Shërimi i magjisë me Kuran dhe Sunnet
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َّللا الره حْ َم ِن الره حِيم
ِ ِبسْ ِم ه

Pyetje: Cili është shërimi për atë që është prekur me magji, apo atij që i kanë bërë
magji që të urrejë bashkëshortin (es-sarf) apo ta dojë atë (el-‘atf)? Si mund të
shpëtojë besimtari nga këto gjëra dhe mos ta dëmtojë vepra e magjistarit? A ka
ndonjë lutje apo dhikër nga Kurani dhe Sunneti për këtë gjë?

Përgjigje: Për këtë ekzistojnë disa metoda të shërimit:
Së pari: Të shikohet tek ajo që ka bërë magjistari. Nëse merret vesh se ai ka
vendosur flokë në një vend të caktuar, ose i ka vendosur në krehër, ose në diçka
tjetër. Nëse merret vesh se ai e ka vendosur në një vend të caktuar, atëherë ajo
merret, pastaj digjet dhe prishet. Kështu shkatërrohet dhe prishet ajo që ka dashur
të bëjë magjistari.
Së dyti: Nëse zbulohet magjistari, ai duhet të detyrohet që ta prishë magjinë që e ka
bërë. Atij i thuhet: ose prishe atë që e ke bërë ose të hiqet koka. Pastaj, nëse e prish
magjinë, atë e vret udhëheqësi, ngase magjistari vritet pa mos i kërkuar që të
pendohet duke u bazuar në mendimin e saktë të dijetarëve, siç e ka bërë këtë
‘Umeri – Allahu i Lartësuar qoftë i kënaqur me të. Është transmetuar nga i Dërguari i
Allahut – lëvdata dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të – i cili ka thënë:

الْر ِه
ال ِا ِ ه َ ْر وهِ َّس
َا ُّده َّس
“Dënimi i magjistarit është ekzekutimi i tij me heqje koke.”
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Hafsah, Nëna e Besimtarëve – Allahu i Lartësuar qoftë i kënaqur me të –, kur mori
vesh se shërbëtorja e saj bënte magji, e vrau atë.
Së treti: Leximi i Kuranit dhe lutjeve profetike. Vërtet leximi ka ndikim të madh në
largimin e magjisë; i lexon atij që është i prekur me magji, ose i lexohet Ajetul-Kursij
në një enë (me ujë), ose i lexohen ajetet për magjinë që janë në suren el-‘Araf, Jusuf,
Ta-Ha, si dhe bashkë me këto të lexohen surja el-Kafirun, surja el-Ikhlas, surja elFelek dhe surja en-Nas, dhe të lutet për të për shërim dhe mirëqenie, sidomos lutjet
e sakta që janë transmetuar nga Pejgamberi – lëvdata dhe shpëtimi i Allahut qoftë
mbi të –:

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
َّس
هس َق ًم
ته َّس
س َهر َّس
َ به انَّس ِس َهو ْرش ِ هفَأَنْر
َ اش ِِفهالَهش َف ءَهإالَّسهش َف ُؤ َكهش َف ءًهالَهيُغَ د ُر
َ ال ُه َّسمهأ ْرَذىبه اْربَأْر
“O Allah! Largoje këtë dëm dhe shëroje atë, o Zoti i njerëzve. Ti je Shëruesi, nuk ka
shërim përveç shërimit Tënd, shërim i cili nuk le asnjë sëmundje.”
Po ashtu, një prej lutjeve me të cilën Xhibrili i bëri rukje (ia lexoi) Pejgamberit –
lëvdata dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të –, është kjo:

ِ
ٍ
ِ ٍ ِل ِمه الَّس ِوهأَرقِ ك ِهمنه ُكل
ٍ هع ْر
ٍ هشِّ ه ُك ِّلهنَ ْرف
كهِ ْرل ِمه الَّس ِوه
َ يك ِهم ْرن
َ ِّ ْر َ ْر
َ ها ِس ه الَّسوُهيَ ْرشف
َ هش ْرىءهيُ ْرؤذ
َ سهأ ْرَو
َ ْيهأ ْرَو
ْر
أ ْرَرقِ َه
ك
“Me Emrin e Allahut, po të bëj rukje nga çdo gjë që të bën dëm ty, nga sherri i çdo
shpirti, apo syri të keq, apo ziliqari. Allahu të shëroftë. Me Emrin e Allahut po të
bëj rukje.”
E përsërit këtë tre herë.

Po ashtu, lexon suren “Kul Hu-uAllahu Ehad,” dhe suret Felek dhe Nas. Këto i lexon
nga tre herë.
Po ashtu, metodë tjetër e shërimit është: leximi i këtyre sureve në ujë dhe ai që
është i prekur me magji, të pijë nga ai ujë dhe të lahet me ujin e mbetur një herë
apo më shumë, sipas nevojës. Kështu, magjia do të hiqet me lejen e Allahut të
Lartësuar.
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Këtë e kanë përmendur dijetarët – Allahu i mëshiroftë –, siç është Shejkh AbduRrahman bin Hasen – Allahu e mëshiroftë –, në librin e tij “Fet-hul Mexhid Sherh
Kitabi Teuhid,” në kapitullin, “Babu ma xhae fi Nushrah.” Po ashtu, edhe dijetarët
tjerë e kanë përmendur këtë.
Së katërti: Merren shtatë gjethe të gjelbra të Sidrit, copëtohen, vendosen në ujë dhe
lexohen ajetet, suret dhe lutjet që u përmendën më sipër, dhe i prekuri me magji pi
prej këtij uji dhe lahet me të. Gjithashtu, kjo është e dobishme për shërimin e
personit i cili nuk mund të bëjë marrëdhënie intime me gruan e tij (për shkak të
magjisë). Pra, merren shtatë gjethe të gjelbra të Sidrit dhe vendosen në ujë, dhe
lexohen në ujë ato që u përmendën më lartë, pastaj ai pi dhe lahet nga ai ujë. Kjo
bën dobi me lejen e Allahut të Madhëruar e të Lartësuar.
Ajetet që lexohen në ujë dhe në gjethet e gjelbra të Sidrit për sa u përket atyre që u
është bërë magji apo atij që nuk mund të bëj marrëdhënie me gruan e tij, janë:
1. Leximi i el-Fatihasë.
2. Leximi i Ajetul-Kursij që është në suren el-Bekare, e ajo është:

ِ الم و
ِ
ِ َ ُهسنَةٌهوَالهنَ ْروٌمهاَّسو
ِ ت َهوَم ِهِفه ْرْل ْرَر
همنه َذ ه
ُ ﴿ الَّس وُ َهالهإِاَٰوَهإَِّسال
ُ هى َوه ْرْلَ ُّديه اْر َقُّد
َض
َ َ هم هِفه َّس
َ ُوم َهالهتَأْر ُخ ُذه
ٍ هُي طُو َنهِشي
ِ
ِ
ِ همن
ُِ هعن َ ههإَِّسالهِِإ ْرذنِِوهي علَمهم ه ْيهأَي ِ ي ِهمهوم هخ ْرل َفهمهوَال
هع ْرل ِم ِوهإَِّسال ِهِبَ ه
ء
ِّ
ُ اَّسذيهيَ ْرش َف ُع
َ ْر ْر
َ َ ْر ُ َ َ ْر َ ْر ْر َ َ َ ُ ْر
ِ َش ءهو ِسعه ُك ِسُّدوه َّس
ِ تهو ْرْلَرضهوَالهي ئوده
﴾ها ْرفظُ ُه َم َهوُى َوه اْر َعلِ ُّديه اْر َع ِظ ُم
ُ َ َ َ ْر
ُ ُ َُ َ َ ال َم َو َ ْر
“Allahu është Ai i Cili nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Tij. Ai është i
Gjalli i Përhershëm, Ai i Cili nuk ka nevojë për asnjë. Atë nuk e kaplon as dremitja e
as gjumi. E Tij është gjithçka çfarë ka në qiell dhe në tokë (është nën zotërimin e
Tij). Asnjë krijesë nuk mund të ndërmjetësojë tek Ai, përveç se me Lejen dhe
Dëshirën e Tij. Dija e Tij përfshin gjithçka dhe askush nuk mund të dijë diçka prej
dijes së Tij, përveç asaj që Ai dëshiron që t'ua mësojë. Gjerësia e Kursijjit të Tij
përfshin qiejt dhe tokën. Dhe Atë nuk e rëndon aspak mbajta dhe mbikëqyrja e
qiejve dhe tokës dhe çfarë ka në to. Dhe Ai është më i Larti, Madhështori.” [elBekareh, 255]
3. Leximi i disa ajete të sures el-‘Araf, e ato janë Fjalët e të Lartësuarit:
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ل هُهفَِإ َذ ه ِى َهيه ُ ْرعبَ ٌهنه
ال ِدقِ َه
ته ِِبَ هإِنه ُك َه
تهِ يٍَهةهفَأْر ِه
نته ِ ْرئ َه
قَ َهاهإِنه ُك َه
نته ِم َهنه َّس
َ ﴾هفَأَاْر َق ٰهىه َع١٠٦﴿ْيه
﴾ه قَ َهاه اْر َم َهُه ِمنه قَ ْروِهمه فِْر َع ْرو َهنهإِ َّسهنه َىٰ َذ ه١٠٨﴿ينه
﴾ه َونََ َهه يَ َ هُه فَِإذَ ه ِى َهيه َْر َ هءُه اِلنَّس ِا ِ َه١٠٧﴿ْيه
ُّدمبِ ٌه
﴾ه قَ اُو ه أ ْرَرِ ْرهوه١١٠ ﴿﴾ه يُِي ُهه أَنه ُُيْر ِ َ ُكمه ِّم ْرهنه أ ْرَر ِ ُك ْرهمه ۖ هفَ َم َذ ه تَأْر ُم ُو َهنه١٠٩ ﴿اَ َل ِاٌهه َعلِ ٌهمه
ال َ َهُه
﴾ه يَأْرتُ َه١١١ ﴿ينه
ِفه اْر َم َ اِ ِهنه َا ِش ِ َه
َخ هُه َوأ ْرَرِس ْرهله ِ ه
﴾ه َو َ هءَه َّس١١٢ ﴿وكه ِ ُك ِّهله َس ِا ٍهه َعلِ ٍهمه
َ َوأ
﴾ه١١٤﴿ْيه
﴾هقَ َهاهنَ َع ْرهمه َوإِنَّس ُك ْرهمهاَ ِم َهنه اْر ُم َقَّسِ َه١١٣﴿ْيه
فِْر َع ْرو َهنهقَ اُو هإِ َّسهنهاَنَ هَْلَ ْر ً هإِنه ُكنَّس ه َْر ُهنه اْرغَ اِبِ َه
﴾هقَ َهاهأَاْر ُقو ه ۖ هفَلَ َّسم هأَاْر َق ْرو ه َس َ ُو ه١١٥﴿ْيه
وس ٰهىهإِ َّسم هأَنهتُ ْرل ِق َهيه َوإِ َّسم هأَنهنَّس ُكو َهنه َْر ُهنه اْر ُم ْرل ِق َه
َ قَ اُو هيَ ه ُم
ِِ
ِ
ِ
ل َهكه ۖ ه
وس ٰهىه أ ْره
ْيه انَّس ِه
أ ْرَع ُ َه
ُ ُسه َو ْرسَ ْر َىب
َ َنه أَاْر ِهه َع
َ ﴾هه َوأ ْرَو َاْر نَ ه إ َٰهه ُم١١٦ ﴿وى ْرهمه َو َ ءُو ه ل ْر ٍهه َعظ ٍهمه
كه
﴾هفَغُلِبُو ه ُىنَ اِ َه١١٨﴿﴾هفَ َوقَ َهعه ْرْلَ ُّدهه َوَطَ َهله َم ه َك نُو هيَ ْرع َملُو َهنه١١٧﴿فَِإ َذ ه ِى َهيهتَ ْرل َق ُهه َم هيَأْرفِ ُكو َهنه
ْيه
به اْر َع اَ ِم َه
﴾ه قَ اُو ه َآمنَّس ه َِ ِّه١٢٠ ﴿ينه
ال َ َهُه َس ِ ِ َه
َو ن َقلَبُو ه َ ِا ِ َه
﴾ه َوأُاْر ِق َهيه َّس١١٩ ﴿ينه
﴾ه١٢٢﴿وس ٰهىه َوَى ُرو َهنه
﴾ه َر ِّه١٢١﴿
َ به ُم
“(Faraoni) tha: “Në qoftë se ke ardhur me argument të qartë (për atë që
pretendon), nxirre në shesh atë, nëse vërtet je prej atyre që flasin drejt.” Atëherë
Musai hodhi shkopin e tij dhe ç’të shihje! Gjarpër i vërtetë! Nxori dhe dorën e tij. E
ç’të shihje! Ishte e bardhë (e ndriçuar) në sy të gjithëve. Krerët e popullit të
Faraonit thanë: “Me të vërtetë ky qenka një magjistar i përkryer.” Ai do t’ju
nxjerrë nga toka juaj. Atëherë çfarë këshille jepni?” Ata thanë: “Shtyjani afatin atij
dhe vëllait të tij dhe dërgoni lajmëtarë në gjithë qytetet për të mbledhur
(magjistarë) dhe që të sjellin para teje gjithë magjistarët më të ditur.” Dhe kështu
erdhën magjistarët te Faraoni, (dhe) thanë: “Padyshim që për ne do të ketë një
shpërblim të mirë nëse ne fitojmë.” (Faraoni) u tha: “Po! Madje edhe më shumë se
kaq, ju do të jeni më të afërmit tek unë!” Ata (magjistarët) thanë: “O Musa (je i lirë
të zgjedhësh): ose do të hedhësh ti i pari ose do të hedhim ne?” Ai (Musai u) tha:
“Hidhni ju (të parët).” Kështu, kur ata hodhën (magjinë e tyre), ata u bënë magji
syve të njerëzve (që nuk ishte realitet) dhe i frikësuan ata. Dhe vërtet ata paraqitën
një magji marramendëse (iluzion për shqisat). Dhe Ne e mësuam Musain (duke i
thënë): “Hidhe ti shkopin tënd,” kur ç’të shohësh! Ai i gëlltiti menjëherë gjithë
magjitë mashtruese që ata trilluan (për sytë e njerëzve). Kështu u dëshmua e
vërteta dhe gjithçka që ata punuan u asgjësua plotësisht. Në këtë mënyrë ata
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(magjistarët) u mundën atje dhe u kthyen të poshtëruar. Dhe magjistarët ranë në
sexhde. Ata thanë: “Ne besojmë në Zotin e çdo gjëje, Zotin e Musait dhe të
Harunit.” El-‘Araf, 106 - 122
4. Leximi i ajeteve në suren Junus, e ato janë Fjalët e të Lartësuarit:

وس ٰهىه أَاْر ُقو ه َم ه أَنُمه
َوقَ َهاه فِْر َع ْرو ُهنه اْر ُ ِ ه
﴾ه فَلَ َّسم ه َ هءَه َّس٧٩ ﴿ووه ِ ُك ِّهله َس ِا ٍهه َعلِ ٍهمه
َ ال َ َهُه قَ َهاه ََلُمه ُّدم
ال ْر ُهه ۖ هإِ َّسهن ه الَّس هوَه َسُْرب ِطلُهوُه ۖ هإِ َّسهن ه الَّس هوَه َهاله
ِّ وس ٰهىه َم ه ِ ْرئُمه ِِهوه
َ ﴾ه فَلَ َّسم ه أَاْر َق ْرو ه قَ َهاه ُم٨٠ ﴿ُّدم ْرل ُقو َهنه
﴾ه٨٢﴿﴾ه َوُُِي ُّدهه الَّس هوُه ْرْلَ َّسههِ َكلِ َم تِِهوه َواَ ْرهوه َك َِهه اْر ُم ْر ُِمو َهنه٨١﴿ينه
للِ ُهه َع َم َهله اْر ُم ْرف ِل ِ َه
يُ ْر
“Ndërsa Faraoni tha: “M’i sillni të gjithë magjistarët e aftë.” Dhe kur erdhën
magjistarët, Musai u tha: “Hidhni në shesh çfarë doni të hidhni!” Pastaj kur ata i
nxorën në shesh të tyret, Musai u tha: “Ajo që ju keni sjellë është magji, Allahu
padyshim që do ta asgjësojë atë. Vërtet që Allahu nuk e bën të dobishme punën e
zullumqarëve. Allahu do ta shfaqë të vërtetën me Fjalët e Tij, edhe në qoftë se
këtë e urrejnë kriminelët.” Junus, 79 – 82.
5. Leximi i ajeteve në suren Ta-Ha, e ato janë Fjalët e Tij – të Madhëruarit e
Lartësuarit –:

﴾ه قَ َهاه َ ْرهله أَاْر ُقو ه ۖ هفَِإ َذ ه ِابَ َُلُْرهمه٦٥ ﴿وس ٰهىه إِ َّسم ه أَنه تُ ْرل ِق َهيه َوإِ َّسم ه أَنه نَّس ُكو َهنه أ َّسَوَهاه َم ْرهنه أَاْر َق ٰهىه
َ قَ اُو ه يَ ه ُم
ِ ِ ِ سه ِ ه
ِ و ِع
﴾ه٦٧ ﴿وس ٰهىه
﴾ه فَأ ْرَو َ َه٦٦ ﴿لُّد ُه ْرهمه ُُيََّس ُهله إِاَْر ِهوه ِمنه ِس ْر ِِى ْرهمه أَنَّس َه ه تَ ْرل َع ٰهىه
َ ِفه نَ ْرفل هوه خ َف هةًه ُّدم
َ
كه تَ ْرل َق ْرهه َم ه َ نَ عُو ه ۖ هإَِّسَّنَ ه َ نَ عُو ه َكْر ُهه
ِفه َِ نِ َه
﴾ه َوأَاْر ِهه َم ه ِ ه٦٨ ﴿َعلَ ٰهىه
كه أ َه
قُ ْرلنَ ه َهاله ََ ْرهه إِنَّس َه
َنته ْرْل ْر
﴾ه٦٩﴿ال ِا ُهه َاْر ُههأَتَ ٰهىه
َس ِا ٍهه ۖ َهوَهالهيُ ْرفلِ ُهه َّس
“Ata thanë: “O Musa! Ose hidh ti i pari ose të jemi ne të parët që do të hedhim?”
(Musai) u tha: “Jo! Hidhni ju në fillim!” Pastaj ç’të shohësh! Litarët dhe shkopinjtë
e tyre, iu dukën atij sikur ata lëviznin (si gjarpërinj). Kështu që Musai ndjeu frikë në
vetvete. Ne i thamë: “Mos ki frikë! Sigurisht që ti do të jesh fituesi dhe hidhe atë
që ke në dorën tënde të djathtë (shkopin)! Ai do ta përpijë atë që kanë bërë ata.
Ajo që ata kanë bërë është veçse një mashtrim magjistari dhe magjistari nuk do të
ngadhënjejë kurrë, çfarëdo që të bëjë.” Ta-Ha, 65 – 69.
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6. Leximi i sures el-Kafirun.
7. Leximi i sures el-Ikhlas dhe Sures Felek dhe Nas (nga tre herë).
8. Leximi i disave lutje sheriatike, siç janë:

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
َّس
هس َق ًم
ته َّس
س َهر َّس
َ به انَّس ِس َهو ْرش ِ هفَأَنْر
َ اش ِِفهالَهش َف ءَهإالَّسهش َف ُؤ َكهش َف ءًهالَهيُغَ د ُر
َ ال ُه َّسمهأ ْرَذىبه اْربَأْر
“O Allah! Largoje këtë dëm dhe shëroje atë, o Zoti i njerëzve. Ti je Shëruesi, nuk ka
shërim përveç shërimit Tënd, shërim i cili nuk le asnjë sëmundje.” (Tre herë)
Kjo është lutje e mirë.
Nëse ia bashkëngjit kësaj lutje edhe këtë lutje:

ِ
ٍ
ِ ٍ ِل ِمه الَّس ِوهأَرقِ ك ِهمنه ُكل
ٍ هع ْر
ٍ هشِّ ه ُك ِّلهنَ ْرف
كهِ ْرل ِمه الَّس ِوه
َ يك ِهم ْرن
َ ِّ ْر َ ْر
َ ها ِس ه الَّسوُهيَ ْرشف
َ هش ْرىءهيُ ْرؤذ
َ سهأ ْرَو
َ ْيهأ ْرَو
ْر
أ ْرَرقِ َه
ك
“Me Emrin e Allahut, po të bëj rukje nga çdo gjë që të bën dëm ty, nga sherri i çdo
shpirti, apo syri të keq, apo ziliqari. Allahu të shëroftë. Me Emrin e Allahut po të
bëj rukje.” (Tre herë)
Edhe kjo po ashtu është një lutje e mirë.
Nëse ia lexon të prekurit me magji drejtpërdrejtë ato që u përmendën më lartë,
duke e pështyrë lehtë në kokën apo gjoksin e tij, kjo – me lejen e Allahut – është prej
shkaqeve të shërimit, siç u tha më lartë.

Përktheu: Jeton Shasivari
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