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LETRA E NËNTËMBËDHJETË 
 

Kjo trajtesë përshkruan më shumë se treqind mrekulli. Dhe ndërsa 

përshkruan profetësinë e Muhammedit a.s.m., ajo është një keramet në 

tre ose në katër aspekte, të cilat burojnë nga mrekullia e profetësisë së 

Tij. 

 I PARI: Megjithëse është më shumë se njëqind faqe për së gjati 

dhe bazohet mbi hadithe e tregime, kjo u shkrua në një mënyrë të 

jashtëzakonshme në male e në kopsht duke u mbështetur krejtësisht në 

memorie e pa iu referuar ndonjë libri. Për më tepër, kjo u plotësua për 

afro katër ditë duke punuar dy a tre orë në çdo ditë dhe u realizua për 

dymbëdhjetë orë gjithësej. 

 I DYTI: Pavarësisht nga gjatësia që ka, kjo punë nuk i shkaktoi 

mërzi shkruesit të saj dhe as mungesë kënaqësie lexuesit të saj. Në fakt 

kjo nxiti një zjarr dhe entuziazëm të tillë pikërisht tek shkruesit tanë, të 

cilëve u mungonin ato ndjenja në këto kohë të vështira e pikëlluese, 

saqë brenda një viti në këtë rrethinë u shkruan me dorë shtatëdhjetë 

kopje. Ata që ishin të vetëdijshëm për cilësinë e trajtesës dolën me 

përfundimin se kjo vepër ishte një keramet -provë, ndodhi e 

jashtëzakonshme- që buroi nga mrekullia e profetësisë së Muhammedit 

a.s.m..  

 I TRETI: Në kopjet e shkruara me dorë nga tetë shkrues të 

ndryshëm të cilët nuk patën komunikim me njëri-tjetrin, duke përfshirë 

midis tyre njërin i cili ishte shumë i papërvojë e i pavetëdijshëm për 

Tevaffuk –koinçidencën-
1

, po kështu ishte edhe përpara se ne të 

bëheshim të vetëdijshëm për fenomenin, fjalët që i referoheshin 

Profetit të Nderuar a.s.m. përkonin e „koinçidonin‟ në një shkallë të 

tillë gjatë gjithë trajtesës; po ashtu edhe në pjesën e pestë tek fjalët që i 

referoheshin Kur‟anit, saqë ndonjë i cili është i drejtë e i paanshëm në 

shkallën më të vogël, nuk do ta gjykonte këtë si rezultat të rastësisë. Në 

fakt, cilido që do ta shikonte këtë, pa dyshim do të përfundonte me 

                                                 
1 Tevaffuk (koinçidencë): Korrespondencë e paparamenduar e shkronjave ose fjalëve në 

rreshta ose në modele në një ose në disa faqe.  (Përkthyesi.) 
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mendimin se ky ishte një mister që lidhet me të Padukshmen dhe një 

keramet që buron nga mrekullia e Muhammedit a.s.m..  

Parimet e shpjeguara në fillim të kësaj trajtese kanë një rëndësi 

shumë të madhe. Sa për hadithet Profetike që u përmendën, ato 

pranohen si autentike, të sakta, nga autoritetet e hadithit dhe ato 

hadithe raportojnë fenomenin më të vërtetuar që i përket profetësisë së 

Muhammedit a.s.m.. Tani për të numëruar meritat e kësaj trajtese do të 

duhej një trajtesë tjetër po kaq e gjatë, prandaj ne u bëjmë ftesë atyre 

që dëshirojnë, ta lexojnë ketë sikur vetëm një herë...   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUJTESË: Në këtë trajtesë unë kam treguar shumë hadithe, pavarësisht 

se nuk kisha libra për t‟iu referuar. Nëse do të ketë ndonjë gabim në 

shprehjen e haditheve, unë kërkoj që ato të korrigjohen ose të konsiderohen si 

“Parafraza të hadithit”, sepse sipas mendimit dominues, “Të tregosh kuptimin 

e haditheve është e lejueshme”. Domethënë: Tregimtari mund të përmend 

kuptimin e hadithit në fjalët e Tij. Atëherë duke qenë gjendja kështu, hadithet 

me ndonjë gabim të mundshëm në shprehje duhet të vlerësohen si parafraza. 

 


