
Kitab et-Teuhid, libri i njësimit të Allahut. 
Parathënia e autorit 

Falenderimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botërave. Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi Profetin 
Muhamed, mbi familjen dhe shokët e Tij. 

S'ka dyshim se Akidja Islame apo Besimi Islam zë vendin kryesor ndërmjet dijeve të tjera islame, ndaj 
dhe detyra e çdo muslimani është që t'i kushtojë vëmendjen më të madhe mësimit dhe zbatimit në 
praktikë të kësaj dijeje, në mënyrë që të gjitha punët e kryera prej tij të jenë të sakta e të pranuara nga 
Allahu. 

Dalja në skenë, në kohën e sotme, e shumë grupeve të humbura dhe rrymave te gabuara, si p.sh. 

rrymat ateiste, rrymat që ftojnë në adhurimin e varreve, rrymat që ftojnë në përhapjen e bidateve etj, 
bën të domosdoshme pajisjen e të gjithë muslimanëve me armën e Akides së saktë Islame duke u 
mbështetur në argumentet e Kuranit dhe Sunetit si dhe në veprat e shokëve të Profetit (paqja qoftë mbi 
të) dhe ndjekësve të tyre. 
 
Dr. Saleh Feuzan El-Feuzan 

kapitulli i parë 
Devijimi i njerëzve 

Allahu i krijoi krijesat me qëllim që ta adhurojnë e t'i binden vetëm Atij dhe ua bëri të përshtatshme 
jetesën, duke u dhënë çdo gjë që u nevojitet për egzistencën e tyre. 

“Unë nuk i krijova xhindët dhe njerëzit përveçse që të më adhurojnë (vetëm) Mua. Unë nuk kërkoj 
prej tyre asnjë furnizim e as dua që të më ushqejnë. Me të vërtetë Allahu është Furnizuesi Fuqiplot.” 
{51:56-58} 

kapitulli i dytë 
Dija e Fshehtë (El-Gajb) 

Me Dije të Fshehtë nënkuptohet çdo gjë që nuk mund të njihet nga njerëzit, qoftë prej atyre gjërave që 
kanë ndodhur në të shkuarën apo do të ndodhin në të ardhmen. Vetëm Allahu është në gjendje që t'i 
dijë këto gjëra: 

"Thuaj: Askush, as në qiell as në tokë, nuk e di të fshehtën përveç Allahut." {27:65} 

 

kapitulli i tretë 
Dashuria për Profetin dhe ndalimi i lavdërimit të tij më tepër se ç'duhet 

Dashuria për Profetin dhe ndalimi i lavdërimit të tij më tepër se ç'duhet. Në rradhë të parë muslimani, 
ka për detyrë që të dojë Allahun e Madhëruar më tepër se çdo gjë tjetër, pasi Ai është Krijuesi i 
gjithçkaje, mirësitë e të Cilit përfshijnë të gjitha krijesat. Kjo dashuri konsiderohet një nga adhurimet 
më të mëdha, ndaj dhe Allahu i Madhëruar thotë: 

"… Dhe ata që besojnë e duan Allahun më tepër se çdo gjë tjetër." {1:165} 

kapitulli i katërt 
Bidati: Përkufizimi dhe llojet e tij 

Të gjitha llojet e bidateve në fe janë të ndaluara (haram), sepse Profeti (paqja qoftë mbi të) ka thënë: 
"Kini kujdes nga gjërat e reja (në fe), sepse çdo gjë e re është bidat e çdo bidat është humbje." "Çdo 
vepër që nuk i përket fesë sonë është e refuzuar." Nga këto hadithe mund të kuptohet se të gjitha 
bidatet në besim dhe në adhurime janë të ndaluara, por nuk duhet të harrojmë se ky ndalim nuk është i 
njëllojtë për të gjitha bidatet, por është në varësi të llojit të bidatit. 



1- Devijimi i njerëzve 
Allahu i Madhëruar i krijoi krijesat me qëllim që ta adhurojnë e t'i binden vetëm Atij dhe ua bëri të 
përshtatshme jetesën, duke u dhënë çdo gjë që u nevojitet për egzistencën e e tyre. 

“Unë nuk i krijova xhindët dhe njerëzit përveçse që të më adhurojnë (vetëm) Mua. Unë nuk 

kërkoj prej tyre asnjë furnizim e as dua që të më ushqejnë. Me të vërtetë Allahu është 
Furnizuesi Fuqiplot.”  
{51:56-58} 

Nëse një foshnjë do të lihej e lirë në pastërtinë e saj natyrale e nuk do të ndikohej, me kalimin e kohës, 
nga mendimet dhe idetë e askujt, atëherë ajo do ta pranonte dhe pohonte ekzistencën e Allahut si diçka 
më se të natyrshme, e cila nuk ka nevojë për diskutim dhe në të njëjtën kohë do ta 
adhuronte Allahun pa i bërë shirk e duke iu bindur me përulje urdhërave të Tij. Por janë shejtanët, prej 
njerëzve dhe xhindëve, ata që e largojnë atë nga rruga drejtë. Pa ndërhyrjen e tyre foshnja, kur të 
rritej, do ta plotësonte Teuhidin (Njësimi i Allahut) e vërtetë ashtu siç duhet, sepse ai është rrënjosur 
thellë në natyrën e çdo njeriu, ndërsa shirku është si ai mishi i huaj, i cili megjithëse në dukje duket 
sikur është pjesë e pandarë e trupit, në të vërtetë është diçka e huaj, të cilën trupi nuk mund ta 
pranojë. 

Allahu i Madhëruar thotë: 

“Ktheje fytyën tënde nga feja e vërtetë (duke adhuruar vetëm Allahun). (Kjo është) feja e 

Allahut në të cilën i krijoi njerëzit. S’ka dyshim se krijimi i Allahut nuk mund të ndryshohet.” 
{30:30} 

Profeti (paqja qoftë mbi të) thotë: 

“Të gjithë njerëzit lindin në natyrën e tyre të pastër (e cila përputhet me fenë islame), por janë prindërit 

e tij ata që e shndërrojnë atë në çifut, kristian apo mexhus 1.”  
{Trans. Buhariu dhe Muslimi} 

Pra njerëzit në thelb janë të predispozuar që ta njohin e ta pranojnëTeuhidin falë natyrës me të cilën i 
ka krijuar Allahu. 

Pas krijimit të babait të njerëzimit, Ademit, pasardhësit e tij, për shumë breza me rradhë, iu 
përmbajtën Teuhidit të vërtetë pa e njohur shirkun.Për këtë Allahu i Madhëruar thotë: 

“Njerëzit i përkisnin një feje të vetme, dhe (kur u larguan nga rruga e drejtë) Allahu dërgoi 
Profetët për të përgëzuar (besimtarët) e për t'u tërhequr vërejtjen (jobesimtarëve).”  

{2:213} 

Për herë të parë, shirku dhe devijimi nga Besimi i vërtetë u shfaqën tek populli i Nuhut, i cili 
konsiderohet si profeti i parë i dërguar nga Allahu në tokë. Allahu i Madhëruar, duke iu drejtuar Profetit 
Muhamed (paqja qoftë mbi të), thotë: 

“Ne të shpallëm ty (Kuranin) ashtu siç i shpallëm më parë Nuhut dhe profetëve pas tij.” 

Ibn Abasi, djali i xhaxhait të Profetit, ka thënë: 

"Gjatë periudhës kohore ndërmjet Ademit dhe Nuhut, d.m.th. për dhjetë breza me rradhë, njerëzit 
ndoqën fenë e vërtetë, Islamin." Një nga argumentet që mbështesin thënien e Ibn Abasit është dhe ajeti 
i mëposhtëm: 

“Njerëzit nuk i përkisnin përveçse një feje të vetme, por (me kalimin e kohës) ata u përçanë, 

ndaj dhe Allahu u dërgoi profetët.” 

Pra shkaku i dërgimit të profetëve ishte largimi i njerëzve nga feja eAllahut. 
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Edhe arabët, për një kohë të gjatë, iu përmbajtën fesë së Ibrahimit 2, derisa një person, emri i të cilit 
ishte Amru Ibn Luha, solli për herë të parë në Gadishullin Arabik disa idhuj prej druri dhe guri, të cilat ua 
shpërndau disa prej fiseve më kryesore arabe. Me kalimin e kohës idhujtaria u përhap në të gjithë 

Gadishullin Arabik dhe arabët filluan të adhuronin idhujt e të flijonin për nder të tyre, derisa Allahu, me 
Mirësinë e Tij, dërgoi Profetin Muhamed (paqja qoftë mbi të), i cili pas njëzetë e tre vjet përpjekjesh e 
sakrificash arriti të shkatërronte nga themelet idhujtarinë e të rikthente përsëri Besimin e pastër në 
zemrat e njerëzve. Më pas, gjeneratat e para të muslimanëve arritën t'i përmbaheshin rrugës së Profetit 
(paqja qoftë mbi të). Me kalimin e kohës, si pasojë e përhapjes së injorancës dhe ndikimit negativ të 
kulturave dhe feve të popujve të tjerë, format e ndryshme të shirkut filluan të shfaqen në vende të 
ndryshme të Botës Islame, veçse kësaj rradhe jo me emrat e tyre origjinalë, por nën maskën e lloj-lloj 
emrave e rrymave të ndryshme. 

Kështu, me pretekstin e dashurisë për njerëzit e devotshëm, në shumë vende filloi të përhapej dukuria e 
adhurimit të varreve, por tanimë lutjet dhe flijimet që bëheshin tek këto varre, filluan të mos 
konsiderohen më, siadhurim i këtyre njerëzve, por thjesht si kërkim i ndërmjetësimit të tyre,duke 
harruar se edhe idhujtarët e kohës së Profetit (paqja qoftë mbi të),kur u pyetën se përse i adhuronin 
idhujt e tyre, u përgjigjën: 

"Ne nuk i adhurojmë ata, përveçse që të na afrojnë te Allahu." 

Kuran, sure 39, Ajeti 3 

Duhet të theksojmë se pjesa dërmuese e atyre që i bëjnë shok Allahut, si në kohët e vjetra, ashtu dhe 
në kohën e sotme, besojnë dhe pohojnë seAllahu është Krijuesi, Zotëruesi dhe Furnizuesi i çdo gjëje që 
egziston, ndaj dhe shirku i tyre nuk qëndron tek besimi i egzistencës së krijuesve të tjerë 
përveç Allahut, por tek shoqërimi që i bëjnë ata Allahut në adhurim. 

Allahu i Madhëruar thotë: 

“Dhe shumica e tyre nuk e besojnë Allahun përveçse duke i shoqëruar Atij zota të tjerë.  

{12:106} 

Nëse hedhim një vështrim në historinë njerëzore, shohim se individët, grupet apo rrymat që mohojnë 
ekzistencën e Allahut janë të paktë, po të krahasohen me pjesën tjetër të njerëzve që pranojnë 
egzistencën e Tij. Në përgjithësi, shkaku i mohimit të këtyre njerëzve është mendjemadhësia, pasi çdo 
njeri thellë në zemrën e tij e di dhe e ndjen që egziston njëKrijues Inteligjent që ka krijuar çdo krijesë, 

sepse logjika e shëndoshë nuk pranon egzistencën e një krijese pa Krijuesin e saj. Nga ana tjetër, 
përsosmëria dhe preçizioni i organizimit dhe sistemimit të universit, duke filluar që nga sistemet 
supergjigande të galaktikave e deri në sistemet mikroskopike të atomeve janë një provë e 
pakundërshtueshme që provon egzistencën e një Fuqie Inteligjente të Plotfuqishme, e cila është Allahu i 
Madhëruar. 

 

 Fund nota: 

 1 Adhuruesit e zjarrit të cilët kanë qenë të përhapur në Persi. 

 2 Ibrahimi kishte dy djem; i pari ishte Ismaili prej të cilit rrjedhin arabët, ndërsa i dyti ishte Is'haku prej të cilit 

rrjedhin çifutët. Feja e Ibrahimit nuk ishte gjë tjetër veçse esenca e Islamit, d.m.th. adhurimi i një Zoti të vetëm. 
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2- Shirku: përkufizimi dhe llojet e tij 
Çka është SHIRKU ?  

Nga ana gjuhësore fjala shirk vjen nga folja eshreke që në shqip do të përkthehej: të bësh dikë ortak 

apo bashkëpunëtor në diçka, pra t'i japësh dikujt pjesën e tij në diçka. Kështu, fjala sherike: shoqëri 
(kompani) është quajtur e tillë pasi dy ose më shumë persona bashkojnë kapitalet e tyre dhe secili prej 
tyre ka pjesën e tij në të. 

1- Përkufizimi i shirkut: 

Në këndvështrimin islam përkufizimi i shirkut është: t'i bësh Allahut shok apo ortak, d.m.th. t'i 

shoqërosh Atij dikë, në diçka që i përket vetëm Atij, siç janë krijimi, furnizimi, zotërimi, apo adhurimet e 
ndryshme: falja, agjërimi, bërja kurban, lutja, frika, dashuria etj. 

Shirku konsiderohet si mëkati më i madh për disa arsye: 

1- Ai që bën shirk e ka krahasuar Allahun me një prej krijesave të Tij, gjë e cila është e padrejtë, ndaj 
dhe Allahu i madhëruar thotë në Kuran se: 

“Shirku është padrejtësia më e madhe.” 

{31:13} 

2- Allahu nuk e fal atë person që bën shirk dhe vdes pa u penduar: 

“S'ka dyshim se Allahu nuk e fal atë që i bën shirk Atij dhe ia fal kujt të dojë (çdo gjynah 

tjetër) përveç tij.” 
{4:48} 

3- Allahu i Madhëruar ia ka ndaluar hyrjen në Xhenet atij personi që bënshirk, ndaj dhe ai do të jetë 
përgjithmonë në zjarrin e Xhehenemit: 

“Allahu ia ka bërë haram Xhenetin atij që i bën shok Atij, ndaj dhe vendi i tij (i përhershëm) 

do të jetë Xhehenemi. E të padrejtët nuk ka se kush t'i ndihmojë.” 
{5:72} 

4- Shirku i fshin të gjitha punët e mira: 

“Ne të kemi shpallur ty dhe atyre që kanë qenë para teje se, nëse do t'i përshkruash shok 

Allahut, e gjithë puna jote do të hidhet poshtë e do të jesh prej të humburve.”  
{39:65} 

5- Shirku është gjynahu më i madh. Transmetohet se një herë Profeti (paqja qoftë mbi të) pyeti shokët 
e Tij: 

“ A doni t'ju tregoj se cilat janë gjynahet më të mëdha?"  

Ata ia kthyen: "Sigurisht o i Dërguari i Allahut." 
Ai u tha: "Shirku dhe mosbindja ndaj prindërve…” 

Ibnul Kajjim thotë: 

"Qëllimi i krijimit, siç tregohet në Kuran, është që të adhurohet Allahu pa i bërë shirk 
dhe të zbatohet Drejtësia në bazë të së cilës u krijuan qiejt dhe toka, ashtu siç thotë 
Allahu i Madhëruar: 

"Ne i kemi dërguar profetët me argumente të qartë dhe u zbritëm atyre 
Librin dhe Peshoren (Drejtësinë) në mënyrë që njerëzit të mbajnë 
drejtësi." {57:25} 



Pra shkaku i dërgimit të profetëve dhe i zbritjes së Librave Hyjnorë është vënia e 
Drejtësisë në vendin që i takon. S'ka dyshim se grada më e lartë e Drejtësisë 
është Teuhidi, njësimi i Allahut, ndërsa Padrejtësia më e madhe është shirku: 

"Me të vërtetë shirku është padrejtësia më e madhe." 
{31:13} 

sepse ai bie në kundërshtim të drejtëpërdrejtë me qëllimin e krijimit, ndaj dhe 
konsiderohet si gjynahu më i madh. Allahu i Madhëruar nuk pranon nga personi që 
bën shirk asnjë punë të mirë dhe nuk i përgjigjet lutjes së tij Ditën e Gjykimit, ashtu siç 
nuk pranon që të ndërmjetësojë dikush për të, sepse duke i bërë shok Allahut ai provon 
se është më i padituri ndërmjet të gjithë atyre që nuk e njohin Allahun. Për këtë arsye 
shirku është, jo vetëm Padrejtësia më e madhe, por njëkohësisht edhe Injoranca më e 
madhe." 

6- Allahu e ka theksuar mjaft qartë se Ai është i përkryer dhe nuk mund të krahasohet me asnjë prej 

krijesave të Tij. Ndërsa shirku, nga ana tjetër, tregon se Allahu është jo i plotë dhe i mangët, ndaj dhe 
konsiderohet si kulmi i kokëfortësisë dhe i mosbindjes ndaj Allahut. 

2- Llojet e shirkut: 

Shirku ndahet në dy lloje: Shirku i madh dhe Shirku i vogël 

1- Shirku i madh 

Përkufizimi: Kryerja e një adhurimi për dikë tjetër përveç Allahut. Kështu, ata që bëjnë kurban apo i 

luten dikujt tjetër përveç Allahut, siç bëjnë shumë njerëz tek varret e njerëzve të mirë, kanë bërë shirk 
të madh. Të njëjtën gjë themi edhe për ata që frikësohen nga të vdekurit duke menduar se ata mund t'u 
sjellin fatkeqësi dhe shpresojnë prej tyre gjëra që janë në dorë të Allahut, siç janë plotësimi i nevojave 
apo largimi i fatkeqësive. Allahu i Madhëruar thotë: 

“Ata adhurojnë në vend të Allahut gjëra që nuk u sjellin as dëm e as dobi e thonë: këta janë 

ndërmjetësuesit tanë tek Allahu.” 
{10:18} 

Shirku i madh e nxjerr njeriun nga Islami dhe në të njëjtën kohë bëhet shkak që ai të mbesë 
përgjithmonë në zjarrin e Xhehenemit, nëse vdes pa u penduar. 

2- Shirku i vogël 

Ky lloj i shirkut nuk e nxjerr njeriun nga Islami, por bëhet shkak për mosplotësimin e një pjese 

të Teuhidit dhe, në të njëjtën kohë, është hapi i parë që të çon në shirkun e madh, i cili, siç thamë dhe 
më lart, e hedh poshtë Teuhidin në tërësi. 
Shirku i vogël ndahet në dy pjesë: 

a) Shirku i dukshëm: 

Shirku i dukshëm, i cili mund bëhet me fjalë ose me vepra. 

Tek shirku i vogël që bëhet me fjalë mund të përmendim: 

Betimi në diçka tjetër përveç Allahut 1 

Profeti (paqja qoftë mbi të) ka thënë: 

“Kush betohet në diçka tjetër përveç Allahut, ka bërë shirk." 

Thënia "Si të dëshirojë Allahu dhe ti" 
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Transmetohet se një herë dikush i tha Profetit (paqja qoftë mbi të): "Si të dëshirojë Allahu dhe 

ti." Profeti (paqja qoftë mbi të) ia ktheu: "A më bëre të barabartë me Allahun!?  
Thuaj: Si të dëshirojë vetëm Allahu." 

Thënia "Po të mos ishte Allahu dhe filani" 

pasi lidhëza dhe vë shenjën e barazimit midis Allahut dhe një prej krijesave të Tij. Ndaj, në të tilla raste 
duhet të themi: 

"Po të mos ishte Allahu, pastaj filani" 

pasi në këtë mënyrë kuptohet se dëshira e njeriut është në varësi të Dëshirës dhe Vullnetit të Allahut, i 
Cili thotë: 

"Dhe ju nuk dëshironi veçse atë që dëshiron Allahu, Zoti i botëve."  

{81:29} 

Në këtë kategori futet dhe thënia: 

"Nuk kam njeri tjetër përveç Allahut dhe teje." 

apo 

"Kjo është për shkak të mirësisë së Allahut dhe tëndes." 

Ndërsa tek kategoria e dytë, d.m.th. tek shirku që bëhet me anën e veprave, mund të përmendim 
mbajtjen e varëseve, byzylykëve, fijejeve të perit apo çfarëdolloj gjëje tjetër, për të larguar sëmundjet, 
magjitë, syrin e keq apo çdo të keqe tjetër. 

Por duhet të jemi shumë të kujdesshëm, sepse këto veprime jo gjithmonë konsiderohen prej shirkut të 
vogël. Në disa raste ato mund të jenë prejshirkut të madh. Kështu, nëse njeriu që kryen veprime të tilla 
beson se është Allahu ai që e mbron njeriun nga të këqijat, por këto gjëra janë shkaqe për largimin e të 
keqes, atëherë kemi të bëjmë me shirkun e vogël, sepse Allahu nuk i ka bërë këto gjëra shkaqe për 
largimin e sëmundjeve. 

Por nëse personi që mban gjëra të tilla beson se janë këto gjëra ato që e mbrojnë nga të 
këqijat, atëherë veprimi i tij hyn tek shirku i madh, i cili e nxjerr njeriun nga Islami siç e thamë 
dhe më sipër. 

b) Shirku i fshehtë apo shtirja: 

Shirku i fshehtë apo shtirja, i cili ndodh atëherë kur muslimani kryen një adhurim me qëllim që ta shohin 

të tjerët, si per shembull kur dikush e zbukuron apo e zgjat namazin me qëllim që ta lavdërojnë të 
tjerët, apo jep lëmoshë me qëllim që njerëzit të thonë se filani është bujar, apo përmendAllahun vetëm 
që ta dëgjojnë të tjerët, etj. Një vepër e tillë nuk ka sesi të pranohet nga Allahu, i cili thotë: 

"E kush shpreson në takimin e Zotit të tij, le të bëjë punë të mira e të mos shoqërojë askënd 

në adhurimin e Zotit të tij." 

Profeti (paqja qoftë mbi të) u tha një ditë shokëve të Tij: 

"Gjëja, prej së cilës kam më tepër frikë për ju, është shirku i vogël." 

Kur u pyet për të, tha: "Shtirja." 

Në këtë kategori futet dhe bërja e një pune për përfitime materiale, siç është rasti i atij që thërret 
ezanin apo bëhet imam apo mëson dijet fetare, duke pasur për qëllim vetëm marrjen e parave. 

Imami Ibnul Kajim thotë: 

"Ndërsa shirku që bëhet me anën e nijetit (qëllimit) jo të sinqertë, është si deti pa brigje 
dhe janë të paktë ata që shpëtojnë prej tij. Ai person, që ka për qëllim me punën e tij 



diçka tjetër përveç kënaqësisë së Allahut, ka bërë shirk me nijetin e tij jo të pastër, pasi 
Sinqeriteti i vërtetë arrihet vetëm atëherë kur çdo punë, thënie apo qëllim bëhet vetëm 
për hir të Allahut. Kjo është feja e vërtetë, feja e Profetit Ibrahim (paqja qoftë mbi të), 
ndjekja e së cilës është detyrë për çdo musliman, pasi ky është realiteti dhe thelbi i 
Islamit, përveç të cilit Allahu nuk pranon asnjë fe tjetër: 

"E kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, atij nuk do t'i pranohet (ajo fe) dhe 
në Botën tjetër ai do të jetë prej të humburve." 
{3:85} 

Nga sa përmendëm më sipër arrijmë në përfundimin se midis shirkut të madh dhe të vogël ekzistojnë 
ndryshimet e mëposhtme: 

1. Shirku i madh e nxjerr njeriun nga Islami, ndërsa shirku i vogël nuk e nxjerr njeriun nga Islami. 

2. Personi që kryen shirkun e madh, nëse vdes pa u penduar, do të jetë përgjithmonë në zjarrin e 
Xhehenemit, ndërsa personi që kryen shirkun e vogël, edhe nëse hyn në zjarr nuk do të qëndrojë 
atje përgjithmonë. 

3. Shirku i madh i fshin të gjitha punët e mira, ndërsa shirku i vogël fshin vetëm punën me të cilën 
është përzier. 

 

 1 Siç betohen shumë njerëz për kokën e prindërve apo fëmijëve. 
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3- Kufri: përkufizimi dhe llojet e tij 

1- Përkufizimi i kufrit: 

Kufri është e kundërta e besimit, (do më thënë) mohimi i Allahut dhe iDërguarit të Tij. Në këtë kategori 

hyjnë dhe ata persona, të cilët për shkak të zilisë apo mendjemadhësisë, nuk i besojnë Profetët, 
megjithëse e dinë fare mirë në zemrat e tyre se ata thonë të vërtetën. 

2- llojet e tij: 

Kufri ndahet në dy lloje: 

Lloji i parë: Kufri i madh 

Kufri i madh, i cili e nxjerr njeriun nga Islami. Ai ndahet në pesë pjesë: 

1- Kufri i përgënjeshtrimit. 

Kufri i përgënjeshtrimit, argumenti i të cilit është ajeti i mëposhtëm: 

"E kush është më i padrejtë se ai që bën shpifje ndaj Allahut dhe përgënjeshtron të vërtetën, 

pasi i ka ardhur? A nuk është Xhehenemi vendi i jobesimtarëve ?"  
{29:68} 

2- Kufri i refuzimit dhe i mendjemadhësisë. 

Kufri i refuzimit dhe i mendjemadhësisë, argumenti i të cilit është ajeti i mëposhtëm: 

"E kur i urdhëruam engjëjt që të bëjnë sexhde dhe ata i bënë sexhde Ademit, përveç Iblisit 

(shejtanit) i cili refuzoi dhe u mbajt me të madh, ndaj dhe u bë prej jobesimtarëve." 
{1:34} 

3- Kufri i dyshimit. 

Kufri i dyshimit, argumenti i të cilit është ajeti i mëposhtëm: 

"Ai hyri në kopështin tij 1 duke i qenë i padrejtë ndaj vetvetes dhe tha: Nuk besoj se 

ky (kopësht) do të zhduket ndonjëherë dhe nuk ma merr mendja se Dita e Kijametit do të vijë 
ndonjëherë, por edhe sikur të kthehem tek Zoti im, do të më presë një e ardhme më e mirë. 
Shoku i vet i tha, duke polemizuar me të: A mos vallë e mohove Atë që të ka krijuar ty nga 

dheu, pastaj nga një pikë uji, pastaj të bëri njeri të plotë. Për mua Ai, Allahu, është Zoti im e 
unë Zotit tim nuk i bëj shok askënd." 
{18:38-35} 

4- Kufri i mospërfilljes. 

Kufri i mospërfilljes. Argumenti i të cilit është ajeti i mëposhtëm: 

“...Dhe ata që nuk besuan janë mospërfillës ndaj vërejtjes që u tërhiqet." 

{46:3} 
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5- Kufri i hipokrizisë.2 

Kufri i hipokrizisë. Argumenti i të cilit është ajeti i mëposhtëm: 

“Ata besuan (vetëm me gojë) e pastaj mohuan, ndaj dhe zemrat e tyre u vulosën e ata nuk 

kuptojnë.” 
{63:3} 

 

 

Lloji i dytë: Kufri i vogël 

Kufri i vogël, i cili nuk e nxjerr njeriun nga Islami. Tek ky lloj hyjnë disa prej gjynaheve të mëdha, të 

cilat janë quajtur kufër në Kuran apo Sunet, por në të vërtetë nuk e arrijnë kufirin e kufrit të madh. Disa 
prej këtyre gjynaheve janë: 

- Mohimi i Mirësisë së Allahut, siç tregohet në ajetin e mëposhtëm: 

“Allahu sjell si shembull një vend të sigurtë e të qetë, të cilit i vinte furnizimi nga të gjitha 

anët me bollëk e (megjithatë) banorët e tij i mohuan të mirat e Allahut.” 
{16:112} 

- Lufta ndërmjet muslimanëve. 

Profeti (paqja qoftë mbi të) ka thënë: 
“Ofendimi i një muslimani është gjynah, ndërsa luftimi me të është kufër."  

{Transmeton Buhariu dhe Muslimi} 

Ndërsa në një hadith tjetër ai thotë: 

"Mos u bëni jobesimtarë pas meje, duke luftuar njëri-tjetrin."  
{Transmeton Buhariu dhe Muslimi} 

Gjynahet e mëdha nuk e nxjerrin njeriun nga Islami, pasi Allahu i Madhëruar thotë: 

"O ju besimtarë, juve ju është bërë obligim el-kisas (mbajtja e drejtësisë) në zbatimin e dënimit 

të vrasjeve…"  
{1:178} 

Ajeti i mësipërm fillon me "O ju besimtarë…", gjë që tregon se edhe vrasësi bën pjesë në rradhën e 
tyre; bile pak më poshtë Allahu e quan atë si vëlla të të afërmit të të vrarit: 

"E nëse dikujt (vrasësit) i falet diçka nga vëllai i tij (i afërmi i të vrarit)…" 
{1:178} 

Gjithashtu, Allahu i Madhëruar thotë: 

"Nëse dy grupe prej besimtarëve luftojnë me njëri-tjetrin, mundohuni që t'i pajtoni ato…" 

{49:9} 

Ndërsa në një nga ajetet që vijnë pas tij thuhet: 

"Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër, ndaj pajtojini vëllezërit tuaj." 

{49:10} 
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Ndryshimet mes kufrit të madh dhe kufrit të vogël: 

1. Kufri i madh e nxjerr njeriun nga Islami dhe i fshin të gjitha veprat e tij, ndërsa kufri i vogël nuk e 
nxjerr njeriun nga Islami dhe nuk ia fshin veprat e mira, por ia pakëson ato. 

2. Personi që bën kufrin e madh do të rrijë përgjithmonë në zjarrin eXhehenemit, ndërsa ai që 
bën kufrin e vogël, edhe nëse hyn, nuk do të rrijë përgjithmonë në të. Madje Allahu mund ta falë 
dhe ai mund të mos futet fare në Zjarr. 

 

 Fund nota 

 1 Këto ajete janë disa prej ajeteve që tregojnë historinë e dy burrave, njërit prej të cilëve Allahu i kishte dhënë 

pasuri të shumta, ndërmjet të cilave dhe një kopsht me fruta të ndryshme, në mes të të cilit rridhte një përrua. Ky 

person, në vend që ta falenderonte Allahun për të mirat që i kishte dhënë, mburrej para fqinjit të tij besimtar, duke 

e vënë veten më lart se të tjerët për shkak të pasurisë së tij, madje arriti deri atje sa thoshte që edhe sikur të 

ringjallej, (pasi ai dyshonte në këtë gjë) atë do ta priste një e ardhme e mirë. Për këtë arsye, Allahu i Madhëruar 

thotë për të se ai ishte i padrejtë ndaj vetes së tij, pasi me veprimet dhe thëniet e tij ai nuk i bënte dëm Allahut, 

por vetes së tij. Megjithë këshillat e fqinjit të tij, ai vazhdoi në këtë gjendje derisa Allahu e ndëshkoi, duke ia 

shkatërruar kopshtin, pas të cilit ishte i dhënë aq shumë. 

 2 Për të kuptuar më mirë këtë ndarje, po japim këtë shembull: 

 

-Nëse ne ftojmë një njeri në Islam dhe ai i përgjigjet ftesës sonë, atëherë ai konsiderohet besimtar, por nëse ai nuk 

e pranon ftesën tonë dhe e mohon dhe e përgënjeshtron Islamin, duke besuar se ai është diçka e kotë, atëherë kemi 

të bëjmë me kufrin e përgënjeshtrimit. 

 

-Nëse ai në zemrën e tij e kupton se Islami është feja e vërtetë, por nuk e pranon këtë gjë me gojë, për shkak të 

ndonjë interesi material, zilisë apo mendjemadhësisë, atëherë kemi të bëjmë me  

kufrin e refuzimit dhe mendjemadhësisë. 

 

-Nëse ai është në dyshim për vërtetësinë e Islamit, atëherë kemi të bëjmë me 

kufrin e dyshimit. 

 

-Nëse ai nuk e përfill ftesën tonë, (do më thenë) as nuk e përgënjeshtron apo refuzon Islamin, as nuk e pranon atë, 

atëherë kemi të bëjmë me  

kufrin e mospërfilljes. 

 

-Nëse ai e pranon Islamin me gojë, por nuk beson me zemër, atëherë kemi të bëjmë me  

kufrin e hipokrizisë. 
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4- Hipokrizia: përkufizimi dhe llojet e saj 

1- Përkufizimi e hipokrizisë nifakut: 

Kuptimi i hipokrizisë (nifakut) në Islam është shfaqja e besimit në dukje dhe fshehja e kufrit në zemër. 

Dëmi që shkaktojnë hipokritët ndaj muslimanëve është më i madh se dëmi i vetë jobesimtarëve, ndaj 
dhe Allahu i Madhëruar thotë: 

"Hipokritët janë në shtresën e fundit të Zjarrit." 
{4:145} 

"Ata mundohen që të mashtrojnë Allahun dhe besimtarët, por në të vërtetë nuk bëjnë gjë 
tjetër veçse mashtrojnë veten, por ata s'mund të kuptojnë. Zemrat e tyre janë të sëmura, 
ndaj dhe Allahu ua shton më tepër këtë sëmundje e për ta do ketë një dënim i dhimbshëm për 
shkak të gënjeshtrave të tyre.” 

{2:9-10} 

2- llojet e hipokrizisë : 

Hipokrizia ndahet në dy lloje: 

1- Hipokrizia e madhe apo hipokrizia në besim. 

Hipokrizia e madhe apo hipokrizia në besim, do më thenë kur dikush hiqet si musliman, ndërsa në 
zemrën e tij fsheh mosbesimin. Ky person do të qëndrojë përgjithmonë në shtresën e fundit të zjarrit. 

Allahu i Madhëruar i ka cilësuar këta njerëz me cilësitë më të këqija siç janë mosbesimi, të tallurit 
me Islamin dhe ndjekësit e tij, animi i plotë nga ana e armiqve të Islamit dhe ndihmesa e tyre në dëm 
të muslimanëve etj. Këtë grup njerëzish e gjejmë të pranishëm në çdo kohë, por më tepër ndeshet në 
kohët kur muslimanët janë të fuqishëm, ndaj dhe ata nuk mund ta shfaqin armiqësinë e tyre hapur. Ata 
hyjnë sa për sy e faqe nëIslam vetëm për përfitime materiale, por në brendësinë e tyre ata nuk besojnë 
as tek Allahu, as tek i Dërguari i Tij, as tek Dita e Gjykimit. 

Në Kuran ka shumë ajete që flasin për këta njerëz dhe zbulojnë fytyrën e vërtetë të tyre, në mënyrë që 
muslimanët të jenë në gjendje që t'i njohin e të jenë të kujdesshëm. 

Në hyrjen e sures së dytë të Kuranit, e cila mban emrin Bekare, Allahu i Madhëruar flet për besimtarët, 
jobesimtarët dhe hipokritët. Për besimtarët përmenden katër ajete, për jobesimtarët përmenden dy 
ajete, ndërsa për hipokritët përmenden plot katërmbëdhjetë ajete. Kjo për shkak të rrezikut të madh që 
përbëjnë ata për Islamin dhe muslimanët, sepse armiqësia e tyre është e fshehtë e si e tillë nuk mund 
të kuptohet lehtë. 

Disa prej llojeve më kryesore të hipokrizisë së madhe: 
1. Përgënjeshtrimi i Profetit (paqja qoftë mbi të). 
2. Përgënjeshtrimi i diçkaje që ka sjellur Profeti (paqja qoftë mbi të). 
3. Urrejtja e Profetit (paqja qoftë mbi të). 

4. Urrejtja e diçkaje që ka sjellur Profeti (paqja qoftë mbi të). 
5. Të kënaqurit me dobësimin e Islamit. 
6. Mospëlqimi i fitoreve të Islamit. 

2- Hipokrizia e vogël apo hipokrizia në vepra. 

Hipokrizia e vogël apo hipokrizia në vepra, do më thenë kryerja e atyre punëve që janë karakteristike 
për hipokritët. Personi që bën këto vepra nuk del nga Islami, por nëse ato shtohen, ka mundësi që ai të 
bëhet hipokrit. Profeti (paqja qoftë mbi të) ka thënë: 

“Nëse gjenden katër cilësi tek një person, atëherë ai është hipokrit i vërtetë, por nëse gjendet njëra prej 

tyre, atëherë tek ai gjendet një prej cilësive të hipokritëve, derisa të heqë dorë nga ajo: 

 



1. Kur flet, gënjen. 
2. Kur i besohet diçka, nuk e mban amanetin. 
3. Kur premton, nuk e mban premtimin. 

4. Kur është në konflikt, është i padrejtë." 

{Trans. Buhariu dhe Muslimi} 

Pra tek një njeri mund të mblidhen cilësi të mira dhe cilësi të këqija, kështu që ai meriton dënim dhe 
shpërblim, në varësi të cilësive që gjenden tek ai. 

Hipokrizia është shumë e rrezikshme, për këtë arsye të gjithë shokët eProfetit (paqja qoftë mbi 
të) kishin shumë frikë nga ajo.1 Ibn ebi Melijke thotë: 

"Kam takuar më tepër se tridhjetë vetë prej shokëve të Profetit. Që të gjithë kishin frikë 
se mos ishin hipokritë." 

Ndryshimet midis hipokrizisë së madhe dhe të vogël: 

1. Hipokrizia e madhe e nxjerr muslimanin nga Islami, kurse hipokrizia e vogël nuk e nxjerr. 
2. Hipokrizia e madhe është mospërputhja e anës së dukshme dhe asaj të brendshme të dikujt, në 

lidhje me atë që beson ai, d.m.th. në dukje njeriu shtiret sikur beson diçka, por në të vërtetë në 
brendësinë e tij ai nuk e beson atë gjë. 

Ndërsa hipokrizia e vogël është mospërputhja e anës së dukshme dhe asaj të brendshme, në lidhje 
me veprat që kryen ai e jo në lidhje me atë që ai beson. 

3. Hipokrizia e madhe nuk mund të ndeshet tek një besimtar i sinqertë, ndërsa hipokrizia e vogël mund 
të ndeshet edhe tek një besimtar i sinqertë. 

4. Personi, tek i cili ndodhet hipokrizia e madhe, në të shumtën e rasteve, nuk pendohet për këtë 
gjynah, ndërsa personi, tek i cili gjendet hipokrizia e vogël, mund të pendohet sinqerisht dhe Allahu 
ia pranon pendimin. 

Ibn Tejmije, në një nga librat e tij, shkruan: 

"Jo rrallë ndodh që të shfaqet tek një besimtar një cilësi prej cilësive të hipokrizisë e më pas ai pendohet 
sinqerisht, ndaj dhe Allahu ia largon atë. Kjo ndodh sepse besimtari ndodhet gjithmonë nën presionin e 
fortë të ngacmimeve të shejtanit, të cilat e bëjnë atë që të ndjejë një lloj ngushtice në zemrën e tij, ashtu 
siç transmetohet në një hadith të saktë, në të cilin thuhet se një prej shokëve të Profetit i tha atij: 

"Disave prej nesh u vijnë në mendje disa gjëra të atilla, sa për ta do të ishte më mirë që të 

rrëzoheshin nga qielli në tokë, se sa t'ua thoshin të tjerëve." Profeti i tha: "Ky është besimi i 
vërtetë." 

{Transmeton Ahmedi dhe Muslimi} 

Do më thenë nëse këto ngacmime shoqërohen me një mospëlqim të tillë dhe më pas largohen nga 

zemra e njeriut, atëherë ato janë shenjë e besimit të vërtetë." 

Ndërsa hipokritët e vërtetë veprojnë krejt ndryshe nga besimtarët, ndaj dhe Allahu i Madhëruar 

thotë për ta: 

“(Ata janë) të shurdhër, memecë dhe të verbër, ndaj dhe nuk kthehen.” 

{2:18} 

Do më thenë nuk kthehen në Islam në brendësinë e zemrave të tyre. 

"A nuk e shohin ata se si sprovohen në çdo vit një apo dy herë e megjithatë nuk pendohen 
(për gjynahet e tyre) dhe nuk e përkujtojnë (atë që i pret)." 

{9:126} 

Ibn Tejmije thotë: 

"Dijetarët nuk janë të një mendimi lidhur me pranimin e pendimit të tyre në dukje, 2 pasi pendimi i tyre 
është diçka që s'mund të dihet me siguri, sepse ata gjithmonë e shfaqin veten si ndjekës të Islamit." 
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 Fund nota 

 1Allahu i Madhëruar ia ka treguar emrat e hipokritëve Profetit (paqja qoftë mbi të), i cili nga ana e tij ia tregonte 

vetëm njërit prej shokëve të Tij, Ebu Ubejde ibn El-Xherah. Në një hadith të saktë transmetohet se, pas vdekjes së 

Profetit (paqja qoftë mbi të) Umeri i tha Ebu Ubejdes: "Po të bëj be në Zotin! A ta ka përmendur Profeti (paqja qoftë 

mbi të) emrin tim ndërmjet hipokritëve." Ubejdja ia ktheu: "Jo, nuk e ka përmendur. Këtej e tutje nuk kam për t'i 

treguar askujt asgjë."  

 

Kështu pra, kur Umeri, për të cilin Profeti (paqja qoftë mbi të) ka thënë: ("Nëse Umeri merr një rrugë, shejtani do të 

marrë një rrugë tjetër."), kishte frikë se mos ishte hipokrit, ç'mund të thotë secili prej nesh për veten e tij, në këtë 

kohë kur është ulur shumë besimi në zemrat e njerëzve ?! 

 2 Këtu nuk bëhet fjalë për pranimin e pendimit të tyre nga Allahu, por nga udhëheqësi musliman, sepse Allahu ia 

pranon pendimin çdo njeriu nëse është i sinqertë dhe, në të njëjtën kohë, Ai e di fare mirë se ç'fsheh çdokush në 

zemrën e tij. Ndërsa udhëheqësi musliman gjykon në bazë ta asaj që sheh në dukje e jo në bazë të asaj që fsheh 

tjetri. 
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5- Injoranca - Fisku - Dalja nga Islami 

1- Injoranca (El-Xhahilije) 

Me këtë fjalë nënkuptohet gjendja në të cilën ishin arabët para ardhjes sëIslamit, të cilët pothuajse nuk 
dinin asgjë rreth Allahut, të dërguarve të Tij dhe urdhëzimeve fetare. 

Fjala injorant përfshin dy grupe njerëzish: 

1. - Ata që nuk e dinë të vërtetën. 
2. - Ata që e dinë të vërtetën, por besojnë apo veprojnë diçka tjetër që është në kundërshtim me të. 

Nga kjo kuptojmë se jo vetëm arabët, por i gjithë njerëzimi gjendej në errësirë dhe injorancë të plotë 
para ardhjes së Islamit. 

Pas dërgimit të Profetit (paqja qoftë mbi të) nuk ka pasur dhe nuk do të ketë ndonjë kohë që do të 

mund të quhet koha e Injorancës absolute, sepse, siç na ka lajmëruar edhe Profeti (paqja qoftë mbi të), 
gjithmonë do të gjendet një grup besimtarësh, i cili do të mbahet fort pas mësimeve tëIslamit dhe do të 
luftojë për të vërtetën. Ndërsa përsa i përket Injorancës relative, ajo mund të ndryshojë nga një vend 
në tjetrin, apo nga një person tek tjetri, përfshi këtu dhe muslimanët. Pra Injoranca nuk është diçka 
karakteristike vetëm për jobesimtarët; format e ndryshme të saj mund t'i ndeshim edhe tek shumë 
muslimanë, ashtu siç i tha Profeti (paqja qoftë mbi të) njërit prej shokëve të tij: 

“Tek ty ekziston akoma injoranca.” 1 

Pra shkurtimisht mund të themi se Injoranca ndahet në dy pjesë: 

1. Injoranca e përgjithshme, e cila përfundoi me ardhjen e ProfetitMuhammed (paqja qoftë mbi të). 

2. Injoranca e veçantë, e cila mund të gjendet në vende e njerëz të veçantë. 

Nga kjo ndarje mund të kuptojmë gabimin e atyre që thonë: "Injoranca e këtij shekulli", pasi ata duhet 
të thonë: "Injoranca e një pjese njerëzish të këtij shekulli", apo "Injoranca e shumicës së njerëzve të 
këtij shekulli". Pra përgjithësimi nuk është i lejuar, sepse dërgimi i Profetit (paqja qoftë mbi të) shënoi 
fundin e Injorancës së përgjithshme 

2- Fisku (Mosbindja ndaj Allahut) 

Në aspektin fetar kjo fjalë do të thotë: 

- Largimi apo dalja nga bindja ndaj Allahut. 
Ky lloj largimi mund të jetë i plotë, ndaj dhe kjo fjalë mund të përdoret për një jobesimtar (kafir), por 
mund të jetë dhe i pjesshëm, ndaj dhe mund të përdoret edhe për një besimtar që kryen gjynahe të 
ndryshme. 

Pra Fisku ndahet në dy lloje: 

1. Fisku si sinonim i kufrit, ashtu siç thotë Allahu i Madhëruar përshejtanin: 

“E ai nuk iu bind urdhërit të Zotit të tij”  

Kuran. Sure18; Ajeti 50 

Ndërsa në një ajet tjetër Allahu i Madhëruar thotë për jobesimtarët: 

“Vendi i atyre që u larguan (nga bindja ndaj Allahut) është Zjarri. Sa herë që do të 

mundohen të dalin prej tij, do të kthehen (me forcë) përsëri në të e do t'u thuhet: 

Shijojeni dënimin e Zjarrit, të cilin ju nuk e besonit.” 

Kuran. Sure:32; Ajeti:20 

2. Fisku, me të cilin nënkuptohen gjynahet e ndryshme, siç thotë Allahu i Madhëruar: 
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"Dënimi i atyre që akuzojnë gratë e ndershme (për imoralitet) dhe nuk sjellin katër 

dëshmitarë, është që t'i godisni tetëdhjetë herë me kamzhik dhe të mos e pranoni kurrë 
dëshminë e tyre, pasi ata janë mëkatarë (fasikun)." 

Kuran. Sure:24; Ajeti:4 

3 - Dalja nga Islami (Er-riddeh) 

Allahu i Madhëruar thotë në Kuran: 

“Atyre personave që largohen nga feja e tyre dhe vdesin jobesimtarë, do t'u hidhen poshtë 

punët e tyre si në këtë botë ashtu dhe në tjetrën. Njerëzit e tillë janë banorë të Zjarrit dhe në 
të do të qëndrojnë përgjithmonë.” 
Kuran. Sure:1; Ajeti:282} 

Pjesët e saj: 

Në thelb, njeriu del nga Islami kur kryen një prej të kundërtave të tij, të cilat në të vërtetë janë shumë, 
porse mund të përmblidhen në katër grupe kryesore: 

1- Dalja nga Islami nëpërmjet fjalëve. 

Dalja nga Islami nëpërmjet fjalëve, siç është shembulli i atyre që shajnëAllahun apo e të Dërguarin e Tij, 
apo pretendojnë se dinë të fshehtën, apo i luten dikujt tjetër në vend të Allahu, etj. 

2- Dalja nga Islami nëpërmjet veprave. 

Dalja nga Islami nëpërmjet veprave, si per shembullë bërja e sexhdes për dikë tjetër 
përveç Allahut (qoftë njeri, gur, pemë, varr etj), hedhja eKuranit në vende të papastra, praktikimi i 
magjisë apo mësimi i saj, etj. 

3- Dalja nga Islami nëpërmjet besimit të diçkaje të gabuar. 

Dalja nga Islami nëpërmjet besimit të diçkaje të gabuar, si per shembullë besimi se alkooli, imoraliteti 
dhe fajdet janë të lejuara (hallall), apo se namazi nuk është detyrë për çdo musliman, etj.2 

4- Dalja nga Islami nëpërmjet dyshimit. 

Dalja nga Islami nëpërmjet dyshimit, si per shembullë dyshimi në ndalimin e atyre gjërave të tjera që 
përmendëm pak më lart, dyshimi në profetësinë e Muhammedit (paqja qoftë mbi të), dyshimi në 
vërtetësinë e fesë islame… etj. 

Dispozitat islame për ata që dalin nga Islami: 
1. Udhëheqësi musliman duhet të kërkojë nga ai person që del ngaIslami, që të pendohet. Nëse 

pendohet brenda tre ditëve lihet i qetë, në të kundërt vritet. Profeti (paqja qoftë mbi të) ka thënë: 

“Kush ndërron fenë, duhet të vritet.” Hadith 

Siç shihet kjo e drejtë i takon vetëm udhëheqësit musliman, në shtetin islam. 

2. Gjatë afatit tre ditor ai nuk ka të drejtë që të bëjë ç'të dojë me pasurinë e tij. Nëse pendohet i 
kthehet kjo e drejtë, në të kundërt pasuria e tij përdoret për gjëra me interes të përgjithshëm. 

3. ka të drejtë që të trashëgojë apo të trashëgohet nga të afërmit e tij muslimanë. 
4. Në qoftë se vdes në këtë gjendje, nuk duhet të lahet apo t'i falet xhenazja, si dhe nuk duhet të 

varroset në varrezat e muslimanëve. 
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 Fund nota 

 1Me këto fjalë Profeti i drejtohet Ebu Dherrit, i cili kishte ofenduar Bilalin, muezinin e parë në Islam, siç 

transmetohet në një hadith të saktë. 

 2Këtu hyjnë të gjithë ato gjëra për ndalimin, lejimin apo obligimin e së cilës kanë rënë dakord të gjithë dijetarët dhe 

nuk ka mundësi që dikush të mos e dijë këtë gjë, siç është rasti i namazit, obligimi i të cilit është e pamundur që të 

mos dihet nga të gjithë. Por nuk mund të themi të njëjtën gjë, fjala vjen për ndalimin e ngrënies së mishit të 

gomarit, pasi është e vërtetë që dijetarët kanë rënë dakort për këtë gjë, por ama kjo nuk është diçka që duhet të 

dihet nga secili. 
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