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Shërimi i magjisë me Kuran dhe Sunnet 

 

Autor: Abdul-Aziz ibën Baz (1420 h.) 

Burimi: Mexhm’ul Fetaua ue Mekalaat Muteneu’iah, vëll. 8, fq. 144 

ِحيم ْحَمِن الره ِ الره  ِبْسِم َّللاه
 

 

 

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: 

 َا ُّده الَّس ِاِ هَ  ْر وه ِ الَّس ْر ِه

“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 el-

Felek 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 –: 

ِ هَفأَنْرَته اشَّس ِفهاَلهِشَف َءهِإالَّسهِشَف ُؤَكهِشَف ًءهاَلهيُ َغ ِدُرهَسَقًم  ه انَّس ِسهَو شْر   الَّسُهمَّسهأَذْرِىِبه اْرَبأْرَسهَربَّس

“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: 

ِمه الَّسِوه ِف َكهِ لْر هَا ِسٍ ه الَّسُوهَيشْر هأَوْر ٍ هَعْيْر هُكلِّهنَ فْرٍسهأَوْر هَش ِّ ٍءهيُ ؤْرِذيَكهِمنْر هُكلِّهَشىْر ِمه الَّسِوهأَرْرِق َكهِمنْر ِ لْر
 أَرْرِق كَه

“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 Abdu-

Rrahman 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: 

َرْرِضهَمنهَذ ه ه اْرَق ُّدوُمهاَلهتَأْرُخُذُههِسَنٌةهَواَلهنَ وْرٌمهاَّسُوهَم هِفه الَّسَم َو ِتهَوَم هِفه ْلْر يُّد هُىَوه ْلَْر ﴿ الَّس ُوهاَلهِإاَٰ َوهِإالَّس
هِبَ ه هِعلْرِمِوهِإالَّس ٍءهمِّنْر هأَيْرِ يِهمْرهَوَم هَخلْرَفُهمْرهَواَلهُيُِ طُوَنهِ َشيْر َ ه ِِإذْرنِِوهيَ عْرَلُمهَم ه َ ْيْر َفُعهِعنَ ُههِإالَّس  اَّسِذيهَيشْر

ه اْرَعِظ ُم﴾ َرْرَضهَواَلهيَ ُئوُدُههِافْرظُُهَم هَوُىَوه اْرَعِليُّد  َش َءهَوِسَعهُك ْرِس ُّدُوه الَّسَم َو ِتهَو ْلْر

“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.” [el-

Bekareh, 255] 

3. Leximi i disa ajete të sures el-‘Araf, e ato janë Fjalët e të Lartësuarit: 
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ه ُ عْرَب نٌههِىيَههفَِإَذ هَعَل هُههَفأَاْرَقىٰه﴾ه١٠٦ه﴿ الَّس ِدِقْيَههِمنَههُكنتَههِإنهِِبَ هَفأْرتِههِ  يَةٍههِ ئْرتَههُكنتَههِإنهقَ اَه
هَىٰ َذ هِإنَّسههِف ْرَعوْرنَههقَ وْرمِههِمنه اْرَمَ ُههقَ اَه﴾ه١٠٨ه﴿اِلنَّس ِا ِينَهه َ  ْرَ  ءُههِىيَههفَِإَذ هَيَ هُههَونَ  َ َه﴾ه١٠٧ه﴿مُّدِبْيٌه

هأَرْرِ وْرههقَ ُاو ﴾ه١١٠ه﴿تَأْرُمُ ونَهههَفَم َذ ۖ  هأَرْرِ ُكمْرههمِّنْرههُُيْر َِ ُكمهَأنهيُ ِي ُه﴾ه١٠٩ه﴿َعِل مٌههَاَل ِا ٌه
ه الَّسَ َ  ُههَوَ  ءَه﴾ه١١٢ه﴿َعِل مٍههَس ِا ٍههِ ُكلِّههيَأْرتُوكَه﴾ه١١١ه﴿َا ِش ِينَهه اْرَمَ  ِانِههِفههَوأَرْرِسلْرههَوَأَخ هُه
﴾ه١١٤ه﴿ اْرُمَق َّسِ ْيَههَاِمنَههَوِإنَّسُكمْرههنَ َعمْرههقَ اَه﴾ه١١٣ه﴿ اْرَغ اِِبْيَههَ ْرنُههُكنَّس هِإنهَْلَ ْر ً هاََن هِإنَّسههقَ ُاو هِف ْرَعوْرنَه
هَسَ ُ و هأَاْرَقوْر ههفَ َلمَّس ۖ  هأَاْرُقو هقَ اَه﴾ه١١٥ه﴿ اْرُملْرِقْيَههَ ْرنُههنَّسُكونَههَأنهَوِإمَّس هتُ لْرِقيَههَأنهِإمَّس هُموَسىٰههيَ هقَ ُاو 
َن ﴾هه١١٦ه﴿َعِظ مٍههِ ِل ْر ٍههَوَ  ُءو هَو سْر َ  ْرَىُبوُىمْرهه انَّس سِههَأعْرُْيَه هۖ  هَعَل كَههأَاْر ِههَأنْرههُموَسىٰههِإَ ٰههَوأَوْرَا  ْر
هُىَن ِاكَههفَ ُغِلُبو ﴾ه١١٨ه﴿يَ عْرَمُلونَههَك نُو هَم هَوَ َطلَهه ْلَْر ُّدههفَ َوَقعَه﴾ه١١٧ه﴿يَأْرِفُكونَههَم هتَ لْرَق ُههِىيَههفَِإَذ 

ه اْرَع َاِمْيَههِ َ بِّههآَمنَّس هقَ ُاو ﴾ه١٢٠ه﴿َس ِ ِ ينَهه الَّسَ َ  ُههَوأُاْرِقيَه﴾ه١١٩ه﴿َ  ِا ِينَههَو نَقَلُبو 
 ﴾ه١٢٢ه﴿َوَى ُرونَههُموَسىٰههَربِّه﴾ه١٢١﴿

“(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 



Selefi.org  5 
 

(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: 

هأَنُ مهَم هأَاْرُقو همُّدوَسىٰههََلُمهقَ اَهه الَّسَ َ  ُههَ  ءَههفَ َلمَّس ﴾ه٧٩ه﴿َعِل مٍههَس ِا ٍههِ ُكلِّهه ا ْرُ وِوههِف ْرَعوْرنُههَوقَ اَه
هاَلهه الَّس وَهههِإنَّسهۖ  هَس ُبْرِطُلوُهه الَّس وَهههِإنَّسهۖ  ه الِّ ْر ُههِ وِههِ ئْرُ مهَم هُموَسىٰههقَ اَههأَاْرَقوْر هفَ َلمَّس ﴾ه٨٠ه﴿مُّدلْرُقونَه
ِل ُه ِلِ ينَههَعَملَههُيلْر  ﴾ه٨٢ه﴿ اْرُم ْر ُِمونَههَك ِهَههَوَاوْرههِ َكِلَم تِوِهه ْلَْر َّسهه الَّس وُههَوُيُِ ُّده﴾ه٨١ه﴿ اْرُمفْر

“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 –: 

هِاَب َُلُمْرهههفَِإَذ ۖ  هأَاْرُقو هَ لْرههقَ اَه﴾ه٦٥ه﴿أَاْرَقىٰههَمنْرههأَوَّساَههنَّسُكونَههَأنهَوِإمَّس هتُ لْرِقيَههَأنهِإمَّس هُموَسىٰههيَ هقَ ُاو 
َعىٰههأَن َّسَه هِس ْر ِِىمْرههِمنهِإاَ ْروِههُُيَ َّسلُههَوِعِل  ُّدُهمْره ِلوِههِفههَفَأوْرَ سَه﴾ه٦٦ه﴿َتلْر ﴾ه٦٧ه﴿مُّدوَسىٰههِخ َفةًههنَ فْر

َعْرَلىٰههأَنتَههِإنَّسكَههَ َ ْرههاَلههقُ لْرَن  َ ۖ  هَ نَ ُعو هَم هتَ لْرَق ْرههَ ِ ِنكَههِفههَم هَوأَاْر ِه﴾ه٦٨ه﴿ ْلْر هَك ْر ُههَ نَ ُعو ههِإَّنَّس
ِل ُهههَواَلهۖ  هَس ِا ٍه  ﴾ه٦٩ه﴿أََتىٰههَا ْر ُهه الَّس ِا ُههيُ فْر

“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: 

ِ هَفأَنْرَته اشَّس ِفهاَلهِشَف َءهِإالَّسهِشَف ُؤَكهِشَف ًءهاَلهيُ َغ ِدُرهَسَقًم  ه انَّس ِسهَو شْر   الَّسُهمَّسهأَذْرِىِبه اْرَبأْرَسهَربَّس

“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: 

ِمه الَّسِوه ِف َكهِ لْر هَا ِسٍ ه الَّسُوهَيشْر هأَوْر ٍ هَعْيْر هُكلِّهنَ فْرٍسهأَوْر هَش ِّ ٍءهيُ ؤْرِذيَكهِمنْر هُكلِّهَشىْر ِمه الَّسِوهأَرْرِق َكهِمنْر ِ لْر
 أَرْرِق كَه

“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 

 


