën ndienjave. “E shumica e 

njerëzve nuk janë besimtarë, edhe nëse nuk u përkushtohesh plotësisht.” Njeriu nuk duhet të depërtojë 

në të gjitha fshehtësitë që ekzistojnë rreth tij dhe për këtë shkak, ai vetë nuk mund të dijë gjithçka që është 

në dobi a në dëm të tij apo diçka që e bën të lumtur atë në veçanti dhe shoqërinë në përgjithësi. Madje sa 

më tepër përparojnë njohuritë mbi dukuritë natyrore dhe mbi qëniet materiale, aq më i ditur bëhet njeriu. 

Për këtë shkak njeriu ka nevojë të madhe për t‟i përfituar shkallët e lumturisë nëpërmjet udhërrëfyesit që e 



udhëzon në rrugën e duhur dhe në sistemin e qartë, në mënyrë që t‟i forcohet arsyeja e të ngadhnjejë mbi 

armikun e tij të ashpër kur hyn në luftë vendimtare mes arsyes e ndjenjës.  

Njeriu, më së shumti ka nevojë për një udhërrëfyes më të mirë e ta marrë për dorë drejtë mirësisë 

kur ai bie pre e epsheve të cilat ia zbukurojnë gjërat e këqija dhe ia verbojnë sytë që të mos shoh rrugën e 

mirësisë, lumturisë dhe të begatisë, si dhe në çastin kur ai nuk zotëron njohuri që e udhëzojnë të dallojë në 

mes të mirës së dobishme dhe të keqes së dëmshme. Secili prej nesh përjeton një konflikt të tillë në 

mënyrë të vetëdijshme apo jo dhe shpëton vetëm ai që e mbron Zoti. Nisur nga ky aspekt, vështirë është 

që njeriu i qytetëruar dhe i kulturuar t‟i gjejë vetë të gjitha rrugët e mirësisë e begatisë dhe të gjitha 

mënyrat  që janë në dobi  apo dëm të tij e të shoqërisë së tij në këtë botë dhe në botën tjetër, sado që të 

mundohet vetë apo bashkëpunim me të tjerët nëpër takime, seminare e konferenca.  

Për këtë shkak, ndihet nevoja e domosdoshme që Zoti i Madhërishëm t‟ju dërgojë njerëzve si 

mëshirë dhe favor për ta “ një profet prej tyre që u lexon ajetet e tij, i pastron ata dhe ua mëson 

Kur‟anin dhe urtësinë”. Profeti do t‟i largojë ata nga e keqja dhe do t‟i udhëzojë në rrugën e lumturisë 

dhe të begatisë. Dërgimi i profetëve është favor i Zotit  ndaj robëve të Tij. Favori i tij ndaj robëve të tij 

është apsolut dhe i pakufizuar ashtu siç është dhe bujaria e Tij. Dërgimi i profetëve është domosdoshmeri, 

jo në kuptimin që është obligim mbi Zotin, pasi Zoti nuk mund ta obligojë asgjë dhe askush, por në këtë 

kontekst, me termin domosdoshmeri, obligim (uaxhib) nënkuptohet ajo që nënkuptohet nga fjala e dikujt se 

Ai (Allahu) është domosdoshmerisht ekzistent (uaxhibu‟l vuxhud), gjerësisht Qënie e domosdoshme që 

nuk mund të pëpjestohet.  

 

 

15. MREKULLITË E PROFETËVE NË DOKTRINËN TONË 

 

Ne besojmë se Zoti i Madhëruar kur dërgon udhëzues dhe profetë, e vërteton dërgimin e tij me 

mrekulli që  t‟i ftojë njerëzit në besimin në Zot. Mesazhi i tij është argument dhe fakti që ua prezanton 

atyre duke plotësuar favorin dhe mëshirën nga Zoti.  

Argumenti i tillë duhet të jetë nga lloji që del vetëm nga Krijuesi i gjithësisë e i të gjitha qënieve 

(pra, mbi nivelin e aftësisë njerëzore për të bërë një gjë të tillë), duke ia mundësuar atë profetit udhëzues 

që të ftojë në fe e të udhëzojë nëpërmjet mrekullive. Ky fakt është me të cilin profeti u drejtohet njerëzve 

quhet mu’xhize (mrekulli, e pamundur që të arrihet nga të gjithë), pasi njerëzit s‟kanë mundësi të bëjnë 

një gjë të tillë.  

Profeti duhet të këtë mrëkulli për të vërtetuar misionin e tij para njerëzve. Mrekullia duhet te jetë 

një vepër e dukshme, të cilën s‟mund ta bëjnë as dijetarët, as artistët e as njerëzit e rëndomtë. Nëpërmjet 

mrekullive, ai konfirmon profetësinë e vet para popullit. Nëse njerëzit nuk duhet të bëjnë diçka të tillë, 

atëherë nënkuptohet se mrekullia i tejkalon aftësitë e njerëzve dhe është diçka e jashtëzakonshme, dhe në 

këtë mënyrë nënkuptohet se ai bën mrekulli, është mbi nivelin e njerëzve. Mrekullia u takon 

pejgamberëve që thërrasin në profetësi dhe në mesazh që i thërrasin njerëzit në besim nëpërmjet mesazhit, 

prandaj beson ai që e beson e bën kufër ai që e mohon.  

Mrekullia e çdo profeti ka patur lidhje me shkencat dhe artet në kohën e tyre, p.sh. mrekullia e 

Musait (a.s) ka qënë shkopi që i ka përballuar magjive, sepse magjia ka qënë e përhapur në kohën e tij. 

Me shkopin e Musait (a.s) magjia pësoi disfatë dhe iu bë e ditur njerëzve se është diçka e 



jashtëzakonëshme që s‟mund ta bëjnë njerëzit. E tillë ishte mrekullia e Isait (a.s) me të cilën i shëronte të 

verbërit e lebrozët dhe i ngjalllte të vdekurit.                                                 

 Mrekullia e tij erdhi në kohën kur mjekësia dhe mjekët gëzonin autoritete shumë të larta para 

njerëzve. Dituria e tyre mjekësore nuk mund të krahasohej me mrekullitë e Isait (a.s).    Mrekullia e 

përherëshme e profetit tonë, Muhammedit (s.a.s) kur Kur‟ani famëlartë, që karakterizohej me stil dhe 

retorikë specifike në kohën kur retorika gëzonte autoritet të madh në shoqëri. Kur erdhi Kur‟ani famëlartë 

si rrufe, i poshtëroi dhe i çuditi ata dhe i bëri të kuptojnë se as mund ti qaseshin Kur‟anit, elokuenca e tyre 

u zbeh pasi nuk mund të imitonte rrjedhshmërinë e tij. Argumentet për pamundësinë e tyre është se 

Allahu i ftoi në sfidë që të formulojnë dhjetë sure, madje edhe një sure, por ata ishin të paaftë. Paaftësia e 

tyre për të bërë diçka si Kur‟ani vërteton se Kur‟ani është mrekulli që i është shpallur Muhammedit 

(s.a.s), të birit të Abdullahit dhe nëpërmjet këtij mesazhi është vërtetuar se Muhammedi (s.a.s) ka qënë 

profet dhe atë që ka thënë ka qënë e vërtetë. 

 

 

16. PAGABUESHMËRIA E PROFETËVE NË DOKTRINËN TONË 

Ne besojmë se të gjithë profetët janë të mbrojtur nga mëkatet. Ne dallohemi nga disa muslimanë 

të tjerë, sepse besojmë se edhe imamët janë të mbrojtur nga mëkatet. Nocioni “të mbrojtur” (ma’sum) 

nënkupton mbrojtjen nga mëkatet e mëdha dhe të vogëla, nga gabimi dhe harresa. Profetët duhet të jenë të 

pastër edhe nga disa cilësi të tjera që e cënojnë personalitetin, si ngrënia nëpër rrugë, qeshja me zë të lartë 

dhe çdo gjë që është e papëlqyeshme në sytë e njerëzve.  

Sikur të lejohej që profeti të mos ishte i mbrojtur nga mëkatet, të gabojë e të harrojë, apo të bëjë 

diçka të ngjashme, atëherë respekti i tij do të ishte fakultativ. Nëse ndiqet një pejgamber i tillë, atëherë do 

të lejonim mëkatimin me leje nga Zoti i madhëruar, madje do ta obligonim një gjë të tillë, e një gjë e tillë 

nuk lejohet as me fe e as me intelekt si dhe kundërshton profetësinë që duhet të respektohet përgjithmonë. 

Nëse bën ndonjë mëkat apo gabon, atëherë nuk jemi të obliguar ta ndjekim në asnjë mënyrë dhe 

kështu do të zhvlerësohet fenomeni i dërgimit të profetëve, profeti do të konsiderohej si njerëzit e tjerë 

dhe nuk do të kishte vlerë aq të madhe, urdhrat e tij nuk do të respektoheshin dhe nuk do të kishim fare 

besim në fjalët dhe në veprat e tij. 

Mbrojtja nga mëkatet vlen edhe për imamitët, sepse ai caktohet nga Zoti për t‟i udhëhequr 

njerëzit si mëkëmbës i profetit. Këtë çështje do ta shqyrtojmë në kapittulin mbi imamatin. 

 

 

17. CILËSITË E PROFETËVE NË DOKTRINËN TONË 

 

Ne besojmë se profeti jo vetëm që duhet të jetë i mbrojtur nga mëkatet, por duhet të karakterizohet 

edhe me cilësitë më të larta morale, racionale e edukative, të jetë trim, politikan, durimtar, i aftë dhe i 

zgjuar më shumë se të tjerët, se po të mos ishte i tillë ai nuk do ishte i aftë të udhëhiqte njerëzimin e të 

menaxhonte çështjet e tërë botës. 

Profeti duhet të jetë i pastër që në lindje, i sinqertë, i pastër nga mëkatet dhe veprat e shëmtuara që 

para shpalljes së profetësisë, që të pranohet në mesin e njerëzve me zemër të qetë dhe që ta meritojë këtë 

pozitë të lartë të ofruar nga Zoti. 

 



 

 

18. PROFETËT DHE LIBART E TYRE NË DOKTRINËN TONË 

 

Ne plotësisht besojmë se të gjithë profetët dhe të dërguarit kanë sjelluar të vërtetën, ne, gjithashtu, 

besojmë se ata kanë qenë të mbrojtur dhe të pastër nga mëkatet. Mohimi i profetëisë së tyre ose nënçmimi 

i tyre konsiderohet kufër dhe herezi, sepse në mënyrë të tillë mohohet profeti ynë, i cili ka njoftuar për ta 

të vërtetën dhe ka pranuar profetësinë e tyre. 

Ne duhet të besojmë veçanërisht në profetët që u ceken emrat në Kur‟anin Famëlartë, ai Ademi (a.s), 

Nuhi (a.s), Ibrahimi (a.s), Davudi (a.s), Sulejmani (a.s), Musai (a.s), Isai (a.s). Ai që refuzon njërin prej 

tyre është njëlloj sikur t‟i ketë refuzuar të gjithë. 

Një mëndim i tillë mohon edhe profetësinë e profetit tonë në veçanti. 

Gjithashtu obligohemi që t‟u besojmë librave të tyre të zbritur. Teurati dhe Inxhili (Ungjilli) që ekzistojnë 

sot në duart e njerëzve janë falsifikuar dhe nuk janë versionet origjinale që u janë shpallur profetëve, 

sepse janë bërë ndryshime, ndërhyrje dhe plotësime pas kohës së Muasit (a.s) dhe Isait (a.s) nga itharët e 

tyre. 

 

 

 

 

 

19. ISLAMI NË DOKTRINËN TONË 

 

Ne besojmë se feja e pranuar tek Allahu është Islami. Islami është fe e vërtetë hyjnore që ka ardhur 

në fund të ciklit të ligjeve (sheriateve) për lumturinë e njerëzve. 

Parimet e Islamit janë shpallur për të qenë në dobi të njerëzve si në këtë botë ashtu edhe në botën 

tjetër dhe janë të vlefshme për të gjitha kohërat, ato nuk ndryshojnë dhe pëmbajnë rregulla që 

sistematizojnë jetën individuale, shoqërore e politike. 

Duke qenë shpallje e fundit, atëherë nuk mund të zevendësohet me asgjë tjetër që të përmisojë 

njerëzinë e zhytur në errësirë dhe imoralitet, patjetër që do të vijë koha kur do të forcohet feja islame dhe 

të dominojë me drejtësinë dhe rregullat e saj. 

Sikur të praktikohej sheriati islam në tërë rruzullin tokësor, do të ekzistonte paqja në mes njerëzve, 

do të kishte lumturi dhe njeriu do të fitonte shkallën më të lartë të kënaqësisë dhe moralit, nuk do të kishte 

padrejtësi në botë, do të mbretëronte dashuria dhe vëllazërimi në mes njerëzve dhe do të zhdukej varfëria. 

Sot vëmë re një gjendje të mjerueshme e të nënçmuar tek ata që e quajnë veten muslimanë, sepse 

nuk praktikohet Islami  i vërtetë. Që nga shekulli i parë e deri më sot gjendja e muslimanëve bëhet keq e 

më keq dhe faktor kryesor i kësaj gjendjeje të muslimanëve është mospraktimi dhe refuzimi i aplikimit të 

normave islame në jetë dhe në një situatë të tillë ku nuk ka as rregulla e as sistemime përhapet armiqësia 

dhe padrejtësia që nga pushtetarët e deri tek populli i thjeshtë. 

Gjendja e tillë ka zhdukur shpirtin e lëvizjes progresive, ka dobësuar fuqinë e tyre, ka disorientuar 

qëllimin e trye dhe Zoti i dënon për shkaqe të tilla : „Zoti nuk ndryshon begatitë që i ka dhënë një populli, 

përderisa ata nuk e ndryshojnë veten e tyre. “ ky është ligji i Zotit për krijesat e Tij: “Vërtetë kriminelët 

nuk shpëtojnë”, ose “Zoti yt nuk shkatërron fshatra (vendabanime) nga padrejtëisa nëse banorët e tyre 

janë mirëbërës”. “Zoti i ka dënuar fshatrat (nedbanimet) sepse kanë bërë padrejtësira…” 



Si mund të shpresohet që feja të shpëtojë popullin kur dihet se nuk veprohet fare me parimet e fesë 

dhe se parimet e tilla ekzistojnë vetëm në letër?! Ka një kohë të gjatë që ne u kemi dhënë lamtumirën 

parimeve themelore islame që përmbajnë në vete besimin, besnikërinë sinqeritetin, drjtësinë, mirësjelljen 

dhe të duash vëllain musliman ashtu siç do vetveten. Sa më shumë që kalon koha, aq më shumë i shohim 

të ndarë në grupe, pasrti e fraksione, vrapojnë pas kësaj bote, akuzojnë njëri-tjetrin për herezi (kufr), janë 

larguar nga thelbi i fesë, nga të mirat individuale dhe shoqërore si dhe janë prokupuar me çështe të 

pavlefshme si: a është krijuar Kur‟ani apo jo, qortimi (ua‟id), rikthimi (rexh‟a) dhe a janë krjuar Xhenneti 

dhe Xhehenemi apo do të krijohen, etj. 

Grindja në mes tyre ka sjellë devijimin e tyre dhe i ka larguar nga qëllimi i realtë i fesë. Me kalimin 

e kohës devijimi i tyre zmadhohet shumë e smë shumë, derisa dominon në mesin e tyre injoranca, 

humbja, iluzioni, lufta dhe grindja aq sa i ëhstë mundësuar Perëndimit ta okupojë botën islame që është në 

gjumë. Vetëm Zoti e di se deri kur do të zgjasë situate e tillë: “Zoti yt nuk shkatërron fshatra 

(vendbanime) nga padrejtësia, nëse banorët e tyre janë mirëbërës”. 

Për muslimanët nuk ka rrugë tjetër, as sot e as nesër, përveç rikthimit në veten e vet, t‟i edukojë 

fëmijët dhe brezat e ardhshëm  me mësimet e drejta islame dhe t‟i fshijnë mosmarrëveshjet dhe 

padrejtësitë midis tyre.. vetëm në këtë mënyrë do të shpëtojnë nga kjo tragjedi dhe pastaj të përhapin 

drejtësinë në botë, ku mbretëron e keqja, ashtu siç u ka premtuar Zoti i Madhëruar e Profeti (s.a.s) dhe 

ashtu siç u ka premtuar feja që është vula e feve. Nuk ka përmisime në botë pa përmisuar veten e tyre! 

Duhet të ekzistojnë një imam që do ta pastrojë Islamin nga iluzionet, risitë dhe kotësirat që i janë veshur, 

që do t‟i shpëtojë njerëzit nga prishja morale, padrejtësia, dëmi, armiqësia e përhershme dhe luajtja me 

parimet etike dhe me shpirtat njerëzorë. 

O Zot, shpejto daljen dhe lehtëso rrugëdaljen! 

 

 

 

 

20. LIGJVËNËSI I ISLAMIT (PROFETI) NË DOKTRINËN TONË 

 

Ne besojmë se Profeti i mesazhit islam është Muhammedi (s.a.s), i biri i Abdullahit, profeti i fundit, i 

dërguari i fundit dhe më i miri nga të gjithë. 

Gjithashtu ai është më i nderuari i njerëzimit, morali i tij nuk ka të krahasuar me askënd, është më 

besniku më i mençuri dhe më i edukuari prej fillimit të njerëzimit deri në Ditën e Gjykimit. 

 

 

21. KUR’ANI FAMËLARTË NË DOKTRINËN TONË 

 

Ne besojmë se shpallja (Kur‟ani) është zbulesë hyjnore e zbritur nga Zoti i Madhëruar, në gjuhën e 

profetit të Tij më të respektuar (a.s). Kur‟ani është mrekulli e përhershme dhe asnjë nuk mund t‟a 

përpilojë diçka të tillë, sepse dallohet nga stili, elokuenca dhe përmbajtja e të vërtetave dhe njohurive të 

mëdha; nuk mund të ndryshohet e as falsifikohet. Kur‟ani që e lexojmë sot është i njëjti Kur‟an që i është 

zbritur Profetit (a.s) dhe secili që dyshon në këtë fakt konsiderohet intrigant e dështak. Kur‟ani është fjalë 

e Zotit të Madhëruar që nuk mund ta dëmtojë askush në asnjë mënyrë. 

Një nga argumentet e mrekullisë së tij është, se sado që të kalojë koha dhe sado që të përparojë 

shkenca apo arti, ai gjithmonë e ruan vitalitetin, bukurinë dhe lartësinë e mendimeve në të. asnjë teori e 



vërtetë shkencore nuk mund të gjejë ndonjë gabim aty dhe asnjë teori e vërtetë filozofike nuk 

kundërshtohet me Kur‟anin, ashtu siç ndodh me veprat e dijetarëve dhe filozofëve të mëdhenj, pa marrë 

parasysh se në çfarë niveli të lartë shkencor kanë mbërritur. Sa më tepër të përparojnë hulumtimet 

shkencore dhe teoritë e saj, aq më tepër vërehen gabimet në mes tyre, qoftë edhe nëse kemi të bëjmë me 

filozofët e mëdhenj të Greqisë, si Sokrati, Platoni dhe Aristoteli, e që konsiderohen iniciatorë të shkencës 

dhe epërsisë intelektuale. 

Ne besojmë se Kur‟ani duhet të madhërohet me fjalë dhe me vepra dhe nuk duhet të flliqet asnjë 

shkronjë e tij. Ai që nuk është i pastër nuk mund ta prekë. Kur‟ani nuk mund të preket gjatë periudhës së 

mentrunacioneve ose lehonisë, e as xhunub e pa abdest, ose në ndonjë situatë që theksohet në librat e 

fikhut. Kur‟ani nuk mund të digjet, as të shkelet e as të zhvlerësohet me ndonjë nga mënyrat e poshtërimit 

të njohura nga njerëzit si hedhja e tij, ndotja e tij, gjuajtja me këmbë, apo vendosja e tij në ndonjë vend të 

ulët e të padenjë për të, sepse është i shenjtë dhe ai që vepron kështu, injoron Islamin dhe shenjtërinë 

fetare si dhe konsiderohet mohues (kafir) i Zotit të botërave. 

 

 

 

22. MËNYRA E KONFIRMIMIT TË ISLAMIT DHE SHERIATEVE TË 

MËPARSHME 

 

Nëse ndokush debaton me ne për autencitetin (vërtetësinë) e fesë islame, ne i përgjigjemi me 

mrekullinë e përhershme, që është Kur‟ani Famëlartë. Ne, kështu, bindim edhe veten tonë nëse na kaplon 

ndonjë dyshim gjatë periudhës kur mendja e lirë e njeriut kalon nëpër fazën e dyshimit për të formuar dhe 

konfirmuar besimin. 

Ligjet (sheriatet) e mëparshme, si ajo hebraike dhe e krishterë, nuk janë autentike ashtu siç janë ato të 

Librit Famëlartë dhe nuk ka nevojë të bindim as veten tonë për autencitetin e tyre e as ndokënd që 

dyshon. 

Në librat e shenjtë që gjenden para nesh dhe që u përkasin profetëve si Teurati dhe Inxhili, nuk ka 

mrekulli të përhershme, ndërsa Kur‟ani është mrekulli e përhershme edhe pse Islami e konfirmon 

ekzistencën e tyre. 

Ne, muslimanët, pranojmë dhe konfirmojmë profetësinë e sheriateve të mëparshme, sepse pas besimit 

tonë në fenë islame, obligohemi që të besojmë në çdo gjë që Allahu na ka shpallur, e në mesin e gjërave 

të shpallura janë edhe të dhënat mbi profetët paraprakë. 

Muslimani nuk ka nevojë të hulumtojë autencitetin e ligjit të krishterë e as ligjeve të tjera të 

mëparshme pas pranimit të Islamit, sepse pranimi i Islamit nënkupton pranimin e tyre dhe besimi në të 

nënkupton besimin në profetët e mëparshëm. 

Muslimani nuk duhet të hulumtojë vërtetësinë e mrekullisë të profetëve, sepse kur pranon Islamin, 

pranon edhe besimin në mrekullitë e tyre. Nëse ndonjë person  hulumton autencitetin e fesë islame dhe 

përfundon pa sukses, atëherë duhet që në mënyrë racionale – na bazë të njohjes dhe të observimit – të 

hulumtojë autencitetin e fesë së krishterë, sepse është feja e fundit para Islamit dhe nëse edhe aty nuk ka 

sukses, atëherë duhet të hulumtojë ndonjë fe tjetër paraprake, si fenë hebraike dhe kështu të vazhdojë 

derisa të bindet në autencitetin e ndonjërës fe ose t‟i refuzojë krejt. Kjo është e kundërta nga ajo që ka 

ndodhur me hebraizmin dhe me krishterimin. Hebreu nuk hulumton autencitetin e fesë së krishterë dhe 

fesë islame dhe mbështet vetëm në gjykimin racional; e njëjta ndodh edhe me të krishterin, sepse nuk i 



mjafton të besojë Isain (a.s), por duhet të hulumtojë Islamin dhe autencitetin e tij. As hebraizmi e as 

krishterimi nuk mohojnë ekzistimin e ndonjë ligji pas tyre e që i abrogojnë të parat. As Musai (a.s) e as 

Isai (a.s) nuk kanë thënë se nuk ka profet pas tyre. 

Nuk ka mundësi që të krishterët dhe hebrenjtë të besojnë me zemër të qetë para se të hulumtojnë 

autencitetin e ligjit islam që ka ardhur pas ligjit të krishterë dhe atij hebraik! 

Instikti intelektual nuk duhet t‟u lejojë që të qëndrojnë pas verifikuar autencitetin e feve të tjera të 

mëvonshme dhe nëse binden, atëherë duhet të konvertohen në të, e nëse jo, atëherë le të qëndrojnë në 

bazë të ligjit racional në fenë e tyre të vjetër. 

Muslimani, siç thamë, pasi beson në Islam, nuk ka nevojë të bëjë hulumtimin e feve të 

mëparshme, sepse vetvetiu nënkuptohet se a i pranon ato dhe pasi beson, atëherë pse të kërkojë argument? 

Muslimani nuk pranon ndonjë fe tjetër përpos fesë islame, sepse Profeti (s.a.s) ka thënë: “S’ka më profet pas 

meje!” Muhammedi (s.a.s) ishte i sinqertë e besnik ashtu siç duhet të ishte. “Ai nuk flet si t‟i teket, por flet 

nga shpallja që i shpallet”. Atëherë, siç vërehet nga ajo çka u tha më parë, pse të kërkohen argument për 

profetësi të mëvonshme në të cilën thirr ndokush? 

Pra, pas kalimit të një periudhe të gjatë që nga koha e shpalljes së mesazhit dhe pas ndarjes së 

mendimeve e përçarjes në doktrina e sekte, muslimani obligohet që të ecë në rrugën në të cilën është më i 

bindur për t‟i njohur parimet që i janë shpallur profetit Muhamed (s.a.s). Muslimani obligohet të punojë 

sipas të gjitha ligjeve të shpallura, por sit a dijë se cilat parime janë të sakta kur vëren se muslimanët janë 

të ndarë e të coptuar në grupacione dhe nuk falen në mënyrë të njëjtë dhe as që adhrojnë në mënyrë të 

njëjtë?!!! 

Ç‟të bëjë në raste të tilla? Në çfarë mënyre të falet? Sipas cilës formë dhe cilit mendim duhet të 

veprojë në çështjet e martesës, ndarjes, trashëgimisë, shitblerjes, shpagimet, etj? 

Ai nuk duhet t‟i imitojë prindërit, por duhet patjetër të bindet vetë në lidhjet mes vetvetes dhe 

Zotit të Madhëruar. Këtu nuk duhet të ketë as emocione e as fanatizëm. Ai duhet të bindet se po ndjek 

formën më të mirë të obligimeve hyjnore që janë shpallur nga Zoti i Madhëruar. Ai nuk duhet t‟i dëgjojë 

ata që refuzojnë Zotin e as të dyshojë fare në Zotin e Madhëruar. “A mendon njeriu se do të lihet në 

huti?” “Njeriu nga shpirti kupton.” “Ky është një rikujtim dhe ai që dëshiron, mbështet rrugën e 

Zotit!” 

Çështja e parë që i bie në mend është se a të ndjekë rrugën e familjes së Profetit (s.a.s) apo të 

ndjekë ndonjë rrugë tjetër? Dhe nëse ndjek rrugën e familjes së Profetit (s.a.s), atëherë cilën doktrinë të 

ndjekë, doktrinën duodecimale (e dymbëdhjetë imamëve) apo ndonjë doktrinë tjetër? Nëse mbështet Ehli 

Sunnetin, atëherë cilin prej katër medhhebeve ta përkrahë, ndonjë prej tyre apo ndonjë medhheb tjetër të 

asimiluar? Këto janë pyetjet që i shtron njeriu që është i lirë në mendim dhe zgjedhje, derisa të përkrahë 

një parim të shëndoshë. Për shkak të këtyre çështjeve, jemi të obliguar që të zbërthejmë çështjen e imamit 

dhe parimet e doktrinës dymbëdhjetë imamate. 
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23. IMAMATI NË DOKTRINËN TONË 

 

Ne besojmë se imamati është një ndër parimet e domosdoshme të fesë për t‟u plotësuar besimi. Këtu 

nuk lejohet imitimi i prindërve pa marrë parasysh se sa vlerë dhe se sa të shtyrë në moshë janë, sepse 

zbërthimi i këtij parimi është i domosdoshëm njëlloj si zbërthimi i monoteizmit dhe profetësisë. Ai që nuk 

është adult (balig) obligohet vetëm t‟u besojë këtyre parimeve. Edhe pse disa parime nuk lejohen të 

imitohen por të kuptohen nëpërmejt metodës racionale, në qoftë së ekziston ndonjë zbrazëtirë, atëherë 

duhet të bindet në metodën e imamitëve ose në metodën e ndonjë doktrine tjetër, sepse në këto çështje 

njeriu duhet të ketë njëfarë besimi, pozitiv qoftë ai apo negativ. 

Gjithashtu, besojmë se imamati, ashtu si profetësia, është favor hyjnor dhe se patjetër duhet të 

ekzistojë imam udhërrëfyes pas Profetit (s.a.s) që t‟i udhëzojë njerëzit në rrugën e mirëqenies dhe 

lumturisë. 

Imami ka për detyrë që t‟i udhëheqë njerëzit në rregullimin e jetës së tyre, të përhapë drejtësinë në 

mes tyre dhe ta zhdukë të keqen nga mesi i tyre. 

Nga ajo që u theksua më parë, nënkuptohet se Imamati është vazhdimësi e profetësisë dhe argumentet 

që vlejnë për arsyen e dërgimit të profetëve, vlejnë edhe për dërgimin e Imamit pas Profetit. 

Për këtë themi se Imami caktohet nga Zoti i Madhëruar nëpërmjet gojës së Ptofetit apo Imamit të 

mëparshëm. Zgjedhjen e tyre nuk e bëjnë njerëzit dhe nuk varet nga dëshira e tyre, cilin të duan të 

zgjedhin e cilin nuk duan, jo. Ai që vdes pas e njohur Imamin e vet, vdes me vdekje të xhahilijetit 

(injorancës) ashtu siç transmetohet me hadith të Profetit (s.a.s). 

Nuk duhet të kalojë asnjë kohë pa imam, e që është i obliguar të respektohet sepse është e caktuar nga 

Zoti i Madhëruar, pa marrë parasysh se a e pranojnë njerëzit apo jo! 

Pejgamberi mund të mungojë ashtu siç mungonte në shpellë, po ashtu mund të mungojë edhe imami nga 

populli pa marrë parasysh se sa gjatë mungon. 

Zoti i Madhëruar ka thnë: “Çdo popull ka udhërrëfyes” Rra‟d, 8 

“Nuk ka pasur asnjë popull që të mos i ketë ardhur paralajmërues.” Fatir, 24 

 

 

 

24. PAGABUESHMËRIA E IMAMIT NË DOKTRINËN TONË. 

 

Ne besojmë se Imami, ashtu si profeti, duhet të jetë i mbrojtur nga të gjitha vetitë e këqija dhe 

negative, të dukshme apo të padukshme, që nga fëmijëria e deri në vdekje, me qëllim apo pa qëllim. 

Gjithashtu, ai duhet të jetë i mbrojtur nga mëkati dhe gabimi, sepse imamët janë mbrojtës të ligjit 

(sheriatit) ashtu siç janë edhe profetët. 

Argumeti që vërteton se profetët duhet të jenë të mbrojtur nga mëkatet, gjithashtu na vërteton se edhe 

imamët duhet tëjenë të mbrojtur nga mëkatet. 

Nuk është vështirë për Zotin 

që ta mbledhë tërë botën në një. 

 

 

 

 



 

25. CILËSITË DHE DITURIA E IMAMIT NË DOKTRINËN TONË. 

 

Ne mendojmë se Imami, ashtu si edhe Profeti, duhet të ketë cilësi më të mira në krahasim me njerëzit, 

të ketë virtyte të përkryera, të jetë trim, shpirtgjerë, zemërgjerë, i sinqertë, i drejtë, organizativ, i mençur, i 

urtë dhe i edukuar. 

Argumenti që vlen për Profetin (s.a.s) vlen edhe për Imamin… 

Përsa i përket diturisë së tij, ai inspirohet nga Profeti(s.a.s) ose nga imami paraprak mbi të gjitha parimet 

hyjnore. 

Nëse ndodh diçka e re, ai inspirohet nga fuqia e shenjtë e zbritur nga Zoti i Madhëruar. Ai di të 

vërtetat e gjërave, nuk gabon, nuk bën vepra të dyshimta dhe nuk ka nevojë për argumentet racionale e as 

për mësues që ta mësojnë, edhe pse dituria e tij mund të pakësohet ose të shtohet. Në këtë kontekst, 

Profeti (s.a.s) ka thënë gjatë lutjes së tij: “O Zot, ma shto diturinë!” 

Them se në bazë të hulumtimeve të konfirmuara psikologjike, ekzistojnë disa çaste kur njeriu di 

disa gjëra nëpërmjet intuitës që është pjesë e inspirimit nga fuqia që i ka falur Zoti. Kjo fuqi i nënshtrohet 

dobësisë, shtimit dhe pakësimit tek çdo individ. Në raste të tilla, njeriu i di gjërat pa u menduar fare, pa 

argument e fakte dhe pa mësuar prej mësuesve. Secili njeri përjeton shumë raste të tilla në jetë dhe nëse 

kjo ndodh, Atëherë njeriu ka mundësi të arrijë shkallën më të lartë të fuqisë së tij. Këtë çështje e kanë 

konfirmuar edhe shumë filozofë të hershëm e të vonshëm. 

Në këtë kontekst, themi se fuqia e inspirimit tek Imami quhet fuqi e shenjtë dhe me anë të kësaj ai e 

arrin shkallën më të lartë të përsosjes. Shpirti i tij i pastër dhe i shenjtë ia mundëson që të ketë informata 

në çdo kohë dhe në çdo situatë, e kjo pa u mbështetur fare në fakte, argument e mësues. 

Në shpirtin e tij të dhënat janë të pastra, ashtu siç duken të kristalta në pasqyrë. Këto gjëra janë të 

njohura në historinë e Profetit (s.a.s) ashtu siç janë të njohura edhe në historinë e Imamëve. Ata nuk kanë 

mësuar nga askush, që nga fëmijëria e deri në pleqëri, madje as shkrim e as lexim. Nuk është konfirmuar 

se ndonjëri prej tyre ka mësuar në shkollë ose tek ndonjë mësues edhe pse karakterizohen me pozitë të 

lartë njohurish që nuk arrihet. Ata i janë përgjigjur çdo pyetjeje, nuk kanë thënë kurrë:”Nuk e di!” dhe 

asnjëherë nuk e kanë vonuar përgjigjet pas leximit të literaturës ose përsiatjes.  

Me dijetarët e Islamit ka ndodhur e kundërta. Sa herë që janë theksuar biografitë e tyre, janë theksuar 

emrat e mësuesve të tyre prej të cilëve kanë mësuar në shumë çështje të zakonshme që ndodhin në çdo 

kohë e në çdo vend. 

 

 

26. BINDJA NDAJ IMAMËVE NË DOKTRINËN TONË. 

 

Ne besojmë se duhet t‟i respektojmë imamët, sepse Zoti ka urdhëruar që t‟i respektojmë. Ata janë 

udhëheqës të njerëzve. Nëpërmjet tyre arrihet tek Zoti. Ata përfitjnë diturinë nga inspirimi i Tij. Ata janë 

shtyllë e monoteizmit të Tij si dhe janë depo e diturisë së Tij. Ata janë pikë orientimi për njerëzit në Tokë, 

ashtu siç janë yjet në qiell. Sipas thënies së Profetit (s.a.s): “Ata janë për ummetin tim si anija e Nuhut (a.s), 

kush hipën në të shpëton dhe kush nuk hipën në të, fundoset dhe zhduket.” 

Ne Kur‟anin Famëlartë thuhet se ata janë “robër të nderuar të Zotit, që nuk refuzojnë fjalën e Tij 

dhe sipas urdhërave të Tij veprojnë”. Njerëzit e tillë Zoti i ka pastruar nga çdo lloj fëlliqësirë dhe i ka 

pastruar në tërësi. 



Madje, ne besojmë se urdhri i tyre është edhe urdhër i Zotit, atë që urdhërojnë apo ndalojnë, është ajo 

që urdhëron apo ndalon Zoti i Madhëruar. Bindja ndaj tyre është bindje ndaj Zotit. Ai që i kundërshton 

parimet e Zotit, nuk lejohet të kundërshtohen dhe kundërshtimi i tyre konsiderohet si kundërshtim ndaj 

Pejgamberit (s.a.s) dhe kundërshtimi ndaj Profetit është (s.a.s) është si kundërshtim ndaj Zotit të 

Madhëruar. Obligohemi që t‟u nënshtrohemi urdhrave të tyre, t‟i respektojmë urdhrat e tyre dhe t‟i 

dëgjojmë fjalët e trye. Ne besojmë se parimet ligjore hyjnore dalin nga goja e tyre. Njerëzit nuk duhet të 

marrin diçka prej çështjeve të tilla nga ndonjë tjetër dhe vetëm me ata do të jenë të qetë në zemër. 

Ata janë si anija e Nuhut (a.s), ai që hipën në të shpëton dhe ai që refuzon, zhytet në detin e humbjes, 

të të këqijave, trazirave dhe intrigave. 

Nuk kemi ndërmend që në artikullin mbi Imametin të vërtetojmë se Imamët janë udhëheqës 

legjislativë dhe pushtetarë hyjnorë, sepse një çështje e tillë ka kaluar me kohën dhe ne nuk kemi 

ndërmend ta rikthejmë historinë dhe kohën përsëri dhe as t‟ua rikthejmë të drejtat atyre që e meritojnë, 

por ajo që na intereson këtu është nevoja për t‟u kthyer tek ata dhe për t‟i marrë prej tyre parimet ligjore 

që kanë ardhur nga Zoti i Madhëruar dhe nga Profeti (s.a.s).  

Gabojnë në çështjet fetare ata që i marrin ligjet nga muxhtehidët dhe që nuk marrin njohuri prej tyre. 

Në ratste të tilla formohen grupacione dhe sekte mbi parimet ligjore pa patur mundësi që të 

harmonizohen. Njeriut nuk i lejohet që të ketë liri zgjedhjeje në përkatësinë doktrinore, por obligohet që 

të hulumtojë dhe të bindet me argument kategorike se nëpërmjet ndonjë doktrine do të arrijë t‟i praktikojë 

parimet hyjnore. Njeriu i tillë bindet se parimet e tilla duhet të respektohen në mënyrë vullnetare. Aty ku 

ka bindje, ka edhe vullent të mirë. 

Argument kategorik konfirmon se patjetër duhet të kthehemi në Familjen e Profetit (s.a.s) dhe se ata 

janë burim kryesor i parimeve të zbritura nga Zoti i Madhëruar pas Profetit (s.a.s). Në këtë kontekst, 

Profeti (s.a.s) thotë: “Unë ju lam lënë dy gjëra pas meje, nëse kapeni për to nuk do të humbni asnjëherë: njëra gjë është 

më e madhe se tjetra, Libri i Zotit është litar i gjatë prej aielli deri në toëk dhe familjen time të pastër, dhe ato nuk do të 

ndahen asnjëherë nga njëra-tjetra…” 

Këtë hadith e kanë transmetuar edhe Ehli Sunneti edhe shiitët. Nëse përqëndrohesh me vëmendje në 

këtë hadith, do të befasohesh dhe do të habitesh me përmbajtjen e tij. Qëllimi kryesor i tij në fjalët: “Nuk 

do të humbni asnjëherë nëse kapeni në to…” Nga këto fjalë mund të nxirret konkluzion se dy gjërat nuk 

mund të ndahen dhe se konsiderohen si një çështje. Ai që i ndan nuk do të udhëzohet asnjëherë dhe për 

këto dy çështje janë si anija e shpëtimit dhe sigurim për banorët e tokës dhe ai që nuk hipën në të do të 

fundoset në valët e humbjes e do të shkatërrohet. 

Nga këto fjalë nënkuptohet se vëtëm dashuria ndaj tyre pa i praktikuar fjlaët e tyre dhe pa ecur në 

rrugën e tyre do të shkaktojë largim nga e vërteta, fanatizëm dhe mosnjohje të metodës së vërtetë në 

komentimin e fjalëve të qarta arabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. DASHURIA NDAJ FAMILJES SË PROFETIT (S.A.S) NË DOKTRINËN 

TONË. 

 

Zoti i Madhëruar në Kur‟anin Famëlartë thotë: “Thuaju: “Unë nuk kërkoj prej jush ndonjë 

shpërblim për thirrjën time vetëm se respektimin e dashurisë për hir të farefisnisë 

(akraballëkut)”…(Esh-Shura, 23). 

Besojmë se jemi të obliguar të repektojmë familjen e Profetit (s.a.s) dhe secili musliman duhet t‟i 

dojë, sepse vetë Zoti i Madhëruar kërkon një gjë të tillë prej njerëzve. Dashuria ndaj tyre është shenjë 

imani dhe se urrjetja e tyre është shenjë dyfytyrësie (hipokrizi). Ai që i do ata, e do Zotin dhe Profetin dhe 

ai që i urren ata, urren Zotin dhe Profetin e Tij. 

Dashuria ndaj tyre konsiderohet obligim nga obligimet e fesë islame, që nuk mund të diskutohet e as 

të dyshohet. Të gjithë muslimanët, pa marrë parasysh doktrinat apo mendimet e tyre – përveç një grupi të 

vogël – e pranojnë një parim të tillë. Ata që e refuzojnë një parim të tillë, nuk ka dyshim se refuzojnë një 

parim islam. Urrejtja e familjes së Muhammedit (s.a.s) konsiderohet shenjë hipokrizie, ndërsa dashuria 

ndaj tyre konsiderohet pjesë e imamit. 

Urrejtja e tyre gjithashtu konsiderohet edhe urrejtje e Zotit dhe Profetit të Tij. 

Nuk ka dyshim se Zoti i Madhëruar i obligon njerëzit ta duan familjen e Profetit (s.a.s) sepse ata janë afër 

Zotit të Madhëruar dhe gëzojnë pozitë të lartë, janë të patër nga idhujtaria dhe mëkatet dhe janë larg atyre 

që janë të pa respektuuar. Nuk mund të imagjinojmë që Zoti të na obligojë ta duam atë që bën mëkate ose 

atë që nuk respekton Zotin. 

Njerëzit tek Zoti janë krijesa që adhurojnë dhe më i nderuari prej tyre ëhstë ai që është më i 

devotshëm. Pra, vetëm ai që është më i devotshëm duhet të duhet e të respektohet. 

Sikur të mos ishte kështu, atëherë do të duhej të respektohen njerëzit që nuk i përkasin grupit të tillë. 

 

 

28. IMAMËT NË DOKTRINËN TONË 

 

Ne nuk i konsiderojmë Imamët ashtu siç i konsiderojnë ekstremistët shiitë (gulafët) dhe hyjnistët 

(shumë fjalë të rënda dalin prej gojës së tyre), por i konsiderojmë njerëz si ne që veprojnë e sillen si ne, 

përpos faktit se janë të respektuar e tëë zgjedhur nga Zoti i Madhëruar. Njerëzit e tillë gëzojnë shkallën 

më të lartë të përkryerjes, janë dijetarë, të devotshëm, trima, zemërgjerë, të mëshirshëm, kanë cilësi të 

lavdëruara njerëzore dhe në cilësitë e tilla nuk mund të krahasohen me njërëzit e rëndomtë. Për shkak të 

karakteristikave të tilla meritojnë të jenë imamë dhe udhërrëfyes pas Profetit (s.a.s) për të rregulluar dhe 

sistemuar jetën e njerëzve, t‟i udhëheqin në fe e sheriat në bazë të Kur‟anit dhe komenteve kur‟anore. 

Imami ynë, Sadiku (a.s) ka thënë:  

“Ne kemi ardhur për t’i mësuar dhe për t’ua shpjeguar njerëzve atë që nuk e dinë dhe nëse nuk jemi të tillë, atëherë mos na 

pranoni!” 

 

 

 

 

 

 



29. CAKTIMI ME TEKST I IMAMIT NË DOKTRINËN TONË. 

 

Ne besojmë se imameti është si profetësia – parë nga aspekti i caktimit – dhe se caktohet nga Zoti 

Madhëruar nëpërmjet gojës së Profetit (s.a.s) ose imamit të caktuar paraprak. Rregullat në këtë çështje 

janë krejtësisht të njëjta me rregullat e profetësisë dhe njerëzit nuk kanë të drejtë të ndërhyjnë në caktimin 

e Zotit për ndonjë që të udhëheqë e t‟i udhëzojë njerëzit. Njerëzit nuk kanë të drejtë as të propozojnë e as 

të zgjedhin ndonjë imam, sepse personi që ka shpirt të shenjtë e që ka aftësi për të udhëhequr njerëzit, më 

së miri njihet nga Zoti dhe vetëm Zoti ka të drejtë ta caktojë. 

Ne besojmë se Profeti (s.a.s) e ka caktuar imamin pas tij dhe se e ka caktuar Ali ibn Ebi Talibin si 

udhëheqës së muslimanëve, aplikues të sinqertë së shpalljes dhe udhëheqës në shumë vende. Në ditën e 

Gadirit ka thënë: “Atë që e kam udhëhequr unë, e udhëheq edhe Aliu. O Zot, udhëzo atë që e respekton, kundërshto atë 

që e kundërshton, ndihmoji atij që e ndihmon, nënçmo atë që e nençmon dhe jepi të drejtë në çdo rast.” 

Caktimi i parë i tij me tekst (hadith) për të udhëhequr ka qenë kur Profeti (s.a.s) ka thirrur të afërmit 

dhe farefisin e tij duke u thënë: “Ky është vëllai im dhe pasardhësi im pas meje, dëgjojeni dhe respektojeni atë.” Në 

atë çast ai ka qenë fëmijë i mitur. Profeti (s.a.s) e ka përsëritur disa herë këtë thënie: “Ti je për mua ashtu siç 

ka qenë Haruni për Musain (a.s) përveç se pas meje nuk ka profet.” 

Caktimi theksohet në shumë transmetime dhe ajete që konfirmojnë udhëheqësinë e tij, si p.dh. ajeti 

kur‟anor: “Mik (i afërt)  i juaji është vetëm Allahu, është i Dërgauri i Tij dhe ata që besuan e që falin 

namazin dhe japin zekatin duke bërë ruku” (duke qenë respektues). “El Maide, 55. 

Argumentet e tilla janë aq të shumta, saqë nuk këmi mundësi t‟i theksojmë këtu.
7
  

Pastaj ai ka caktuar imametin e Hasanit dhe Husejnit, ndërsa Husejni ka caktuar imametin e Zejnul 

Abidinit dhe kështu me rradhë i pari cakton pasardhësin e deri në fund. 

 

 

 

30. NUMRI I IMAMËVE NË DOKTRINËN TONË. 

 

Ne besojmë se imamët që gëzojnë realisht epitetin e imamit, që janë bazë e jona për parimet ligjore 

dhe që janë të caktuar, janë dymbëdhjetë. Të gjithë këta i ka përmendur Profeti (s.a.s) me emër, pastaj 

secili ka përcaktuar pasardhësin, e kështu me rardhë: 

1. Ebu Hasan Ali Ebu Talibi (El-Murteda), i lindur në vitin 23 para hixhretit dhe është vrarë në vitin 

40 para hixhretit. 

2. Ebu Muhammed Hasan ibn Ali (Ez-Zeki) (2-50) 

3. Ebu Abdullah El-Husejn ibn Ali (Sejidush-shuheda) (3-61) 

4. Ebu Muhammed Ali ibn Husejn (Zejnul-Abidini) (38-95) 

5. Ebu Xha‟fer Muhammed ibn Ali (El-Bakir) (58-114) 

6. Ebu Abdullah Xha‟fer ibn Muhammed (Es-sadik) (83-148) 

7. Ebu Ibrahim Musa ibn Xha‟fer (El-Kadhim) (128-183) 

8. Ebu‟l-Hasan Ali bin Musa (Er-Rida) (148-203) 

9. Ebu Xha‟fer Muhammed ibn Ali (El-Xheuad) (195-220) 

10. Ebu‟l-Hasan Ali ibn Muhammed (El-Hadi) (212-254) 

11. Ebu Muhammed El-Hasan ibn Ali (El-Askerij) (232-260) 

                                                             
7 Kapitulli i lujeve në librin e Imam Sadikut “E-Du’a min usulil-kafi”. 



12. Ebu‟l-Kasim Muhammed ibn Hasan (El-Mehdi) (256…) 

Ky i fundit është ai që mungon e që pritet – Zoti ia shpejtoftë ardhjen dhe ia lehtësoftë rrugëdaljen! – për 

ta mbushur tokën me drejtësi pasi është mbushur me padrejtësi dhe imoralitet. 

 

 

 

31. MEHDIU NË DOKTRINËN TONË. 

 

Përgëzimi për paraqitjen e Mehdiut nga rrjedha e Fatimes në fund të kohës (ahiri zaman) për ta 

mbushur botën me drejtësi pas padrejtësive, transmetohet nga Profeti (s.a.s) dhe të gjithë muslimanët e 

kanë rregjistruar këtë transmetim. Nuk është risi e shiitëve për ta pastruar tokën nga të këqijat dhe për ta 

mbuluar me të mira, ashtu siç mendojnë disa njerëz jokorrektë. Sikur të mos konfirmohej ideja e 

paraqitjes së Mehdiut nga Profeti (s.a.s), ashtu siç e dinë të gjithë muslimanët, nuk do të dihej edhe në 

shekujt e parë që nga periudha e kisanijve, abasitëve dhe tërë alevitëve dhe do të ishte mashtrim për 

njerëzit dhe shrytëzim i këtij parimi për të kërkuar fuqi dhe pushtet dhe do të ishte gënjeshtër për të 

ndihmuar dhe për të kontrolluar masën e rëndomtë. 

Ne besojmë në autoritetin e fesë islame, ne faktin se është fe e fundit në mes feve të shpallura dhe nuk 

presim shpalljen e ndonjë feje tjetër për përmisimin e njerëzve. Ne botë vërejmë përhapjen e dhunës dhe 

imoralitetit dhe është vështirë të gjesh ndokund drejtësi e mirësi, ashtu siç vërejmë se muslimanët janë 

larguar nga feja e tyre dhe nga aplikimi i parimeve islame në të gjitha vendet islame. Duke e parë krejt 

këtë situatë në botë, përfitojmë bindjen se presim shpëtim nga rikthimi i fesë islame në fuqinë që e ka 

patur për pastrimin e botës nga dhuna dhe imoraliteti. 

Islami nuk mund të jetë ashtu siç ka qenë më parë sepse tani ekzistojnë ide, mendime dhe dëshira të 

ndryshme në mesin e muslimanëve. Gjendja e sotshme e muslimanëve është plot risi, iluzione dhe 

devijime. Që shpiejnë në humbje. Pra, feja nuk mund të përforcohet përpos nëse del ndonjë udhëheqës i 

madh që bashkon ffjalën e muslimanëve, që pastron fenë nga devijimet dhe që i zhduk risitë me ndihmën 

e Zotit. Njeriu i tillë duhet të jetë person udhëheqës, që gëzon autoritet të lartë për t‟i udhëhequr të gjiothë 

dhe që ka fuqi pqr ta mbushur tokën me drejtësi pas përhapjes së dhunës dhe prishjes së moralit. 

Shkurtimisht, natyra e situatës bashkëkohore të njerëzve dhe pëhapja kulminante e padrejtësisë dhe 

imoralitetit edhe pse besojnë në autencitetin e fesë së fundit nga fetë e shpallura, dikton që të pritet 

reformatori (Mehdiu) për ta shpëtuar botën, madje edhe për këtë shkak të gjitha doktrinat islame presin 

paraqitjen e tij. Imamitët mendojnë se Mehdiu është person i njohur që ka lindur në vitin 256 hixhrij, ende 

jeton dhe se quhet ibn Hasan El-Askerij (emir i tij është Muhammed) ashtu siç është transmetuar nga 

periudha e Profetit (s.a.s) dhe nga familja e tij. Nuk lejohet nërprerja e imametit në asnjë periudhë. Nëse 

Imami është i fshehur, do të paraqitet në një ditë të premtuar nga Allahu i Madhëruar dhe kjo është 

fshehtësi prej fshehtësive hyjnore që i di vetëm Zoti i Madhëruar. Jeta dhe vazhdimësia e të jetuarit të tij 

për një kohë rë gjatë ëhstë mrekulli ashtu siç ishte mrekulli kur Isai (a.s) u foli njerëzve në djep dhe u 

dërgua profet. 

Jeta e gjatë është diçka më tepër se jeta natyrore e njerëzvve dhe se mjekësia ende nuk ka mbërritur të 

zgjasë jetën. 

Nëse nuk mundet mjekësia ta zgjasë jetën,  Zoti i Madhëruar ka mujndësi të bëjë çdo gjë, si p.sh. jeta 

e gjatë e Nuhut (a.s) dhe jeta e Isait (a.s), ashtu siç na informon Kur‟ani Famëlartë. Nëse ndokush dëgjon 

në atë që informon Kur‟ani, atëherë Zoti e shperbleftë! Është për t‟u çuditur kur muslimani dyshon në 

këtë çështje edhe pse deklaron se beson në Kur‟anin Famëlartë. 



Këtu vlen të theksohet fakti se pritja e Mehdiut shpëtimtar nuk duhet t‟i pasivizojë musliamanët e të 

mos thërrasin në fenë e tyre dhe të mos orvaten që ta përhapin, të udhëzojnë në punë të mirë e të pengojnë 

të keqen. Përkundrazi, muslimani është i obliguar përherë të punojë sipas patrimeve fetare, të orvatet t‟i 

kuptojë në mënyrë ta sktë, të thërrasë në vepra të mira dhe të pengojë nga veprat e këqija aq sa ka 

mundësi. “Të gjithë jeni barinj dhe të gjithë përgjigjeni për tufën tuaj…” 

Nuk lejohet mosangazhimi në fe me pretekstin se do të vijë Mehdiu shpëtimtar dhe udhërrëfyes, sepse 

kjo çështje nuk e lehstëson njeriun nga obligimet, nuk e largon nga puna dhe nuk i bën njerëzit e lumtur! 

 

 

32. RIKTHIMI (REXH’A) NË DOKTRINËN TONË 

 

Në bazë të transmetimeve nga Familja e Profetit (s.a.s), Zoti i Madhëruar do të rikthejë njerëz të 

vdekur në këtë botë në formën që kanë qenë, një grup do ta largojë e nëj grup tjetër do ta shkatërrojë. Do 

t‟i shkatërrojë ata që kanë ushtruar dhunë në kohën kur të ngriheet Mehdiu i rrjedhës së Mehammedit 

(s.a.s). do të kthehet vetëm ai që ka mbajtur shkallën më të lartë të besimit ose ai që ka mbërritur 

kulminacionin e dhunës e pastaj, vdes, e pastaj i ringjall për t‟i shpërblyer ose për t‟i dënuar. Në këtë 

kontekst, në Kur‟anin Famëlratë thuhet: “Ata thanë: “O Zoti ynë, na vdiqe dy herëdhe na ringjalle dy 

herë, pranuam mëkatet tona dhe a ka ndonjë rrugë shpetimi?” Gafir, 11. 

Në Kur‟an theksohet rikthimi në botë dhe të njëjtën çështje e kanë përmendur edhe anëtarët e 

mbrojtur. Sipas imamitëve, përveç një grupi të vogël të tyre, rikthimi ka të bëjë me rikthimin e shtetit dhe 

pushtetit në duart e Familjes së Profetit (s.a.s) nëpërmjet imamit të pritur e jo rikthimi i personave të 

vdekur në të gjallë. Sipas Ehlu Sunnetit, rikthimi konsiderohet mëkat dhe nuk duhet të besohet në të, 

ndërsa për transmetuesit e haditheve kjo çështje konsiderohet dobësi dhe arsye për t‟u refuzuar 

transmetimi i tyre. Siç duket, kjo çështje konsiderohej kufër dhe shirk dhe për këtë shkak shumë e kanë 

thumbuar shi‟izmin imamit. Nuk ka dyshim se këto gjëra i përdorin për të sulmuar dhe ofenduar njëri-

tjetrin. Ne nuk shohim ndonjë arsye për sjellje të tilla, sepse parimi i rikthimit nuk cënon parimin e 

monoteizmit e as parimin e profetësisë, madje përforcon të dy parimet, sepse parimi i rikthimit 

argumenton fuqinë e madhe të Zotit të Madhëruar, si p.sh. ringjallja pas vdekjes në Ditën e Gjykimit është 

diçka e jashtëzakonshme dhe konsiderohet mrkulli. Mrekulli ishte edhe kur Isai (a.s) i ngjallte të vdekurit. 

Në këtë kontekst, në Kur‟anin Famëlartë thuhet: “Ai na solli neve shembull, e harroi krijimin e vet e 

tha: “Kush i ngjall eshtrat duke qenë të kalbur?  Thuaj: “I ngjall Ai që i krijoi përr herë të parë, e Ai 

është shumë i dijshëm për çdo krijim.” Jasin, 78-79 

Disa e refuzojnë çështjen e ringjalljes sepse e krahasojnë me inkarnacionin duke mos bërë dallim në mes 

inkarnacionit dhe rikthimit trupor. 

Rikthimi i takon llojit të kthimit fizik, ndërsa inkarnacioni ështëë transferimi i shpirtit prej një 

trupi në një trup tjetër dhe nuk mund të krahasohet me rikthimin trupor që nënkupton rikthimin e trupit të 

parë ashtu siç ka qenë me të gjitha tiparet e veta. Sikur të ishte rikthimi inkarnacion, atëherë edhe 

ringjallja e të vdekurvve nga Isai (a.s) ka qenë inkarnacion dhe sikur të ishte inkarnacion, atëherë edhe 

ringjallja ehde rikthimi trupor do të ishin inkarnacion. 

Pra, kjo çështje mund të shqyrtohet në dy aspekte: i pari se nuk mund të ndodhë, ndërsa i dyti 

përgënjështrimi i haitheve që kanë të bëjnë me të. një numër i mendimtarëve e refuzojnë këtë dhe e 

kritikojnë shi‟izmin për këtë çështje ekzistojnë tek doktrinat e tjera që janë të pamundshme dhe pa ndonjë 

burim të saktë, por nuk konsiderohen kufër dhe dalje nga Islami! Një ndër çështjet e tilla është 

problematika e përhershëmrisë së Kur‟anit, qortimi dhe refuzimi i caktimit të Profetit (s.a.s) pasardhësin e 



tij, etj. Të dy aspektet e lartpërmendura nuk kanë ndonjë burim të konfirmuar, ndërsa për rikthimin thamë 

se i ngjan ringjalljes në këtë botë. Argumenti për ringjalljen vlen edhe për këtë çështje të jashtëzakonshme 

që nuk ndodhin në jetën tonë të kësaj bote dhe se mendja e njeriut e ka të vështirë t‟i pranojë gjërat që nuk 

janë të zakonshme në jetë. 

Kjo i ngjan atij që habitet nga ringjallja dhe thotë: “Kush i ngjall eshtrat e shkatërruara?” Dhe 

pyetësit të tillë i përgjigjet: “I ngjall Ai që i krijon për herë të parë dhe Ai që di çdo krijesë!” Nuk ka 

argument racional për refuzimin apo pranimin e kësaj çështjeje pa u mbështetur në tekstet fetare që 

burojnë nga shpallja hyjnore. Në Kur‟an theksohet rikthimi në këtë botë për disa të vdekur, si mrekullia e 

Isait (a.s) në ringjalljen e të vdekurve: “Dhe ai ka ngjallur të vdekurit me lejen e Zotit.” “Si ta ringjallë 

Zoti këtë pas vdekjes? Zoti e ka vdekur njëqind vjet dhe pastaj e ka ringjallur.” 

Në ktë kontekst gjithashtu thuhet: “O Zoti ynë, na vdiqe dy herë…” Nga kjo nënkuptohet se 

ajetet kanë të bëjën me rikthimin në botë pas vdekjes edhe pse disa komentatorë i kanë dhënë komente të 

tjera. Sa i përket diskutimit të dytë, reth çështjes se hadithet që kanë të bëjnë me këtë fenomen janë të 

falsifikuara, ne themi se kjo është çështje obligative që transmetohet nga transmetime të sakta nga Familja 

e Profetit (s.a.s). a nuk është për t‟u çuditur nga autori i njohur Ahmed Emin, i cili në librin e tij “Fexhru‟l 

Islam” thotë se hebraizmi ka ndikuar në shi‟izmin rreth kësaj çështjeje?!!! Ne i përgjigjemi atij se kjo 

çështje është theksuar në Kur‟an ashtu siç u vërejt në ajetet e sipërpërmendura kur‟anore. Përveç kësaj, ne 

themi se patjetër ka mundësi të dalin shumë çështje hebraike e të krishtera edhe në islam, sepse Profeti 

(s.a.s) e ka pranuar ekzekutimin e feve qiellore dhe abrogimin e disa parimeve të tyre dhe ekzekutimi i një 

fenomeni të tilë nuk thumbon Islamin. 

Sidoqoftë, rikthimi nuk ëhstë diçka që mund të verifikohet me argument, por duhet të besohet në 

bazë të argumenteve të transmetuara nga Familja e Profetiot (s.a.s) të cilët cilësohen si të mbojtur nga 

gënjeshtrat. 

Pastaj, kjo ka të bëjë me çështje metafizike dhe nuk mund t‟i pengojë gjë që të mos ndodhin. 

 

 

 

 

33. MASKIMI (TEKIJJE) NË DOKTRINËN TONË 

 

Transmetohet se Sadiku – nga rrjedha e Familjes së Profetit (s,a,s) – ka thënë “Maskimi (tekijja) është 

feja ime dhe feja e prindërve të mi.” Gjithashtu ai thotë: “Ai që nuk ka tekijje (maskim), nuk ka fe.” 

Maskimi ka qenë simbol i familjes së Profetit (s.a.s), i ka mbrojtur ata, përmisues i gjendjes së 

muslimanëve dhe i bashkimit të tyre pas përçarjes. Tekijja ende ekziston si simbol i imamitëve, por jo dhe i 

sekteve të tjera. Çdo njeri që ndjen rrezik për veten apo për pasurinë e tij për shkak të ndonjë parimi, 

obligohet të fshihet dhe të ketë kujdes nga rreziku dhe reagimi i tillë është instruktiv. Dihet se imamitët 

kanë përjetuar situata të vështira në të gjitha kohërat, si asnjë doktrinë tjetër dhe për këtë shkak janë të 

obliguar të fshehin parimet e tyre dhe të mbështeten në tekijje, sepse në këtë mënyrë do të përjetonin 

dëme në fe dhe në këtë botë, e kjo ishte edhe arsyeja kryesore që i ka dalluar imamitët me këtë parim nga 

doktrinat e tjera. Veprimi jashtë syve të njerëzve në literaturën e fikhut (jurisprdfenca islame). Një gjë e 

tillë nuk është obligative, por mund të lejohet për t‟a përhapur haptazi të vërtetën për të ngadhnjyer 

Islamin dhe për t‟i shërbyer Islamit. Në raste të tilla mund të përdoren të gjitha mënyrat e tjera financiare 



për të mbrojtur shpirtin. Veprimi në fshehtësi nddalohet në qoftë se bisedohet për vrasje, imoralitet, 

shkatërrim të fesë, mënjanimin e të keqes e padrejtësisë që mund t‟i dëmtojë muslimanët, etj. 

Veprimi i tillë nuk i shndërron imamitët në lëvizje sekrete destruktive (shkatërruese) ashtu siç edhe e 

përshkruajnë disa kundërshtarë krtikues që nuk e kuptojnë të vërtetën, madje as që i shndërrojnë parimet 

fetare në parime të fshehta që mund t‟u zbulohen vetëm ithtarëve besnikë. Imamitët kanë shkruar 

literaturë të bujshme mbi çështjet e fikhut, parime dhe akaid. Çështjen e veprimit në fshehtësi e kanë 

shfytëzuar kundërshtarët e imamitëve, që do të kënaqeshin sikur ndonjëri të thoshte se është shiit në 

ndonjë periudhë komleksive e të ekzekutohej menjëherë nga kundërshtarët e Familjes së Profetit (s.a.s) në 

kohën e immamitëve e të abasitëve, madje edhe në kohën e osmanllinjve. 

Nëse na kritikojnë për diçka se nuk është ligjore nga aspekti fetar, ne u përgjigjemi se pikë së pari, ne 

ndjekim imamët tanë dhe udhëzohemi me udhëzimet e tyre në çdo situatë. Në këtë kontekst, kam dëgjuar 

thënien e Sadikut (a.s): “Ai që s’ka tekijje, s’ka fe.” 

Një gjë e tillë është theksuar edhe në Kur‟an, p.sh. në suren Nahl, ajeti 106: “Përpos atij që ëhstë 

detyruar me dhunë, ndërsa zemrën e ka të qetë me imam (besim).” Ky ajet ka të bëjë me Ammar ibn 

Jasirin që ka deklaruar shirkun vetëm me gojë nga frika prej armiqëve të Islamit. Në këtë konteskt janë 

edhe “Përpos nëse fshiheni prej tyre…” dhe “Dhe tha një besimtar nga familja e faraonit që e ffshihte 

besimin e tij…”. 
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HYRJE 

 

Imamët nga rrjedha e Familjes së Profetit (s.a.s) i kanë mësuar itharët e tyre se nuk do ta përjetojnë 

shtetin gjatë jetës së tyre, e për këtë shkak, ata duhet të shfrytëzojnë të gjitha mundësitë për të formuar një 

shtet të tyrin. Prandaj ka qenë e natyrshme që të veprojnë larg syve të njerëzve, përderisa në këtë mënyrë 

do të mbronin jetën, nuk do t‟i dëmtonin të tjerët e as fenë, që të mbijetojnë në botën e mbushur përplot 

intriga e komplote. Ka qenë e domosdoshme (tekijja) që imamët e tyre që t‟ua mësonin itharëve të vet 

parimet e sheriatit islam, që t‟i udhëzonin në fe, që të veprojnë bashkërisht dhe të jenë muslimanë të 

vërtetë me plot kuptimin e fjalës. Metodat edukative që janë përdorur në këtë kontekst nuk mund të 

përmblidhen në këtë libërth. Ata kanë përpiluar literaturë të bujshme nga lënda e hadithit dhr mendoj se 

nuk është keq t‟i përmend disa çështje që kanë të bëjnë me akaidin, për të forcuar bindjen e itharëtve të 

vet, me moralin që duhet të përdoret në shoqëri, me afrimin e tyre ndaj Zotit të Madhëruar, me pastrimin e 

trye nga veprat e këqija dhe me shndërrimin e tyre në njerëz të drejtë dhe besnikë. Më parë theksuam rolin 

e maskimit (tekijjes) në shoqëri dhe tani do të theksojmë disa çështje që kanë të bëjnë më edukimikn e 

ithtarëve. 

 

 

 

34. LUTJA NË DOKTRINËN TONË 

 

Profeti (s.a.s) ka thënë: “Lutja është mjet i besimtarit, shtyllë e fesë dhe dritë e qiejve dhe tokës.” Lutja është 

një ndër karakteristikat që e dallon shi‟izmin dhe në këtë tematikë janë përpiluar shumë libra të mëdhenj e 

të vegjël për të konfirmuar nxitjen që ua kanë bërë imamët ithtarëve të tyre që të luten. Nga thëniet e tyre 

janë: “Adhurimi më mirë është lutja.”, “Vepra më e preferuar tek Zoti i Madhëruar për në Tokë është lutja.” “Lutja i 

vonontë këqijat.”, “Lutja është shërim për çdo sëmundje.” 

Transmetohet se Emirul-mu‟minin (Imran Aliu (a.s)) ka bërë shumë lutje të cilat konsiderohen 

shembuj të stlit të lartë të elokuencës arabe. Duaja e Kumejl ibn Zijadit është shembull tipik për ta 

udhëzuar muslimanin në njohuritë hyjnore dhe në udhëzimet fetare. 

Në realitet , duatë që janë transmetuar nga Profeti (s.a.s) dhhe familja e tij, janë metoda më e mirë për 

çdo musliman, sepse nxisin fuqinë e imanit, besimit dhe sakrifikimin e shpirtit në rrugë të së vërtetës. 

Duatë e tilla gjithashtu ua mësojnë fshehtësinë e adhurimit, kënaqësinë nga lutjet drejtuar Zotit të 

Madhëruar, i largon nga të këqijat, nga epshet dhe nga risitë që shpiejnë në humbje. Shkurtimisht, këto 

lutje përmbajnë thelbin e njohurive fetare nga aspekti i besimit islam, madje konsiderohen një ndër 

burimet më të rëndësishme të idevve filozofike dhe hulumtimeve shkemcore në teozofi dhe etikë. 

Sikur të mundeshin njerëzve – jo të gjithë munden – që të udhëzohën nga duatë që ndikojnë fort në 

brendësinë shpirtërore, nuk do të mund të shohim këto të këqija që janë përhapur në tokë. Kjo ndodh 

sepse njerëzit nuk duan të dëgjojnë fjalën e njerëzve të devotshëm dhe lutjet e tyre që thërrasin në të 

vëretëtn. Në këtë konteskt, në Kur‟anin famëlartë thuhet: “Epshi urdhëron kah e keqja”. E keqja që 

është brenda shpirtit të njeriut e bën të veprojë keq ndaj vetvetes dhe ndaj të tjerëve dhe kështu ai dëmton, 

sulmon, gënjen, nxit, vrapon pas epsheve, si rezultat mashtron veten. 

 Lutjet apo duatë që burojnë nga inspirimi e pastrojnë shpirtin e njeout e e afrojnë me Zotin e 

Madhëruar. 



 Lutjet e tilla e bindin njeriun që ta pranojë gabimin dhe mëkatin e bërë dhe t‟i rikthehet Zotit e të 

bëjë teube (pendim), si dhe të kërkojë falje prej Tij. Në një dua të Kumejl ibn Zijadit thuhet: “O Zoti im! Në 

atë që obligove unë u mbështeta në epshet e mia dhe nuk pata mundësi të mbrohem nga armiku im që m’i zbukuronte 

gjërat, e tejkalova kufirin dhe devijova nga disa urdhëra të Tua.” 

 Nuk ka dyshim se një konfesion (rrëfim, vetëpranim) i tillë në vetmi është më i lehtë për njeriun 

se të deklarohet haptazi para njerëzve. Në vetmi njeriu dekllarohet më i lirë kur pranon të keqen dhe 

pastaj vazhdon të bëjë vepra të mira. Ai që dëshiron edukimin e shpirtit duhet të përjetojë këtë vetmi dhe 

përsiatje në liri të plotë dhe metoda më e mirë për të qenë të sukseshëm në këtë çështje, është leximi i 

vazhdueshëm i lutjeve të tilla që depërtojnë thellë nës hpirt, ashtu siç lutej Ebu Hamza Eth-thaimalij (r.a): 

“O Zoti im, më mbulo me mbulesën Tënde”, do ta kuptojë ndikimin e thellë në shpirt dhe dëshirën e madhe të tij 

që t‟ia mbulojë të këqijat. Më tutje vazhdon me lutjen e tij dhe thotë: “Sikur ta shohë mëkatin tim ndonjë tjetër 

përveç Teje, nuk do ta kasha bërë dhe sikur të frikësohesha nga dënimi Yt i shpejtë, do të largohesha (nga mëkati).” 

 Pranimi i mëkateve dhe kërkesa për t‟u mbuluar nga njerëzit nxisin nevojën për të kërkuar 

mëshirë dhe falje nga Zoti i Madhëruar që të mos turpërohet para njerëzve edhe nëse Zoti dëshiron ta 

dënojë ehde në këtë botë edhe në tjetërn. Në një gjendje të tillë të vetmisë, njeriu kënaqet kur lutet në 

fshehtësi, përqëndrohet tërësisht në Zotin e Madhëruar dhe e falenderon Zotin që ia fal dhe që nuk e 

turpëron para njerëzve. 

 Pastaj përsëri lutet: “Ty të falenderohëm që e mbulon edhee pse e di dhe që më mëshiron me fuqinë Tënde!” 

 Siç duket, ai i drejtohet Zotit dhe e falenderon për mbulimin e mëkateve dhe mëshirën e Tij për 

t‟ia falur që të mos shkëputet lidhja në mes njeriut dhe Zotit të tij. Në këtë mënyrë njeriu pranon se nuk do 

të bëjë mëkat nga mohimi i Zotit dhe nga nënçmimi i urdhrave të Tij. 

 Në këtë mënyrë, zhvillohen lutjet në vetmi, për ta bërë që të veprojë vepra të mira e të largohet 

nga mëkatet. Më vjen keq që në ktë libërth nuk ka vend të mjaftueshëm për të cekur edhe më shumë lutje 

të tilla të cilat janë vërtetë shumë! 

 Më pëlqen të theksoj diçka nga lutjet e Kumejl ibn Zijadit, me të cilat kërkohet mëshira dhe falja 

nga Zoti i Madhëruar. 

 “Të drejtohem Ty, o Zoti im! Ndjej nxehtësi në ballin tim nga sexhdeja drejtuar Madhërisë Tënde, në gjuhë nga 

lutja për monoteizmin e pastër e të sinqertë, në zemër që njeh me të vërtetë hyjninë Tënde, në ndjenjat e mia që përkulen 

nga njohja Jote, në gjymtyrët që të adhurojnë e që kërkojnë mëshirën Tënde! O Zot, në Ty mbështetemi dhe mëshirën Tënde 

kërkojmë!” 

 Lexo disa herë këtë lutje dhe mendo për domethënien, vlerën dhe ndikimin e saj. Kjo dua inspiron 

shpirtin që t‟a adhurojë Zotin dhe mëson që të mos largohet nga mëshira e Zotit të Madhëruar (xh.sh). Me 

fjalitë e lehta ia mëson shpirtit obligimet që i ka ndaj Zotit të Madhëruar dhe e udhëzon që t‟i kryejë me 

përpikëri obligimet e tilla dhe secili që vepron në mënyrë të tillë, meriton mëshirën e Zotit. Kjo lutje (dua) 

e bën njeriun të mbështetet në veten e vet dhe t‟i kryejë obligimet nëse nuk i kryen! 

 Pastaj në të njëjtën lutje vazhdon të thotë: “O Zoti im, më jep durim në dënimin Tënd dhe si të duroj unë 

largimin prej Teje?! O Zot më jep durim në Zjarrin Tënd të nxehtë dhe si të duroj nga mospamja e fisnikërisë Tënde?!” 

 Në këtë lutje mësohet si të shijohet afërsia ndaj Zotit të Madhëruar, fisnikëria dhe fuqia e Tij nga 

dashuria ndaj Tij. Kjo shije duhet të ketë ndikim më të madh në shpirt se dënimi i zjarrit të nxehtë. 

 Dashuria dhe kënaqësia e tillë nga afërsia ndaj Zotit të Madhëruar janë favori më i mirë nga Zoti i 

Madhëruar që pranon pendimin dhe fal gabimet. 

 Nuk është keq ta përfundojmë këtë titull me një lutje (dua) që i përmbledh vlerat e moralit dhe të 

gjitha virtytet e lavdëruara që duhet t‟i ketë çdo njeri: 

“O Zot, na bëj të përkulemi, na largo nga mëkati, na bëj me qëllim të sinqertë dhe njohës të shenjtërisë Tënde!” 



“Na fisnikëro me udhëzim e drejtësi, na bëj që gjuha jonë të flaës vetëm të vërtetën dhe me urtësi, na i mbush zemrat tona 

me dituri e njjohuri, pastroji barqet tona nga e ndaluara dhe e dyshuara, na i mbro duart tona nga dhuna e vjedhja, na 

mbyll sytë para imoralitetit dhe tradhëtisë dhe mbylli veshët tanë para fjalëve të këqija dhe thashethemeve! 

“Bëji dijetarët tanë shpirtpastër e të sinqertë, bëji nxënësit të jenë të shkathët e seriozë në mësime dhe ata që dëgjojnë 

pasuroji me përkushtim e këshillë. Shëroji muslimanët e sëmurë dhe mëshiroji të vdekurit tanë! Bëji pleqtë të qetë, të rinjtë 

të devotshëm, femrat të kenë turp, të pasurit të bëhen të mëshirshëm e bujarë dhe të varfërit të kenë durim e ta pranojnë 

realitetin (kana’ah). 

“Bëji luftëtarët ngadhnjimtarë e fitimtarë, të zenët rob të jenë të qetë, udhëheqësit të jenë të drejtë dhe populli të jetojë 

mirë!” 

“Bekoji haxhinjtë me bollëk dhe bëji që ta kryejnë haxhin dhe umren!” 

“Mbështetem në mëshirën Tënde, o ,e i mëshirshmi nga mëshiruesit!” 

I këshilloj lexuesit që të përfitojnë nga leximi i këtyre lutjeve, që të mendojnë rreth domethënies e qëllimit 

të tyre, ta përgatisin zemrën e të drejtohen kah Zoti me devotshmëri të plotë, t‟i lexojnnë në atë mënyrë 

sikur vetë t‟i kenë thurur dhe të parktikojnë moralin e Familjes së Profetit (s.a.s). leximi i thjeshtë pa 

përjetim në zemër nuk ndikon në njeriun, nuk e afron me Zotin, nuk ia zbulon fshehtësirat dhe nuk i 

pranohet lutja. 

“Zoti nuk i përgjigjet lutjes që është me zemër të zbrazët. Kur të lutesh, lutu me zemër dhe j ii sigurt në pranimin e saj!”8 

 

 

 

35. LUTJE NGA SHAHIFET’S-SEXHADIJJEH 

 

Pas ngjarjes së mjerë, pas ardhjes së ememitëve në pushtetin islam dhe pas sistemit diktatorial të tyre, 

derdhjes së gjakut dhe nënçmimit të parimeve të fesë, Imami Zejnul Abidini është mbyllur në shtëpi pa iu 

afruar askush e pa patur mundësi t‟u ndihmojë njerëzve. 

 Në një situatë të këtillë, ai është detyruar të mbështetet në lutje (për të cilën thamë se ishte një 

ndër metodat e edukimit të shpirtit) për t‟i përhapur mësimet e Kur‟anit, vlerat e Islamit dhe rrugën e 

Familjes së Profetit (s.a.s), për t‟ua mësuar njerëzve esencën e fesë dhe asketizmit dhe për t‟ua edukuar 

shpirtin dhe moralin. Lutjet e tij arritën një shkallë të lartë, saqë quheshin Zeburi i Familjes së Muhammedit. 

Domethënia dhe stili i tyre karakterizoheshin si stili më i lartë në letërsinë orale të monoteizmit e 

profetësisë, mësime për edukimin e moralit muhammedan dhe islam. Shumica e tematikave të tyre kanë 

të bëjnë me domethënien eduative fetare për t‟i mësuar parimet e fesë dhe moralit nëpërmjet metodës së 

lutjeve. Pas Kur‟anit dhe librit “Nehxhul-Belaga”, lutjet konsiderohen si lutje me stilt ë lartë dhe me 

domethënie filozofike në teozofi dhe etikë. 

 Disa prej tyre të mësojnë si ta madhërosh Zotin, si ta shenjtërosh, si ta falenderosh, si të lutesh në 

vetmi, si ta kuptosh më lehtë domethënien e namazit dhe si t‟i dërgosh salavat Profetit (s.a.s), si të sillesh 

ndaj prindërve, cilat janë obligimet e fëmijës dhe fqinjëve të tyre apo muslimanëve në tërësi, obligimet e 

të varfërve ndaj të pasurve dhe anasjelltas. Disa dua të tjera ju mësojnë si t‟i pastroni borxhet ndaj atyre 

që ju kanë dhënë, si të veproni në çështjet elementare e financiare, si të sillesh me të afërmit, me shokët 

dhe me njerëzit në tërësi, si të punosh në favor të njerëzve, si t‟i përfitosh vlerat më të larta të moralit she 

si të përfitosh sjellje të lartë etike. 

                                                             
8 Nga fjalët e Imam Rida, shiko me gjegjësisht në librin “Kamiluz-zijaret” nga autori Ibën Kulevvejri; fq 122 



 Gjthashtu, ekzistojnë lutje që të mësojnë si të kesh durim në raste të fatkeqësisë, si të sillesh me të 

sëmurët dhe me njerëzit e shëndoshë, cilat janë obligimet e ushtrisë dhe cilat janë obligimet e njerzve ndaj 

ushtrisë, etj. Lutjet e tilla na mësojnë moralin muhammedan dhe sheriatin hyjnor. 

 Nga lutjet e Imamit nënkuptojmë disa gjëra: 

1. Të dhëna mbi madhërinë dhe fuqinë e Zotit të Madhëruar dhe mbi patrsimin e Tij nga çdo 

mangësi me një stil të bukur shkencor e të lehtë. Në lutjen e parë thuhet: “Falenderimi i takon Zotit që 

është i Pari pa asnjë para Tij dhe as pas Tij, që nuk mund ta shohin syte e njërëzve dhe që nuk mund të përshkruajë 

askush me fjalë. Ai krijoi me fuqinë e Tij botën sipas dëshirës!” Këtu pastrohet Zoti nga mangësitë, nga të parit 

në sy dhe pasurohet fuqia e Tij kreative. Në një lutjë tjetër ai thotë: “Falenderimi i takon Zotit që krijoi 

natën dhe ditën dhe që  ndau me fuqinë e Tij dhe që bëri të ndikojë njëra në tjetërn. Falenderimi  i qoftë Allahut që 

krijoi natën për t’u qetësuar pas lodhjes dhe për t’i mbuluar të qetë e për t’u kënaqur.” Në këtë lutje theksohen 

dobitë nga krijimi i ditës dhe i natës dhe sesi njeriu duhet ta falenderojë për begatitë e tilla. 

Në një lutje tjetër theksohet se të gjitha çështjet  janë në duart e Zotit të Madhëruar: “O Zot, Ti i 

mënjanon të këqijat, Ti i largon vështirësitë, Ti krijon rrugëdalje nga çdo fatkeqësi, Ti i lehtëson situatat e rënda, Ti i 

krijon shkaqet, Ti gjykon dhe Ti vendos për çdo gjë! Me dëshirën Tënde çdo gjë bëhet dhe veprën Tënde askush nuk 

mund ta pengojë!” Në lutjën për njerun që adhuron Zotin thuhet: “O Zoti ynë, asnjë nuk mund të të 

falenderojë siç e mertoin dhe vetëm Ti e shpërblen atë që lutet!  Sado që të orvatet njeriu, asnjëherë 

nuk mund të arrijë atë që mertion Ti! Të falenderoj edhe pse nuk mund të falenderoj aq sa e meriton!” 

2. Madhëria e Zotit nuk mund të kaplohet nga lutja e njeriut sepse asnjëherë nuk mund të lutet aq sa 

meriton! Nëse kështu nuk mund të arrijë shkallën e duhur, atëherë si do të jetë nëse bën mëkat? 

Sado që të veprojë pas mëkatit, nuk do të mund të pastrohet. Një pasqyrë e tillë e njeriut vërehet 

në lutjen që vijon: “O Zoti im, sikur të qaja derisa të më bien sytë nga lotët dhe sikur të lutëm derisa të ndalet 

zëri, sikur të qëndroja në këmbë derisa të më fryhen kembët, sikur të bëja ruku derisa të më lëshojnë gjynjët, sikur 

të të bëja sexhde derisa të më mpihen këmbët, sikur të haja dheun tërë jetën, sikur të pija ujë me rërë deri në fund 

të jetës, sikur të të përmendja derisa të më fryhet gjuha, sikur të arrija qiellin duke t’u lutur, nuk do të ma fshije 

asnjë mëkat nëse Ti nuk dëshiron të ma falësh…” 

3. Njohja e shpërblimit, dënimit, Xhennetit e Xhehenemiit, se shpërblimi është mëshirë nga Zoti i 

Madhëruar dhe se njeriu meriton të dënohet edhe për një mëkat të vogël. Të gjitha lutjet që kanë 

këtë tematikë, kanë një tingull inspirativ, prekës dhe nxitës për shpirtin që të frikësohet nga 

dënimi i Zotit të Madhëruar dhe të lutet për ta shpërblyer. Të gjithë shembujt në këtë kontekst 

karakterizohen me stil të lartë figurative që frikësojnë zemrën e njeriut të mos bëjë mëkat. Në 

lutjën numër 46 thuhet: “Fuqia Jote është e përhershme dhe nuk përfundon asnjëherë. Mjerë për atë që 

largohet prej Teje dhe u nënçmoftë ai që të nënçmon Ty, kaloftë keq ai që nuk i respekton urdhërat e Tua! Vetëm 

Ti i shpëton njerëzit nga dënimi dhe Ti je drejti në çdo mënyrë, i saktë në vendimin Tënd…” Në lutjen në 

numër 31 thuhet: “O Zoti ynë, më mëshiro mua, ma mbush zemrën me devotshmëri! O Zot, më kanë rënduar 

mëkatet dhe nëse i fsheh, nuk do t’i dijë askush përveç Teje dhe më mëshiro edhe pse nuk e meritoj mëshirën 

Tënde!” 

Kështu thuhet edhe në lutjen numër 39: “Nëse nuk më mbuulon me të vërtetën, do të më shkatërrosh edhe nëse 

nuk më kaplon mëshira Jote, do të humbas. Mbështetem në Ty që të më mbrosh nga mëkatet e mëdha. Zoti e bekoftë 

Muhammedin (s.a.s) dhe familjen e tij! Më mbro shpirtin dhe më mëshiro mua…!”  

4. Lutjet e largojnë njeriun nga mëkatet dhe nga sjelljet e këqija dhe e pastrojnë shpirtin: “O Zot më 

bëj të kem qëllim të pastër, përforco bindjen time dhe përmiso atë që është prishur tek unë! O Zot, begato 

Muhammedin (s.a.s) dhe familjen e tij, më udhëzi në rrugë të drejtë, më mbro nga devijimi dhe më bëj që të 



qëndrueshëm në vendimin tim! O Zot, përmirso çdo ves të keq timin më mbro nga çdo lloj turpi dhe më bëj që të 

mos kem asnjë mangësi!” 

5. Mostallja me njerëzit, mbështetja vetëm në Zotin  e Madhëruar dhe mbrotja nga qëllimet e këqija 

ndaj njerëzve. Në lutjen numër 70 thuhet: “Mos më sprovo të mbështetem në ndonjë tjetër përveç Teje në 

rast se detyrohem dhe të mos e lus askënd tjetër përveç Teje në rast nevoje, të mos i përkulem askujt tjetër përveç 

Teje…”  

      Në lutjen 28 thuhet: “O Zoti ynë, te drejtohem me sinqeritet të plotë, fytyrën time nuk e kthej kah                                                        

ai që të refuzon, largohem nga ai që nuk respekton urdhrat e Tua dhe se kërkesa prej atij që s’mund t’i  plotësojë 

kërkesat është e kotë.”  

Në lutjen numër 13 thuhet: “Ai që orvatet të largohet prej Teje është i varfër sepse vetëm Ti i plotëson nevojat e 

njerëzve. Nëse ndokush mbështetet në ndonjë tjetër përveç Teje, nuk e meriton mirësinë tënde”.  

6. Edukimi i njerëzve se si t‟i respektojnë të drejtat e të tjerëve dhe solidarizimi në mes  tyre, sepse të gjithë 

muslimanët janë vëllezër. Në lutjen numër 38 thuhet: “O Zoti ynë, më fal nëse nuk i kam ndihmuar ndonjërit të 

dëmtuar, nëse më kanë bërë mirë e s’kam falënderuar, nëse ndokush më ka kërkuar falje e s’e kam falur, nëse ndokush më 

ka kërkuar që e kam s’ja kam dhënë, nëse është dashur të mbroj ndonjë besimtar e nuk e kam mbrojtur dhe nëse nuk ia 

kam mbuluar ndonjë turp besimtarit…!” 

7. Kjo lutje më së miri e përshkruan sjelljen e shpirtit në raste konkrete brenda suazave të moralit të lartë 

hyjnor. 

Në lutjen numër 39 thuhet edhe më tepër, sepse kërkohet pre teje që t‟ia falësh atij që të dëmton, nuk të 

lejon hakmarrjen dhe të lartëson në pozitëne shenjtë: “O Zoti im, nëse ndokush më ka dëmtuar, qoftë i gjallë apo i 

vdekur, mëshiroje dhe fale mos e dëno për atë që më ka bërë, mos ia zbulo dëmin që mua ma ka bërë. Na mëshiro të gjithëve 

me mëshirën Tënde derisa çdokush të gëzohet.” 

Sa të bukura janë fjalët e fundit dhe sa bukur tingullojnë në shpirtin e njeriut! Njerëzit duhet të kenë 

qëllime të mira për të gjithë njerzëit, të kërokojnë luturi për të gjithë madje edhe nëse kanë sjellje të keqe. 

Lutjet e tilla janë të shumta dhe të gjitha kanë të bëjnë me mësimet hyjnorë etike që edukojnë shpirtrat e 

njerëzve që duan të udhëzohen. 

 

 

 

 

36. VIZITA E VARREVE NË DOKTRINËN TONË. 

 

Imamitët dallohen me parimin e vizitës së varreve, gjegjësisht me vizitën e varrit të Profetit (s.a.s) dhe 

varreve të imamëve, si dhe me lejimin e ndërtimit të godinave ta larta mbi varre, duke mos kursyer asgjë 

në jetë. 

Këta mbështeten në porositë e imamëve dhe insisitimet e tyre për t‟i vizituar varret, me qëllim që të 

fitohet dhpërblimi i Zotit të Madhëruar. Sipas tyre, vizita konsiderohet ibadet më i vlefshëm pas ibadeteve 

të obliguara dhe se në varreza më së miri pranohen lutjet. Vizita është realizim i premtimeve nga ithtarët e 

vet dhe se plotësimi i premtimeve realizohet nëpërmjet vizitës së varreve të tyre. 

Imamët do të bëjnë ndërmjetësim (shefa’at) pë rata që i vizitojnë varrezat e imamëve të tyre me bindje 

të sinqertë në Ditën e Gjykimit.
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9
 Emirul-Mu’mini ka thënë: “Pastrohuni me uje që ka aromë të bukur dhe bëhuni të pastër ngase Zoti i urren Robët 

e Fëlliqët…Tuhaful-ukul, fq.24 



Vizita e varrezave përmban në vetvete dobi fetare e shoqërore me rëndësi të madhe, sepse në këtë 

mënyrë përforcohen lidhjet në mes imamëve dhe ithtarëve të tyre, përforcohen virtytet e moralit në 

shpirtat e tyre dhe nxitet veprimi në rrugë të Zotit, bashkohen muslimanët e përçarë, njihen në mes veti 

dhe solidarizohen, në shpirtin e besimtarëve përforcohet besimi në Zotin e Madhëruar dhe aplikimi i 

urdhrave të Tij. Nëpërmjet vizitave të tilla njerëzit e kuptojnë të vërtetën e monoteizmit, pranojnë 

shenjtërinë e Islamit dhe mesazhit muhammedan, i kuptojnë obligimet që i kanë ndaj Zotit të Madhëruar 

dhe i falenderohen për të gjitha të mirat që ua ka dhuruar. Mënyra e lutjeve gjatë vizitës së varrezave 

është e njëjtë ashtu siç u tha më parë, madje disa prej këtyre lutjeve quhen “Eminull-llah”, e që 

transmetohen mga Imami Zejnul-Abidini kur e ka vizituar varrin e gjyshit të tij, Emirul-Mu‟mininin. 

Nga vizita e tillë nënkuptohen qëndrimet e imamëve dhe sakrifikimi i tyre për fjalën e vërtetë, për 

lartësimin e fjalës së fesë dhe përqëndrimi i plotë në adhurimin e Zotit. Lutjet e tilla kanë stil të 

rrjedhshëm arab, karakterizohen me fjalë të lehta të cilat mund t‟i kuptojnë njerëzit e rëndomtë, 

përmbajnë koncepte të larta monteiste dhe me plot të drejtë konsiderohen si kryevepër fetare pas Kur‟anit 

Famëlartë, Nehxhu‟l Belaga dhe lutjeve ta transemtuara prej tyre, sepse konfirmojnë njohuritë e imamëve 

mbi çështjet fetare dhe edukative. 

Nga kultura e vizitës së tillë realizohen konceptet e larta fetare të udhëzimit dhe edukimit, sepse në 

këtë mënyrë përforcohet bindja e muslimanit, zhvillohen shpirti dhe ndjenjat ndaj të varfërit dhe ndërton 

mirësjellje në shoqëri. Vizituesi duhet të përgatitet me sjellje të mirë para se të hyjë e t‟i vizitojë varret. 

Ka disa çështje që duhet t‟i bëjë vizituesi edhe pas vizitës. Në vijim do t‟i cekim disa nga sjelljet që duhet 

t‟i bëjë vizituesi. 

1. Të pastrohet para vizitës dhe arsyeja kryesore e pastrimit të tij është që të pastrohet trupi i njeriut 

nga fëlliqësirat për t‟u mbrojtur nga sëmundjet që të mos i vijë njeriut erë e keqe
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 dhe në të 

njëjtën kohë pastron shpirtin nga ndytësitë. Është transmetuar se njeriu vizitues duhet të bëjë një 

lutje pasi të pastrohet e të thotë: “O Zot, më jep dritë e pastrëti dhe më mbro nga çdo sëmundje; pastor 

zemrën, gjymtyrët, eshtrat, mishin, gjakun, floket, lëkurën, trurin dhe tokën ku eci dhe më bëj besimtar në 

momentin e varfërisë dhee në çastet e vdekjes sime!” 

2. Pas pastrimit njeriu duhet të veshë teshat më të pastra që i ka dhe të jetë elegant në mes njerëzve, 

sepse në këtë mënyrë njerëzit afrohen më shumë, ndihen më krenarë dhe vlerëzsojnë momentin e 

vizitës. 

Vlen të theksohet se këtu nënkuptohet veshja e teshave më të mira e më të pastra që i ka e jo nga teshat që 

ekzistojën në përgjithhësi, sepse nuk mundet secili të blejë tesha të shtrenjta. Nga teksti i sipërpërmendur 

nënkuptohet se edhe njerëzit e varfër duhet të duken të pastër dhe elegant. 

3. Vizituesi duhet të parfumoset me parfume të mira e më të pastra që ka. 

4. T‟u japë sadaka të varfërve dhe në këto raste zhvillohet shpirti i solidarizimit në mes njerëzve dhe 

atyre që kanë nevojë. 

5. Të jetë shumë i kujdesshëm në sjellje gjatë vizitës, të mos shtyhet, të mos krijojë tollovi dhe të 

përqëndrohet në adhurimin e Zotit të Madhëruar, si dhe të mos dëmtojë të tjerët. 

6. Të madhërojë Zotin me “All-llahu Ekber” dh eta përsërisë shumë herë këtë frazë, e sipas disa 

transmetimeve duhet të përsëritet deri në njëqind herë. Nëpërmjet këtyre fjalëve, shpirti madhëron 

Allahun dhe pranon se nuk ka më ta madh se Zoti dhe se vizita konsiderohet ibadet dhe përforcim 

i fesë. 
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 Sipas Imam Saddikut, lutjet nuk duhet të bëhen vetëm gjatë vizitës sëë varrezave, por duhet të bëhen në çdo 
vend dhe në çdo kohë. 



7. Pas përfundimit të vizitës së varrit të Profetit (s.a.s) ose të ndonjë imami, duhet më së paku të 

fallen dy rekate për t‟iu ;utur Zotit dhe për ta madhëruar Atë për vizitën. Lutja që është 

transmetuar nga të parët për këto raste përmban në vetvete fjalë që konfirmojnë se namazi bëhet 

për hir të Zotit të Madhëruar e për askënd tjetër dhe për t‟iu afruar sa më shumë Zotit të 

Madhëruar thuhet: “O Zot, për Ty falem, për Ty bej ruku. Namazi, rukuja dhe sexhdeja bëhen vetëm për Ty, 

sepse Ti je Zot dhe nuk ka Zot tjetëër përveç Teje. O Zot! Dërgo salavat për Muhammedin (s.a.s) dhe për 

familjen e Muhammedit (s.a.s), prano vizitën time të parë për Muhammedin (s.a.s) dhe për familjen e tij të 

pastër!” 

Këtu kuptohen shumë qartë qëllimet e imamëve, të cilët kërkojnë prej ithtarëve tëbtyre që t‟i vizitojnë 

varret e jo t‟i adhurojnë varret, ashtu siç i komentojnë injorantët e as t‟i bëjnë shirk Zotit. Arsyet kryesore 

të visitës janë: Asketizmi dhe dobitë shoqërore e fetare që i përfitojnë imamitët gjatë sezonit të vizitës. 

Ata që janë të sinqertë ndaj Zotit, që kanë qëllime ta pastra, që janë përqëndruar në adhurim (ibadet) dhe 

që ndihmojnë fenë, asnjëherë nuk i ftojnë njerëzit që t‟i bejnë shirk Zotit. 

 

8. Nga vizita nënkutphet se vizituesi duhet të jetë shumë i sjellshëm gjatë vizitës, të mos flaës 

shumë, por vetëm aq sa ka nevojë dhe sa më shumë ta përmendë Zotin.
11

 Të bëjë shumë salavat 

për Profetin (s.a.s) dhe për familjen e tij, t‟i mbyllë sytë ndaj gjërave të këqija, t‟u ndihnojë atyre 

që kanë nevojë, të lutet për ta, t‟u ndohmojë atyre që kanë nevojë, të lutet për ta, të mos jetë i 

vrazhdë me vëllezërit e vet dhe të ketë besim (iman) të fortë.
12

 

Qëllimi kryesor i vizitës së varreve është dërgimi i salavateve mbi Profetin apo imamin sepse “ata janë të 

gjallë te Zoti dhe atje ushqehen”. Ata i dëgjojnë fjalët dhe përgjigjen. Mjafton të thuhet: “Es-selamu 

alejke, ja resulall-llah”, edhe pse ekzistojnë lutje të tjera që janë transmetuar për këtë qëllim nga Familja e 

Profetit (s.a.s) e që përmbajnë qëllime të larta e dobi fetare, si dhe që kanë stilt ë lartë retorik. Me lutjet e 

tilla njeriu i mbështetet vetëm Zotit të Madhëruar. 

 

 

 

37. SHIIZMI (KLANIZMI) I FAMILJES SË PROFETIT (S.A.S NË DOKTRINËN 

TONË 

 

Qëllimi i imamëve nga rrjedha e Familjes së Profetit (s.a.s) ka qenë që t‟i udhëzojnë muslimanët e t‟i 

edukojnë me edukim të mirë që pranohet tek Zoti i Madhëruar. 

Imamët kanë qenë të përqëndruar që t‟u mësojnë njerëzve parimet e sheriatit, njohuritë mahameddane si 

dhe t‟ua mësojnë çështjet që janë dobi apo në dëm të tyre. Sipas tyre, ithtari i tyre duhet t‟i respektojë 

urdhërat e Zotit, të mos jetë rob i epsheve të tij e t‟i respektojë udhëzimet dhe mësimet e tyre. Nuk 

mjafton vetëm t‟i duash imamët, nëse dëshiron të shpëtsoh e as të jesh i zhytur në epshe e t‟i kundërshtosh 

urdhërat e Zotit të Madhëruar. Ithtarët e tyre duhet të bëjnë vepra të mira e të jenë të sinqertë, besnikë, të 

devotshëm dhe modestë. 
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 “O Hajtheme, na është përcjellë se vetëm me vepra do t’i afrohen Zotit dhe se do të shpërblehen vetëm nëse janë 

të devotshëm. Njeriu më i dështuar në Ditën e Kijametit do të jetë ai që paraqitet s ii drejtë duke i mashtruar njerëzit dhe 

bën të kundërtën!”13 

Ata kërkojnë prej ithtarëve të tyre të jenë thirrës në të vërtetën dhe në rrugë të drejtë. Sipas tyre, thirrja me 

vepra është më e mirë se thirrja me gojë: “Thirrini njerëzit në të mirë me vepra e jo vetëm me fjalë që të shohin te ju 

seriozitetin në vepra, sinqeritetin dhe altruizmin.14
 Në këtë kontekst, do trë përmendim disa dialogje që janë 

zhvilluar në mes tyre dhe ithtarëve të tyre për të kuptuar se sa rëndësi ka patur tek ta edukimi i moralit të 

njerëzve. 

1. Dialogu i zhvilluar në mes Ebu Xha‟fer Bakirit dhe Xhabir El-Xhu‟fijut:
15

 

“O Xhabir, a i mjafton dikujt të pretendojë ithtarinë (teshejju‟) vetëm nëse thotë se do Familjen e Profetit? 

Betohem në Zot se ithtar i yni është vetëm ai që i frikësohet dhe i nënshtrohet Zotit!” 

“Ithtarët tanë (shi‟at) dallohen vetëm me devotshëmri, modesti, besnikëri përmendjen e shpeshtë të Zotit, 

me agjërim, namaz, me mirësjellje ndaj prindërve, me mirësjellje ndaj fqinjëve, të varfërve, bonjakëve 

dhe jetimëve, me sinqeritet në fjalë, me lexim të Kur‟anit, me fjalë të mira për njerëzit dhe me besnikëri 

në mesin ku jetojnë.” 

“Frikësojuni Zotit dhe veproni sipas urdhrave të Tij. Nuk ka në mes ndonjërit dhe Zotit përpos 

devotshmërisë. Te Zoti është më i dashur ai që është më e devotshëm në vepra!”
16

 

“O Xhabir të betohem në Zot se do të mund t‟i afrohesh Zotit të Madhëruar vetëm me devotshëmri. 

Vetëm Zoti mund të na mbrojë nga Zjarri, vetëm ai që i nënshtrohet Zotit është i yni! Ai që bën mëkat, 

është armik i yni dhe i yni do të jetë vetëm ai që punon punë të mira dhe që është i devotshëm. 

2. Dialogu në mes Ebu Xha‟ferit dhe Sa‟id ibn Hasanit.
17

 

Ebu Xha‟feri: - A ka mundësi që ndokush prej jush të fusë dorën në qese e të vjedhë nga vellai i vet? 

Sa‟idi: - Nuk njoh asnjë të tillë nga mesi ynë! 

Ebu Xha‟feri: - Atëherë nuk ka gjë! 

Sa‟idi: - Atëherë ka shkatërrim! 

Ebu Xha‟feri: - Popullit ende nuk i janë dhënë ëndrrat. 

3. Dialogu i Ebu Abdullahit, Sadikut (a.s) me Ebu Sabah El-Kenanin.
18

 

El-Kenani i drejtohet Ebu Abdullahit: - Çfarë nuk dëgjojmë prej njerëzve për ty! 

Ebu-Absullahu: - E çfarë dëgjoni prej njerëzve? 

El-Kenani: - Sa herë që debatojmë me ndonjë thotë : “Xha‟ferist i ndyrë!” 

Ebu-Abdullahu: - Bëhem unë shkak që njerëzit t‟ju ofendojnë? 

El-Kenani: - Po! 

Ebu-Abdullahu: - Betohem në Zotin se sat ë pakët janë ndjekësit e Xha‟ferit! Shokët e mi janë më të 

devotshmit, ata që veprojnë për hir të Krijuesit të tyre dhe kërkojnë shpërblimin e Tij! Këta janë 

shokët e mi! 

4. Në këtë kontekst, Ebu-Abdillahi (Xha‟fer Sadiku) thotë: 

a. Nuk është i yni (pa mburrje) nëse në ndonjë vend me njëqind mijë banorë ithtari ynë nuk është 

më i devotshmi se të gjithë. 
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b. Ne nuk e konsiderojmë ndokënd besimtar derisa ai të na ndjekë në gjithë kauzën tonë e ta 

dëshirojë atë; e, të duash e të ndjekësh kauzën tonë, do të thotë të jesh i devotshëm. Prandaj 

zbukurohemi me të, Zoti ju mëshiroftë! 

c. Nuk është ithtar i yni, nëse për devotshmërinë e tij nuk flasin edhe vajzat e turpshme dhe nuk 

është prej të dahshurve tanë, nëse në ndonjë fshat me dhjetë mijë njerëz, ka ndonjë më modest e 

më të devotshëm se ai. 

d. Ithtar i Xha‟ferit është ai që mbron veten nga të këqijat, përpiqet shumë e vepron për hir të 

Krijuesit të tij, që shpreson shpërblimin e Tij dhe që frikësohet nga ndëshkimi i tij. Nëse sheh 

njerrëz të tillë, atëherë do të bindesh se janë ithtarë të Xha‟ferit. 

 

 

 

 

38. ARROGANCA DHE PADREJTËSIA SIPAS DOKTRINËS SOMË 

 

Imamët më së shumti e urrenin njeriun që bën mëkat dhe që ishtron dhunë e padrejtëi mbi njerëzit, 

kjo duke u mbështetur në Kur‟anin Famëlartë ku thuhet: “Mos mendoni se Zoti nuk i di ata që ushtrojnë 

padrejtësi, por i vonon deri në ditën kur do të flasin sytë.” Gjithashtu, edhe në fjalët e Emiru‟l 

Mu‟mininit (Aliut (a.s)) qortohet padrejtësia, si për shembull në Nehxhu‟l Belaga, nr 219 thuhet: “Betohem 

në Zot, sikur të më dhuroheshin të shtatë krahinat me të gjitha të mirat përë të bërë mëkat ndaj Zotit duke i marrë një 

milingone kokrrën e elbit, nuk do ta bëja.” Ky është piedestalil i të menduarit dhe largimit nga veprat e 

dhunshme. Ai nuk shkel as edhe një milingonë e si do të jetë gjendja e atyre që dershin gjakun e 

muslimanëve, që konfiskojnë me dhunë pasurinë e njerëzve dhe që prekin nderin e tyre? Ky është moral ii 

lartë hyjnor që e kërkon feja prej njerëzve. Po, padrejtësia është mëkati më i nadluar tek Zoti i Madhëruar 

dhe për këtë shkak, lutjet që kanë të bëjnë me padrejtësinë dhe largimin prej veprave të dhunshme kanë 

zënë pozitë prioritare tek Imamët. Ata kështu silleshin dhe kështu vepronin për t‟i larguar njerëzit nga ky 

mëkat. Ngjarja e Imam Hasanit është e njohur kur guxoi dhe e ofendoi njëri nga Shami, Imami u tregua i 

butë ndaj tij e ai u bind se kishte bërë vepër të keqe. Në lutjet e Sejjidus Saxhidin ka një sjellje të lartë ku 

kërkohet falje e mëshirë për agresorët. Kjo është frazë e lartë që mund të arrijë shpirti dhe humanizmi i 

përkryer. Edhe pse lejohet sipas sheriatit që agresorit t‟i përgjigjesh njëlloj, lejohet lutja kundra tij. Lejimi 

është diçka tjetër dhe falja që është nga virtytet e larta të shpirtit, është krejtësisht diçka tjjetër për 

agresorin e padrejtë, madje sipas imamëve, lutja e tepërt kundër agresorit mund të konsiderohet 

padrejtësi. Në këtë kontekst, Sadiku (a.s) thotë: “Robi ndaj të cilit është ushtruar padrejtësi, nga lutjet e 

vazhdueshme (kundër të padrejtit) mund të shndërrohet në Zullumqar.” Pra, mund të bëhet i padrejtë nga përsiatja 

e shumtë e lutjeve kundër të padrejtit. O Zot i madh, lutja kundër të padrejtit u konsideroka pasdrejtësi 

nëse e tejkalon kufirin?!!! Nëse është kështu, atëherë si do të jetë gjendja e atyre që bbëjnë padrejtësi, që 

dhurojnë njerëzit, që luajnë me nderin e tyre, që ua marrin pasurinë me dhunë, që fton dhunuesit të 

dhunojnë, që mashtron e trillon për të shkaktuar shkatërrimin e tyre ose spiunon kundër tyre? Si do të jetë 

gjendja e tyre? Sipas fikhut të Familjes së Profetit (s.a.s) të tillët janë njerëzit më të larguar nga Zoti i 

Madhëruar, më të mëkatshmit dhe më të urrjturit! 

 

 

 

 



39. BASHKËPUNIMI ME TË PADREJTËT NË DOKTRINËN TONË. 

 

Rreziku më i madh që del nga padrejtësia dhe nga veprat që i ka ndaluar Zoti është bashkëpunimi 

dhe të ndihmuarit e zullumqarëve: “Dhe mos u ndihmoni atyre që bëjnë padrejtësi se do t‟ju djegë 

zjarri, nuk do të keni përkrahës përveç Allahut e nuk do të ndihmohen.” Kjo është etika e Kur‟anit 

Famëlartë dhe kjo është etika e Familjes së Profetit (s.a.s). Prej tyre janë transmetuar shumë thënie që 

ndalojnë bashkëpunimin me të padrejtët dhe të ndihmuarit e tyre në çfarëdolloj mënyre, qoftë edhe me një 

hurmë! 

 Nuk ka dyshim se Islami dhe muslimanët, më së shumti e kanë qortuar bashkëpunimin me 

mëkatarët dhe me të padrejtët. Situatë e keqe e shoqërisë islame është rezultat i largimit nga e vërteta, nga 

dobësimi i fesë me kalimin e kohës dhe nga humbja e fuqisë së tyre. Edhe sot jemi të tillë dhe jëmi bërë si 

të huaj. Muslimanët dhe ata që e quajnë veten muslimanë kërkojnë udhëheqës tjetër përveç Zotit, nuk e 

ndihmojnë njëri-tjetrin as kundër armikut më të dobët. Imamët kanë luftuar kundër bashkëpunëtorëve me 

të padrejtët dhe ua kanë tërhequr vërejtjen që të mos bëjnë ndonjë vepër të tilllë. Të gjitha thëniet e tilla 

rreth kësaj çështjeje nuk mund të theksohen në këtë libërth. Imami Zejnul-Abisini i ka shkruar 

Muhammed ibn Muslim Ez Zuhriut dhe ia ka tërhequr vërejtjen që të mos bashkëpunojë e as të mos i 

ndihmojë të padrejtët: “Kur të thirrën ty, a nuk të bënë bosht rreth të cilit rrotulluan padrejtësitë e tyre? A nuk të bënë 

urë që të ecin mbi ty drejt belave të tyre dhe shkallë për të hipur drejt humbjes së tyre, thirrës për në humbjen e tyre dhe 

ndjekës të rrugës së tyre. Nëpërmjet teje fusin dyshimin te dijetarët dhe orientojnë nëpërmjet teje zemrat e injorantëve 

drejt tyre. Asnjë nga vezirët e tyre më ta fërt e as ndihmësit e tyre më të fortë nuk kanë arritur më shumë nga ç’ke arritur 

ti për të zbukuruar prishjen morale të tyre dhe avitjen e njerëzve të thjeshtë ndaj tyre. Ata të kanë marrë më shumë sesa të 

kanë dhënë, ata më shumë ta kanë shkattëruar sesa të kanë rregulluar. Kthehu e shih kah vetja jote se askush nuk mund 

të të ndihmojë dhe kërkoji llogari vetes si njeri i ndërgjegjshëm…!”19  

Sa fjalë të mëdha janë fjalët e tij: “Kërkoji llogari vetes si njeri i ndërgjegjshëm!” Njeriun kur e kaplojnë 

epshet nuk mendon as për nderin e as për ndërgjegjen e tij, gjegjësiht nuk e ndjen veten përgjegjjës për 

veprat e tijj, mendon se është njeri i mirë dhe nuk preket nga veprat e tilla. I tillë është shpirti që urdhëron 

në të keqedhe kjo është fshehtësi nga fshehtësitë e shpirtit. Imami është orvatur që t‟ia tërheqë vërejtjen 

Zuhriut ndaj kësaj të keqeje shpitërore e të mos bëhet rob i epsheve, por të jetë i ndërgjegjshëm dhe të 

ketë përgjegjësi ndaj vetes. Në këtë kontekst është edhe biseda e Safun El-Xhemalit me imamin Musa El-

Kadhim. Në transmetimin e Kishshiut thuhet:  

 Safuani: Hyra tek ai dhe më tha: “O Safuan çdo gjë e jotja është e mirë, përveç një gjëje.” 

 E pyeta: Cila gjë? 

 Ai m‟u përgjigj: “Ia ke dhënë devetë me qera këtij njeriu (aludoi për Harunin)?” 

 I thashë: Betohem në Zot se nuk ia kam dhënë as kot, as për gjuti e as për zbavitje, por ia kam      

dhënë për rrugën e Mekës dhe as që kam shkuar vetë, por kam çuar shërbyesit e mi”. 

 Ai më pyeti: “A do t‟ua marrësh qeranë? 

 Iu përgjigja: “Po, u sakrifikofsha për ty!” 

 Tha: A dëshiron që ata të ekzistojnë derisa të marrësh qeranë tënde? 

- Po, - thashë, - dhe ai më tha: “Ai që dëshiron ekzistencën e tyre është prej tyre, e ai që është 

prej tyre do të hyjë në Zjarr.” 

Safuani tha: “Shkova dhe e shita tërë gjedhën.” 
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Përfytyro, si do të jetë gjendja  e atyre që u pëlqen jeta e zullumqarëve dhe vazhdimësia e tyre në këtë 

gjendje. Si doo të jetë gjendja e atij që ndohmon padrejtësinë e tyre e i përkrah ata?!!! Si do të jetë gjendja 

e atij që hyn në grupin e tyre, apo vepron si ata, apo shton rradhët e tyre e u bindet atyre?!!! 

 

 

 

 

 

40. PUNA NË SHTETIN E DHUNSHËM SIPAS DOKTRINËS SONË. 

 

Pasi të ndihmuarit e njerëzve që ushtrojnë dhunë edhe më hurmë konsiderohet vepra më e keqe në 

sytë e imamëve, atëherë si do të jetë gjendja e atyre që marrin pjesë drejtpër drejt në punët e tyre ose në 

formimin e shtetit të tyre? Në shtetin e zullmqar nuk ka drejtësi, punohet keq dhe paraqiten fenomenet e 

amoralitetit, të keqes dhe zullumit. “…Kjo, sepse të përkrahësh zullumqarin do të thotë të zhdukësh të vërtetën e të 

nxjerrësh në pah padrejtësinë, zullumin dhe prishjen morale…” Kështu shprehet në një nga thëniet e tij Imam 

Sadiku në “Tuhafu‟l Ukul”. 

 Imamët lejojnë të jetohet në një shtet të tillë, nëse mbizotëron drejtësia dhe ligji i Zotit, mirësjellja 

ndaj besimtarëve, urdhërat për vepra të mira dhe ndalesat për vepra të këqija. “Në dyert e zullumqarëve Zoti 

çon njerëz që ua ndriçon argumentin, ua mundësojnë të jetojnë aty, të mbrojnë interest e muslimanëve…këta janë 

besimtarë të vërtetë, janë ndriçues në tokë dhe janë dritë e Zotit në tufën e tyre…” Kështu, pra, thuhet në një 

transmetim të Imam Musa ibn Xha‟fer. Rreth kësaj tematike ka shumë transmetime që udhëzojnë si duhet 

të veprohet në punët e tilla, si p.sh. letra e Sadikut dërguar Abdullah Nexhashiut, guvernatorit të Ehuazit. 

Shiko më gjegjësisht librin “El-Uesal
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, kapitulli el-Bej‟u, pasusi 78. 

 

 

 

 

41. FTESA PËR UNITET ISLAM NË DOKTRINËN TONË. 

 

Familja e Profetit (s.a.s) është e njohur për mbrojtjen e Islamit, për thirrjen në vlerat e larta të tij në 

unitetin e muslimanëve, në mbrojtjen e vëllazërimit në mesë vete, në largimin e urrejtjes nga zemrat e tyre 

dhe në pastrimin e xhelozisë nga shpirtrat e tyre. 

Nuk mund të harrohet qëndrimi i Emirul Mu‟minit me halifët e mëparshëm. Ai shoqërohej me ta 

dhe u ndihmonte dhe asnjëherë nuk vërehej ndonjë vepër që mund t‟i kundërshtonte ata. Sjelljet e tij 

korrekte e përcjellin sahabët që jetuan në taë kohë. Kur bisedohej për interesin e Islamit dhe 

muslimanëve, ai përherë thoshte: “Druhesha se nëse nuk i ndihmoja Islamit dhe ithtarëve të tij, do të shkaktoja 

shkattërrim dhe humbje.” Nuk është transmetuar ndonjë orvatje e tij pqr t‟i nënçmuar halifët paraprakë, 

përkundrazi edhe pse shihte ç‟ndodhte rreth tij, ai u përqëndrua në shtëpi për hir të interesit të 

përgjithshëm të muslimanëve dhe Islamit. Në këtë kontekst, halifi Umer ibn Hattabi thoshte shpesh: “Sikur 

të mos ishte Aliu, do të shkatërrohej Umeri.” 
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 Sa e bukur është kjo lutje! Muslimanët e sodit duhet ta lexojnë këtë lutje dhe të marrin mësim e t’i kthehen 
Zotit, të bashkojnë fjalët e tyre, të bëhen një dhe të ndriçojnë mendjen e tyre! 



Pastaj nuk harrohet qëndrimi i Hasan ibn Aliut ndaj Muavijes pasi vërente se sikur të bënte luftë 

me të , do të shkatërronte dhe do të dëmtonte Fjalën e Zotit, shtetin e drejtësisë dhe emrin e Islamit për një 

kohë të gjatë. Ai ka pranuar marrëveshjen e paqes me Muavijen për hir të Islamit dhe fesë, edhe pse ai 

konsiderohej kundërshtar i ashpër i shiitëve. 

Interesi i lartë i Islamit është më prioritar për të se çdo gjë tjetër në jetë. Husejni martir është çuar 

kundër ememitëve që t‟i zbulojë veprat e shëmtuara që i kanë bërë në dëm të Islamit dhe qëllimi i tyre ka 

qenë regjistrimi i veprave të tilla në histori. Shiitët kanë punuar për rikthimin e vlerës së Kur‟anit, për ta 

kundërshtuar dhunën e të keqen dhe për t‟i realizuar urdhërat e imamëve ta tyre. 

Familja e Profetit (s.a.s) ka qenë e përqëndruar në mbrojtjen e autoritetit të Islamit, si p.sh. 

qëndrimi i Imam Zejnul Abidin ndaj udhëheqësve emevitë. Edhe pse dihet se si ishin raportet në mes tyre, 

përsëri imamit i interesonte ngadhënjimi i ushtrisë muslimane, i Islamit dhe i thirjjes islme. Arma e vetme 

e tij për të përhapjen e diturisë ka qenë lutja dhe i ka mësuar ushtarët musliamnë se sit ë bëjnë lutje për 

ngadhënjim. Lutja e tillë e tij njihet me emrin: “Du‟au ehlith-thgur” dhe përmban këto fjalë: “O Zoti ynë, 

salavat për Profetin (s.a.s), shumo numrin e tyre, bëji të pamboshtura armët e tyre, mbro nderin e trye, mos i le të 

përçahen, bëji të fortë, bëji ngadhnjimtarë, bëji të durueshëm dhe mbroji nga intrigat!” 

Në vijim vazhdon e thotë: “O Zot, bëji musliamnët të fuqishëm, mbro shtëpitë e tyre, bëji të pasur dhe bëji që 

të të adhrojnë vetëm Ty, mos i bëj të largohen prej Teje derisa në tëërë botën të adhurohesh vetem Ti…”21
 Me këtë lutje 

të gjatë i udhëzon ushtarët muslimanë si t‟i përfitojnë virtytet e larta etike dhe sit ë qëndrojnë të fortë para 

kundërshtarëve, ua sqaron qëllimet e larta për të cilat duhet luftuar, kërkon prej muslimanëve të kenë 

kujdes nga kundërshtarët e tyre, i thërret që të largohen nga të këqijat, të mbështeten në Zotin e 

Madhëruar dhe të jenë të sinqertë në qëllimin e tyre. 

Kështu kanë vepruar të gjithë imamët me udhëheqësit e tyre edhe pse kanë qenë të keqtrajtuar. 

Kur e kanë kuptuar se pushtetin nuk mund ta marrin, atëherë janë mbështetur në edukimin e njerëzve dhe 

në udhëzimin e tyre me parimet e larta fetare. Çdo lëvizje ka qenë jashtë urdhrave të tyre, sepse ata 

tregonin kujdes të posaçëm ndaj ekzistimit të shtetit islam, madje kujdesi i tyre ishte më i madh se i vetë 

abasitëve. 

Mjafton të lexosh vasijetin (këshillën) e Imam Musa ibn Xha‟ferit për ithtarët e tij: “Mos rrezikoni 

veten duke mos iu nënshtruar udhëheqësve tuaj. Nëse janë ttë drejtë, lutuni që të vazhdojë e nëse janë të këqinj, lutuni që 

të përmisohen! Të mirat tuaja varen nga të mirat e udhëheqësit tuaj! Udhëheqësi i drejtë është si prindi i mëshirshëm dhe 

dëshironi për të atë që dëshironi për veten tuaj dhe urreni për të atë që urreni për vetveten tuaj!”22 

Ky është kulmi i asaj që thuhet për kujdesin e njerëzve ndaj udhëheqësve të tyre, të dëshirojë për 

të atë që dëshirojnë për veten e tyye dhe të urrejnë në të njëjtën mënyrë. Sa kritikë e vështirë thuhet në 

veprën “El-Asru” ku thuhet se shi‟izmi ishte lëvizje e fshehtë destruktive ose lëvizje revolucionare. Është 

e vërtetë se ithtarët e Familjes së Profetit (s.a.s) nuk durojnë dhunën, dëmin dhe as dhunuesit gjeneratë 

pas gjenerate, por asnjëherë nuk rebelohhen kundër pushtetit që udhëheq në emër të Islamit. Nuk lëvizin 

as haptazi e as fshehurazi kundër shtetit islam dhe nuk lejojnë vrasjen e muslimanëve pa marrë parasysh 

se cilit medhheb i takojnë, sepse kështu i mësojnë imamët e tyre. Muslimani që dëshmon shehadetin është 

i sinqertë në pasuri, nuk i derdhet gjaku dhe nuk i cënohet nderi. Muslimani është vëlla i muslimanit dhe 

ka obligime ndaj tij ashtu siç ka obligime vëllai ndaj vëllait të vet. Më gjerësisht do të flasim për këto të 

drejta në vijim. 
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 El-Vesail fi kitabil-emri bil-ma’rufi ven-nehju anil-munkeri, kapitulli 17. 
22 Shiko më gjerësisht El-Vesail, Kitabul-haxhxhi, Kitabu Ahkamil-Ushreti, El-Babu 122, El-Hadith 7. 



 

 

 

 

42. TË DREJTAT E MUSLIMANIT NDAJ MUSLIMANIT SIPAS 

DOKTRINËS SONË. 

 

Gjëja më madhështore dhe më e bukur në të cilën thërret feja islame është vëllazërimi ndërmjet 

muslimanëve, pa marrë parasysh pozitën e tyre dhe gjëja më e shëmtuar dhe më e keqe që e bëjnë sot 

muslimanët është injorimi i këtij parimi. 

 Sipas fjalëve të Imam Sadikut, muslimani duhet të dëshirojë për vëllain e vet musliman atë që e 

dëshiron për veten e tij. Nëse i analizone thëniet e Familjes së Profetit (s.a.s) rreth kësaj çështjeje, do të 

vëreni se një gjë e tillë është më prirotare sot për muslimanët sepse janë shumë larg nga shpirti i Islamit. 

Mendoni sikur të bashkoheshin muslimanët, sikur të njihnin parimet e fesë së tyre, sikur të donin njëri-

tjetërin, siç do vëllai vëllain, nuk do të kishte aq armiq kundër njëri-tjetrit, nuk do të vidhnin, nuk do të 

gënjenin, nuk do të flisnin keq, nuk do të shanin, nuk do të akuzonin për të keq, nuk do ta përkrahnin të 

keqen dhe nuk do të nënçmonin njëri-tjetërin! Sikur të kuptonin muslimanët parimin e vëllazërisë në mes 

tyre, nuk do të ekzistonte as dhunë e as armiqësi në tokë, nuk do t‟i shihje të lumtur ashtu siç përshkruhet 

shteti ideal në veprat e filozofëve klasikë, nuk do të kishte as p[olicë e as burgje, nuk do të ekzekutonin 

ligjet për kundravajtje, nuk do të kishte nënshtrim të kolonizatorëve, nuk do të ekzistonte frika nga të 

fortit, nuk do të kishte totalitarë, do të ndryshohej tërë situara në tokë dhe do të bëhej Xhennet dhe shtëpi 

e lumtur. 

 Sikur të ekzistonte ligji i dashurisë në mes njerëzve, ashtu siç kërkonte feja nëpërmjet parimeve të 

vëllazërisë, do të shihej nga gjuha fjala “drejtësi”, sepse nuk do të kishin nevojë për drejtësi dhe për 

rregullat e drejtësisë. Në një situatë të tillë do të mbizotëronte ligji i dashurisë për të bërë vepra të mira e 

për të përhapur paqen, lumturinë e kënaqësinë. Njeriu e kërkon drejtësinë atëherë kur e humb atë, ashtu 

siç vepron me dashuri prindi ndaj fëmijëve të vet e jo për hir të drejtësisë apo të interesit. 

 Fshehtësia e kësaj çështje është se njeriu do vetëm veten e vet dhe atë që i pëlqen atij dhe është e 

pamundshme që të dojë diçka ose ndonjë person jashtë vetvetes, përpos interesit. Gjithashtu ëhstë e 

pamundshme të flijojë diçka për hir të ndokujt tjetër që nuk e do, përpos nëse formohet ndonjë parim ose 

bindje më e fuqishme se dëshirat e tij, si p.sh. mirëia, drejtësia, etj. Parimi i tillë do të formohet në 

shpirtin e njeriut atëherë kur do të ngrihet lart interesave material dhe atëherë do të kuptojë idealin e 

drejtësisë dhe mirësisë ndaj të tjerëve. Në ndjenjat e njerëzve është e vështirë të krijohet parimi i 

vëllazërisë së sinqertë ndaj njëri-tjetrit. 

 Muslimani, pikë së pari, duhet të cilësohet me ndjenjat e vëllazërisë ndaj të tjerëve dhe nëse nuk 

do të bëjë një gjë të tillë për shkak të egoizmit dhe dëshirave individuale, atëherë ai duhet të krijojë në 

shpirtin e vet parimin e drejtësisë dhe mirësisë në bazë të udhëzimeve islame. Nëse nuk mund të 

atribuohet me një cilësi të tillë, atëherër nuk meriton të jetë musliman përpos me emër dhe se në një 

gjendje të tillë Zoti nuk do t‟i  ndihmojë fare. Në të shumtën e rasteve, epshet dominojnë mbi njerëzit dhe 

nuk e lënë  të pranojë parimin e drejtësisë nëse mbështetet në ndonjë parim që është më i fuqishëm se 

epshet. 

 Për këtë shkak, parimi i vëllazërisë konsiderohet një ndër parimet më të rëndësishme të mësimeve 

islame, sepse te njeriu është vështirë të mbizotërojnë ndjenjat e sinqerta vëllazërore. Imami Ebu Abdullah, 



Sadiku është orvatur t‟ia sqarojë shokut të vet El-Meala ibn Hunejsit
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 të drejtat e vëllazërisë nga feja se 

mund të keqkuptohet dhe të mësojë diçka që nuk mund të veprojë në realitet. Me‟ala ka thënë: “E pyeta: 

“Cilat janë të drejtat e muslimanit ndaj muslimanit? 

Abdullahu m‟u përgjigj: “Ai ka shtatë të drejta obligative që kanë rëndësi të njëjtë                         

dhe nëse vetëm njëra prej tyre zhduket, atëherë del nga mëshira e Zotit. 

E pyeta: U sakrifikofsha për ty, cilat janë ato? 

U përgjigj: Më vjen keq për ty, o Me‟ala, sepse mund t‟i harrosh e t‟i humbasësh, t‟i dish 

e të mos i veprosh! 

I thashë: “S‟ka fuqi përveç se me Zotin.” 

Më tej Imami përmendi shtatë të drejtat duke thënë: “E para ëhstë të duash për vëllain atë që e do për vete 

dhe të urresh atë që e urren për vete.” 

 O Zot i madh! Vërtet kjo është e vërtetë shumë e rëndësishme! Kjo e drejtë sot nuk ekziston në 

mes nesh, muslimanëve! Shumë njerëz thërrasin në Islam, por nuk punojnë për t‟i realizuar të drejtat 

islame dhe më e çuditshmja është se akuzohet Islami për prapambetjen e muslimanëve! Këtu nuk ka faj 

Islami por kanë faj ata që pretendojnë se janë muslimanë dhe nuk punojnë sipas rregullave të fesë së tyre. 

Për shkak të vlerës historike, do t‟i numërojmë shtatë të drejtat që i sqaroi Imami: 

1. Të dëshirosh për vëllain musliman atë që dëshiron për vete dhe të urresh atë që e urren për veten. 

2. Ta ndihmosh me veten tënde, me pasurinë tënde, me gojën tënde, me dorën tënde dhe me këmbën 

tënde. 

3. Të mos e dëmtosh, ta ndihmosh në raste të sëmundjes dh eta respektosh. 

4. Të jesh syri i tij, udhërrëfyesi i tij dhe pasqyra e tij, 

5. Të mos ngopesh atëherë kur ai është i uritur, të mos ngopesh me ujë kur ai është i etur dhe të mos 

vishesh kur ai është lakuriq. 

6. Të mos kesh shërbëtorë nëse vëllai yt nuk ka dhe në qoftë se nuk ka, atëherë dërgoja shërbëtorin 

tënd që t‟ia pastrojë teshat, t‟i gatuajë ushqim dhe t‟ia përgatisë shtratin. 

7. Ta ndihmosh në nevojat e tij, ta ndihmosh të shërohet dhe të marresh pjesë në funeralin 

(xhenazen) e tij. Nëse dëgjon se ka ndonjë nevojë, vrapo ta ndihmosh dhe mos ik nëse i ndodh 

ndonjnë fatkeqësi. 

Pastaj fjalën e tij e ka përfunduar duke thënë: “Nëse vepron kështu, atëherë do të jesh nën mëshirën e 

Zotit të Madhëruar.” Në librin “El-Uesail” ka shumë transmetime të tilla nga imamët që urdhërojnë t‟u 

ndihmohet vëllezërve muslimanë. Ndoshta ndokush mund të kuptojë se parimi i vëllazërisë vlen vetëm 

për ithtarët muslimanë shiitë, por nëse lexoehn me vëmendje transmetimet e imamëve, do të vërejmë 

qartë se një ide e tillë nuk është e vërtetë dhe se mjafton të lexosh transmetimin e Muavije ibn Vehbit.:
24

 

E pieta (Imam Sadikun):- Si të veprojmë me ata që nuk janë itharë tanë? Dhe ai m‟u përgjigj: “Shikoni 

imamët tuaj që ju udhëzojnë dhe veproni ashtu siç veprojnë ata. Betohem në Zot se ata (imamët) i 

vizitojnë të sëmurët e tyre, marrin pjesë në xhenazet e tyre, dëshmojnë për ta dhe janë besnik ndaj tyre!” 

Koncepti i imamëve për vëllazërinë është më i madh se sa që mund të kuptohet në shikim të parë.  

Në këtë kontekst mjafton të përmend dialogun në mes Eban ibn Teglubit dhe Imam Sadikut. Eban 

tregohen se një ditë po kryeja tauaf me Ebu Abdullahin dhe një njeri ishte afruar dhe ka kërkuar ndihmë 

prej tij. Kur i ka parë Ebu Abdullahu bashkë, ka pyetur: “O Eban, a vërtetë kërkoi prej teje t‟a ndihmosh? 

 Iu përgjigja: - Po. Kur më pyeti se a është edhe ai suikur unë, i thashë: - Po. 
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 Usulul-kafi, Kitabul-ushreti, El-babul-evvel 
24 Keshful-gata, fq. 5, Keshful-gata’i 



 Dhe në atë moment më ta që shkoj dh eta ndihmoj në tauaf. Pastaj vazhdova dhe e pyeta: “Edhe 

sikur të jetë tauafi farz?” Dhe ai m‟u përgjigj: “Po.” 

 Ebani vazhdon të tregoje duke thënë: “Dhe pastaj shkova tek ai dhe e pyeta për të drejtat e 

besimtrait ndaj besimtarit.” Ai më tha: “Mos më pyet diçka të tillë!” Unë insistova edhe disa herë dhe 

pastaj më tha: “O Eban, t‟ia japësh gjysmën e pasurisë tënde. Pastaj më pa sërish e më tha: O Eban, a nuk 

e di se Zoti i ka përmendur altruistët (ata që japin duke ndaluar veten)? Nëse i ndan nga e jotja atëherë 

nuk je treguar altruist. Altruist je kur i jep edhe nga gjysma tjetër.” 

 Them: Realiteti ynë i turpshëm nuk na lejon që ta quajmë veten tonë musliman të vërtetë, sepse 

ne jemi në një vend, ndërsa mësimet e imamëve tanë janë në një vend tjetër. Ajo që ishte në shpirtin e 

Ebanit duhet të jetë në shpirtin e çdo lexuesi të këtij libri e jot ë mendojë se kjo fjalë ii takon dikujt tjetri 

dhe duhet t‟i kërkojë llogari vetes me përgjegjësi. 
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43. RINGJALLJA SIPAS DOKTRINËS SONË. 

 

Ne besojmë se Zoti i Madhëruar do t‟i ringjallë njerëzit pas vdekjes në një krijim të ri në Ditën e 

Gjykimit, do t‟i shpërblejë të mirët dhe do t‟i dënojë mëkatarët. Në këtë çështje, të gjitha fetë qiellore dhe 

filozofët janë unanimë. Muslimani e pranon ringjalljen si parim kur‟anor të shpallur nëpërmjet Profetit 

(s.a.s). ai që beson në Zotin e Madhëruar dhe në profetësinë e Muhammedit (s.a.s),  patjetër që duhet të 

besojë edhe në atë që e informon Kur‟ani Famëlartë rreth ringjalljes, shpërblimit, dënimit, Xhennetit, 

mirëqënies në Xhennet, zjarrit dhe skëterrës. Në më shumë se një mijë ajete theksohen çështje të tilla në 

Kur‟an. 

Ai që dyshon nnë këtë çështje dyshon në Kur‟anin, në Profetit (s.a.s) dhe në krijuesin e qënieve, madje 

dyshon në parimin e të gjitha feve dhe në autencitetin e sheriatit. 

 

 

 

 

44. RIKTHIMI TRUPOR SIPAS DOKTRINËS SONË. 

 

Rikthimi trupor është një ndër parimet e rëndësishme të fesë islame. Në këtë kontekst, Kur‟ani Famëlartë 

thotë: “A mendon njeriu se nuk do t‟i tubojmë eshtrat e tij? Po, ne kemi mundësi që t‟ia riformojmë 

edhe gishtat.” (El-Kijame, 3) 

 “E nëse çuditesh atëherë është edhe më e çuditshme fjala e tyre: „A do të kriojohemi në krijim 

të ri pasi të bëhemi dhe?!” (Er-rrad, 5) 

 Rikthimi trupor nënkupton rikthimin dhe ringjalljen e trupit pas shkatërrimit dhe rikthimi në 

formën e parë të trupit pas shkatërrimit. Nuk duhet të kërkohen informata më të detajshme se këto që 

theksohen në Kur‟an mbi llogarinë, siratin, peshoren, Xhennetin, Xhehenemin, shpërblimin dhe dënimin, 

ashtu siç përshkruhen aty. 

 Nuk ka nevojë të dihen të dhënat që mund t‟i kuptojnë vetëm ata që janë dijetarë preçizë, si p.sh. 

njohuritë rreth çështjes se a do të rikthehen në format e njëjta apo në forma të ndryshme nga ato që kanë 

qenë më parë, ose rreth çështjes se a vdesin shpirtat apo vazhdojnë të jetojnë derisa t‟u bashkangjiten 

trupave kur të ringjallen; ose rreth çështjes se vetëm njerëzit do të ringjallen apo të gjitha kafshët apo 

ringjallja bëhet gradualisht ose menjëherë! Nëse besohet ekzistimi i Xhennetit dhe i Xhehennemit, atëherë 

nuk nënkuptohet se duhet të lodhemi me pyetjet se a ekzistojnë tani, apo janë në qiell apo në tokë…! Po 

ashtu nuk duhet të lodhemi shumë në është peshorja (mizan) mjet konceptual apo i ngjan peshores që e 

shohim? E njëjta gjë vlen edhe për urën (sirat), në ëhtë rrugë precise, apo udhë racionale, apo diçka 

material që shihet me sy?!!!
25

 

 Të dhënat mbi rikthimin e trupave rrjedhin nga të dhënat e fesë islame dhe nëse ndokush kërkon 

më shumë të dhëna se nga ato që dyshojnë e që mbështesin argumetin racional ose eksperimentimin 

shqisor, do të zhytet në problem të mëdha deri në pafundësi. Feja nuk kërkon detaje të imta që përmenden 

në literatuirën e kelamistëve (apologjetëve) dhe filozofëve. Nuk ekziston asnjë nevojë fetare shoqërore 

apo politike që na nxit të merremi me çështje të tilla të detajshme që theeksohen nëpër veprat e 

apologjetëve. Në rast të dyshimit, mjafton të thuhet se jemi të bindur se njeriu nuk mund t‟i perceptojë 

këto çështje metafizike, sepse janë mbi të kuptuarit tonë dhe jashtë nivelit onë tokësor. 

                                                             
25 Keshful-gata’, fq 5, Keshful-gata’i 



Zoti i Madhëruar ka informuar mbi realizimin dhe ngjarjen e rikthimit dhe ringjalljes. Shkencat e njeriut, 

eksperimentet dhe hulumtimet e tij nuk mund të merren me diçka që nuk e kuptojnë e që nuk mund ta 

eksperimentojnë. Këto gjëra pas vdekjes dhe pas kalimit prej kësaj bote në botën tjetër dhe çdo fjalë që 

thuhet rreth detajeve të tyre ka të bëjë me hipotezë. Njeriu që mbështetet në eksperiment çuditet nga çdo 

gjë që nuk mund të eksperimentohet ose të shihet me sy dhe në këtë rast, njeriu i tillë çuditet me 

ringjalljen dhe rikthimin (Kush i ngjall eshtrat që janë shkatërruar?) 

Nuk ka nevojë për t‟u çuditur sepse nuk ka parë njeri të vdekur që është ringjallur përsëri në jetë. I 

çudituri harron se si është krijuar për herë të parë pasi që kishte qenë asgjë, trupi i tij nuk ka ekzistuar fare 

dhe nga dheu është bërë njeri që ka trup e mendje: “A nuk sheh njeriu se Ne e krijuam nga pika e 

ngjizur dhe shndërrohet në kundërshtar të hapur?! Na jep shembull dhe harron krijimin e vetes!” 

Atij që harron krijimin e tij, i thuhet: “Do t‟i ringjallë Ai, që i ka krijuar për herë të parë dhe Ai di çdo 

krijesë!” Pyetësit të tillë gjithashtu i thuhet: “Pasi që ke besuar në Krijuesin e qenieve, në fuqinë e Tij, në 

profetin e Tij dhe në atë që na informon, edhe pse ke njohuri të kufizuara, atëherë mendo për krijimin e 

qenies tënde, për krijimin e formës tënde dhe për mënyrën se si u shndërrove prej copës së gjakut të 

ngjizur që nuk ka ndjenja, as dëshirë e as tru në njeri të plotë, të mençur me ndjenja dhe me shqisa.” 

Si çuditesh nga rikthimi i jetës pas shkatërrimit, kur dihet se bisedon për çështje që nuk mund të zbulohen 

me eksperimentet dhe me shkencat e tua?!!! 

Atëherë nuk ke rrugëdalje tjetër përveç se të bindesh në këtë të vërtetë për të cilën na informon Krijuesi i 

qenieve, i Gjithdijshmi, i Fuqishmi dhe Krijuesi yt pas hiçit, çdo orvatje për t‟i zbuluar çdo orvatje për t‟i 

zbuluar çështjet që nuk mund të zbulohen në fund dështon dhe i ngjan hapjes së syve në errësirë. Edhe pse 

njeriu ka zbuluar shumë gjëra gjatë viteve të fundit, si p.sh elektricitetin, që më herët konsiderohej si gjë e 

pamundshme, përsëri ai nuk ka mundur të zbulojë të vërtetën e elektricitetit e as të atomit. Njeriu ka 

zbuluar gjëra sipërfaqësore rreth çështjeve të sipërpërmendura po jo edhe diçka esenciale kështu nuk ka 

mundësi të zbulojë as fshehtësinë e krijimit e as fenomenin e ringjalljes dhe rikthimit. 

Pas besimit në Islam, njeriu duhet të largohet nga mbështetja në iluzione dhe të përqëndrohet në çështjet 

që e ndihmojnë për në këtë botë dhe për në botën tjetër, për mënyrat që e lartësojnë para Zotit të 

Madhëruar, për metodat që e ndihmojnë në jetë dhe për atë që e pret pas vdekjes në varr, për llogarinë 

para Zotit dhe të frikësohet prej Ditës kur askush nuk mund ta ndihmojë me asgjë, kur askush nuk mund 

të ndërmjetësojë e as do të gjejë ndonjë ndihmë nga kurrkush! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


