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Hyrje 

   Këto tri parime të cilat i sjellë autori (dhe të cilat do 
t’i sqarojmë më gjerë) e ndërtojnë themelin e fesë sonë, 
andaj çdo musliman e ka për obligim t’i dijë ato me 
argumente, ngase çdo pjesë tjetër e fesë sonë degëzohet 
prej këtyre tri parimeve. Për shkak të këtyre tri 
parimeve, autori, shejkh Muhamed ibn AbdulUehab 
rahimehullah e ka titulluar broshuren e tij “Tri parimet 

 Para se të sjellë tri parimet, përmend disa .”ثالثة األصول -
gjëra, kjo që të na bëjë më të lehtë t’i kuptojmë ato. 

   Së pari sjellë katër çështjet të cilat i ka obligim t’i dijë 
çdo musliman: 

1. Dija- e cila është: njohja e Allahut, njohja e të 
Dërguarit të Tij salAllahu alejhi ue selem dhe 
njohja e fesë së Tij, me argumente. 

2. Veprimi/punimi me këtë dije. 
3. Thirrja në këtë dije. 
4. Durimi gjatë kësaj thirrje. 

   Pas kësaj sjellë tri çështjet të cilat i ka obligim t’i dijë 
çdo musliman dhe muslimane: 

1. Allahu na ka krijuar, na furnizon, nuk na ka lënë 
të jetojmë pa kurrfarë qëllimi, por na ka dërguar 
një Pejgamber, të cilit kush i bindet do të hyjë në 
xhenet e kush nuk i bindet do të hyjë në zjarr. 

2. Allahu nuk është i kënaqur që t’ia shoqërojmë 
dikë në adhurim, qoftë engjëll i cili është afër 
Allahut, apo Pejgamber i dërguar.  



3. Atij që e njëson Allahun me adhurim dhe i 
bindet Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem nuk 
i lejohet t’i dojë (t’i bëjë shokë të ngushtë, miq, 
duke i dashur më shumë sesa besimtarët) ata të 
cilët e kundërshtojnë Allahun dhe të Dërguarin 
e Tij.  

   Pas kësaj përmend:  َاْلَحنِيِفيَّة – El haniifijjeh - rruga (feja, 
mileti) e Ibrahimit, është të adhurosh Allahun të Vetëm 
e të mos i bësh shirk asgjë në adhurim. Allahu për këtë 
qëllim i ka dërguar Pejgamberët dhe për këtë na ka 
krijuar neve. 

   Kjo ka qenë si hyrje dhe parapërgatitje për tri parimet 
dhe pastaj fillon të sjellë ato, e të cilat do t’i sqarojmë në 
këto mësime. 

   Këto tri parime duhet të mësohen me argumente. Për 
këto tri gjëra njeriu do të pyetet në varr, andaj gjithsesi 
duhet ta ketë përgjigjen e ditur. Autori me tri parimet 
ka për qëllim tri pyetjet e varrit, të cilat i bëhen çdo 
njeriu. Ato janë: Cili është Zoti yt? Cila është feja jote? 
Cili është i Dërguari yt? Libri është i mbushur me 
argumente, autori për çdo pyetje sjellë argumente nga 
Kurani. Qoftë dhe një herë në jetë nëse e mëson 
argumentin e pastaj e ndërton besimin mbi të dhe 
vazhdon me këtë besim deri në vdekje, in sha Allah do 
të vdesësh si besimtar dhe do të mund të përgjigjesh në 
tri pyetjet e varrit.  

   Ka prej dijes së fesë të cilën e kanë obligim ta mësojnë 
vetëm dijetarët e hoxhallarët, e ka dije të cilën e kanë 
obligim ta mësojnë të gjithë muslimanët, si: dija rreth 



akides në mënyrë të përgjithshme, se kush është Zoti yt, 
kush është i Dërguari yt dhe cila është feja jote. Këto 
janë tri parimet. Për to do të pyetesh menjëherë si të 
varrosesh (në natën e varrit) nga dy engjëj. Nuk mjafton 
vetëm mësimi i përgjigjeve të tyre përmendësh, pa e 
ditur kuptimin e domethënien e tyre. Patjetër duhet të 
mësohen përgjigjet e tyre me argumente. Qoftë dhe një 
herë gjatë jetës të mësohen me argumentet e tyre e 
pastaj vazhdon në këtë gjendje pa e ndryshuar këtë 
besim, deri në vdekje, atëherë ke për t'u përgjigjur saktë 
në natën e varrit. 

   Autori ka sjellë këtë broshurë, të cilën nëse njeriu e 
lexon dhe e mëson me argumente, do të jetë prej të 
shpëtuarve nëse vdes me atë besim. Borxhi që ia kemi 
këtij dijetari është shumë i madh. Ai ka qenë dijetar i 
madh. Ai ka lënë një pasuri të madhe të dijes. Ai ka 
shkruar libra që janë vetëm në dobi të njerëzve. Nuk 
është zgjeruar me fjalë e oratori, por vetëm çfarë bën 
dobi në ahiret. Ai e ka shkruar “Tri Parimet” për ta 
mësuar vetë ti dhe për t'ia mësuar fëmijës tënd (familjes 
e të afërmve), edhe nëse është para moshës madhore 
dhe i kupton me argumente. Çdokush që shpëton prej 
sprovës së varrit atëherë "...çdo gjë që vjen pas varrit 
është më e lehtë", siç qëndron në një hadith. 

 

 

 

 



 

Cilat janë tri parimet të cilat çdokush i ka 
për obligim ti dijë 

Autori thotë: 

 فَِإذَا قِيَل لََك: َما األُُصوُل الثَّالثَةُ التِي يَِجُب َعلَى اإِلْنَساِن َمْعِرفَتَُها؟"

ًدا َصلَّى هللا َعلَيِه َوَسلَّمَ   " .فَقُْل: َمْعِرفَةُ اْلعَْبِد َربَّهُ، َوِدينَهُ َونَبِيَّهُ ُمَحمَّ

“Nëse të pyet dikush: “Cilat janë tri parimet të cilat njeriu e 
ka për obligim t’i njohë?”, thuaji: “(Ato janë) Të njohë Zotin e 

tij, fenë e tij dhe Pejgamberin e Tij Muhamedin salAllahu 
alejhi ue selem.” 

 

Parimi i parë: Njohja e Allahut 

Kjo arrihet përmes disa shkaqeve: 

1. Meditimi në shenjat në univers (rreth krijesave dhe 
krijimit të Allahut në univers). 

Kjo ka për rezultat njohjen e Allahut dhe njohjen e 
pushtetit të madh të Tij. Duke qenë se Allahu është Ai 
i Cili e ka krijuar këtë univers, në mënyrë të përsosur, 
atëherë Ai dhe është Madhështor, i Plotëfuqishëm, i 
Urtë, i Cili ka urtësi absolute. Allahu thotë: “A nuk e 
shohin ata mbretërinë e qiejve e të Tokës dhe gjithçka 
që ka krijuar Allahu…” Araf 185. Dhe: “Thuaj (o 
Muhamed): “Unë ju kërkoj vetëm një gjë: ngrihuni 
sinqerisht për Allahun, dy nga dy ose një nga një, 
e pastaj meditoni...” Sebe 46. Dhe: “Me të vërtetë, 



në krijimin e qiejve dhe të Tokës dhe në ndërrimin 
e natës e të ditës, ka shenja për mendarët...” Ali 
imran 190. Dhe: “Vërtet, në ndërrimin e natës me 
ditën dhe në atë që ka krijuar Allahu në qiej dhe në 
Tokë, ka shenja për njerëzit që i frikësohen 
Allahut.” Junus 6. Dhe: “Me të vërtetë, në krijimin e 
qiejve dhe të Tokës, në këmbimin e natës me 
ditën, në anijet që lundrojnë nëpër det për t’u sjellë 
dobi njerëzve, në ujin që Allahu zbret prej qiellit, 
duke ngjallur përmes tij tokën e vdekur dhe duke 
shpërndarë gjithfarë gjallesash, në lëvizjen e 
erërave dhe në retë që qëndrojnë midis qiellit e 
Tokës, pra, në të gjitha këto, sigurisht që ka shenja 
për njerëzit me intelekt.” Bekare 164. 

2. Meditimi në shenjat (argumentet) fetare: shpallja e zbritur 
tek të Dërguarit dhe tek i Dërguari i fundit. 

Njeriu duhet të vrojtojë në ligjet e dispozitat të cilat 
Allahu ia ka zbritur Muhamedit salAllahu alejhi ue 
selem e të shohë sesa dobi të mëdha kanë për 
njerëzimin. Nuk ka mundësi që jeta të qëndrojë drejtë 
siç duhet, as kjo jetë e as jeta tjetër, veçse duke u zbatuar 
ligjet e dispozitat e Allahut të zbritura tek të Dërguarit 
e Tij. Nëse njeriu mediton me vëmendje rreth këtyre 
argumenteve (të zbritura në Kuran e sunet), në dijen 
dhe urtësinë që përfshinë ato, do të shohë se ato janë 
në përputhje (të plotë) me nevojat dhe dobitë e 
njerëzve. Kur nuk zbatohen, atëherë do të ketë kaos e 
shkatërrime. Allahu thotë: “A nuk përsiatin ata për 



Kuranin! Sikur ai të mos ishte prej Allahut, do të 
gjenin në të shumë kundërthënie.” Nisa 82.  

3. Allahu hedh në zemrën e besimtarit njohjen e Tij. 

Andaj, ai arrin atë nivel të lartë të besimit dhe arrin ta 
njohë aq shumë, saqë e adhuron Atë sikur është duke e 
parë (edhe pse njeriu nuk ka mundësi ta shohë Allahun 
sa është në këtë dunja). Pejgamberin salAllahu alejhi ue 
selem kur e ka pyetur Xhibrili se çfarë është ihsani1 ka 
thënë: "Të adhurosh Allahun sikurse je duke e parë. 
Edhe pse ti nuk e sheh, Ai të sheh ty."  

Me pyetjen në varr: “Kush është Zoti yt?” qëllimi 
është: Kush është i Adhuruari yt? Kë e ke adhuruar? A 
e ke adhuruar Allahun të Vetëm apo i ke shoqëruar të 
tjerë në adhurim? E nuk është qëllimi se nëse njeriu e 
njeh Allahun si Zot atëherë bëhet musliman dhe 
shpëton. Në Kuran e sunet shpesh përmendet fjala 
Rabb-Zot, e qëllimi është: Allahu. Pra, që ne duhet ta 
adhurojmë vetëm Allahun.  

Pejgamberët, Allahu nuk i ka dërguar te popujt e 
tyre për t'i bindur ata se Allahu është Krijuesi, apo se 
është një Zot i Cili e ka krijuar universin, ngase të gjithë 
paganët e të gjitha kohërave nuk e kanë pasur 
problemin me këtë lloj të teuhidit (teuhidin Rububije), 
ata kanë besuar se Allahu është Zoti e Krijuesi i vetëm, 
porse kjo gjë nuk i ka bërë muslimanë ata. Ky besim 

 
1 Ihsani është bamirësi. Porse, qëllimi këtu është bamirësia në raport me 
Krijuesin, me Allahun, kur e adhurojmë Atë, pra se si duhet ta 
adhurojmë, si duhet të jetë bamirësia jonë në adhurimin ndaj Tij. 



nuk e bën njeriun musliman dhe nuk e shpëton prej 
zjarrit të xhehenemit. Mirëpo, pika kundërshtuese mes 
Pejgamberëve dhe popujve të tyre ka qenë teuhidi 
uluhije- njësimi i Allahut me adhurim. Andaj, Allahu 
thotë: “Thuaj: “Kush ju ushqen nga qielli dhe 
Toka? Kush mundëson të dëgjuarit dhe të parit? 
Kush mund të nxjerrë të gjallën nga e vdekura dhe 
të vdekurën nga e gjalla? Kush i drejton gjërat?” 
Ata do të thonë “Allahu”. E ti (o Muhamed) thuaj: 
“Atëherë, përse nuk e keni frikë Atë?” Junus 31. 
Këto i takojnë besimit në Rububije. Janë gjëra të cilat 
njeriun e detyrojnë të besojë se është vetëm një Zot i 
Cili i ka në dorë ato. Mushrikët e Mekës janë përgjigjur: 
“Allahu”, në këtë pyetje, të cilën ua ka drejtuar 
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem. Pra ata kanë 
besuar se vetëm Allahu është Zoti, Furnizuesi, 
Drejtuesi i universit etj., porse ata i kanë shoqëruar 
Allahut edhe të tjerë në adhurim. Allahu thotë: “Nëse 
ti (o Muhamed) i pyet ata (mekasit paganë) se 
kush i ka krijuar qiejt dhe Tokën, me siguri që do 
të të thonë: “Allahu.” Këtu kemi teuhidin rububije, të 
cilin e kanë besuar ata. “Thuaju: “Si mendoni, nëse 
Allahu dëshiron të më shkaktojë ndonjë dëm, a 
mund ta largojnë atë idhujt që ju i adhuroni krahas 
Tij?!” Këtu kemi teuhidin uluhije. “Po nëse Ai 
dëshiron të më mëshirojë, a mund ta pengojnë ata 
mëshirën e Tij?!” Thuaju: “Mua më mjafton 
Allahu. Tek Ai le të mbështeten ata që kërkojnë 
mbështetje.” Zumer 38. 



Të paktë kanë qenë ata njerëz gjatë historisë të cilët 
e kanë mohuar Allahun si Krijues. Edhe sot kush e 
mohon, këtë e bën prej mendjemadhësisë, kurse në 
zemrën e tij është i bindur se universi nuk është krijuar 
rastësisht, porse e ka një Krijues. Këtë e besojnë të 
gjithë përveç kush e mohon me gjuhën e vet nga 
mendjemadhësia, për shkak të të cilës dëshiron të bëhet 
i pavarur apo i panevojshëm për Allahun.  

Sa herë që vjen në Kuran e sunet fjala Rabb- Zot, 
qëllimi është për Allahun, sepse Rububija e kërkon 
medoemos Uluhijen. Kur njeriu e njëson Allahun në 
Rububije atëherë gjithsesi duhet (kërkohet) ta njësojë 
edhe në uluhije. Dijetarët kanë thënë se teuhidi 
Rububije e kërkon medoemos teuhidin Uluhije. 
Kështu, kush thotë se ky univers e ka një Krijues dhe i 
Cili e drejton Atë i vetëm, atëherë e ka për detyrë të 
besojë se vetëm Ai e meriton adhurimin, e jo dikush 
tjetër përveç Tij. Ndërsa, teuhidi uluhije e përfshinë në 
vete teuhidin rububije. Kur dikush e njëson Allahun në 
adhurim, kjo nënkupton (dhe përfshinë) se ai beson se 
Allahu është dhe Krijuesi i Vetëm i universit. Allahu kur 
përmend njërin nga Pejgamberët thotë: “Ai njeri nuk 
do t’ju urdhërojë që engjëjt dhe profetët t’i merrni 
për zota.” Ali Imran 80.  Qëllimi është: nuk do t’ju 
urdhërojë t’i merrni për të adhuruar në vend të Allahut. 
Allahu për të krishterët dhe hebrenjtë thotë: “Në vend 
të Allahut, ata kanë zgjedhur për Zot rabinët dhe 
murgjit e tyre...” Teube 31. Kur Pejgamberi salAllahu 
alejhi ue selem ia ka lexuar këtë ajet Adij ibn Hatimit, i 
cili më parë ka qenë i krishterë, Adij ka thënë: “Ne nuk 



i kemi adhuruar ata në vend të Allahut.” Pra, ai e ka kuptuar 
se me fjalën “ata kanë zgjedhur për Zot” qëllimi është 
se i kanë adhuruar në vend të Allahut. Është e njohur 
në gjuhën arabe se fjala Rabb, ose vjen në kuptimin se 
e kërkon domosdoshmërisht të besohet se Allahu është 
i Vetmi i Cili e meriton adhurimin, ose vjen tamam për 
këtë qëllim. Pastaj Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem 
ia ka sqaruar: “A nuk i bënin ata gjërat e ndaluara të 
lejuara dhe ju i konsideronit si të lejuara (hallall)? 
A nuk i bënin ata gjërat e lejuara të ndaluara dhe 
ju i konsideronit si të ndaluara (haram)? A është 
kjo e vërtetë?” –“Po.” –“Ky është adhurimi ndaj 
tyre.” 

Andaj, kur thua “Zoti im” qëllimi është: Ai i Cili 
më ka krijuar mua dhe Ai të Cilin e adhuroj të Vetëm, e 
jo dikë tjetër përveç Tij. 

 

Parimi i dytë: Njohja e fesë së Tij 

Njeriu duhet ta njohë fenë me të cilën është 
ngarkuar ta adhurojë Allahun e të veprojë/punojë, 
gjithashtu duhet të njohë urtësitë, mëshirën dhe dobitë 
që përfshin ajo. Nëse njeh urtësitë e dobitë që dalin nga 
ligjet dhe dispozitat të fesë dhe se ato janë mëshirë për 
njerëzit, atëherë ai e ka njohur fenë e Allahut.  Kjo fe 
gjithashtu largon gjërat të cilat e dëmtojnë njeriun. 
Andaj, ai i cili mediton rreth Islamit- fesë së Allahut, me 
meditim siç duhet dhe duke u bazuar në Kuran e sunet, 
atëherë do ta kuptojë se kjo fe është feja e vërtetë dhe 
se njerëzimi nuk ka mundësi të bëjë një jetë (deri diku) 



ideale përveçse duke e zbatuar dhe praktikuar këtë fe; 
kjo sepse jeta ideale është në xhenet, kurse në këtë dunja 
mund të themi se arrihet një jetë ideale deri diku sa i 
përket natyrës së kësaj dunjaje. 

Njeriu nuk duhet të krahasojë mes Islamit të 
vërtetë, të zbritur në Kuran e sunet, dhe veprimit të 
muslimanëve sot, sepse shohim se ata janë neglizhentë 
në obligimet ndaj Allahut, kanë lënë pas dore shumë 
mësime të Islamit dhe kanë filluar të bëjnë shumë gjëra 
të cilat i ka ndaluar Islami.  

Islami përfshin të gjitha dobitë të cilat i kanë 
përshirë fetë e tjera më herët të zbritura nga Allahu te 
Pejgamberët e Tij. Mirëpo, Islami dallon prej tyre. Feja 
Islame dallon prej feve të mëhershme, sepse ligjet e saj 
janë të vlefshme dhe të përshtatshme për çdo kohë, çdo 
vend dhe çdo popull të botës, deri në ditën e Kiametit, 
ndërsa ligjet e mëhershme nuk kanë qenë të tilla, ose 
kanë qenë të veçanta për një kohë, ose për një vend, ose 
për një popull. Çdo gjendje e re apo çdo rast i ri, me të 
cilin ballafaqohen njerëzit, përgjigjen e ka në Islam. Feja 
Islame urdhëron për çdo vepër të mirë dhe largon nga 
çdo e keqe, urdhëron për çdo moral të virtytshëm dhe 
ndalon nga çdo moral i ulët.  

Parimi i tretë: Njohja e të Dërguarit të Tij 

Njeriu e ka për obligim të njohë të Dërguarin e 
fundit, Muhamedin salAllahu alejhi ue selem. Si njihet 
ai? Njihet duke lexuar jetëshkrimin (sirën) e tij, hadithet 
dhe librat të cilat përmbledhin se si ka qenë adhurimi që 
e ka bërë, cilat kanë qenë virtytet e tij, moralet e tij, se si 



ka qenë daveti i tij (thirrja në Islam) dhe aspekte të tjera 
të ndryshme. Njeriu duhet sa më shumë ta shtojë 
njohjen për Pejgamberin salAllahu alejhi ue selem. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Parimi i parë: 

Të njohë Zotin e tij 

 

 

 

 

 
 

 



Autori thotë: 

 "فَِإذَا قِيَل لََك: َمْن َربَُّك؟

فَقُْل: َربَِِّي هللاُ الَِّذي َربَّانِي َوَربَّى َجِميَع اْلعَالَِميَن بِنِعَِمِه َوُهَو  
 " ...َمْعبُوِدي لَْيَس ِلي َمْعبُوٌد ِسَواهُ، َوالدَِّليُل قَْولُهُ تَعَالَى

“Nëse të pyet ndokush: “Kush është Zoti yt”, ti thuaj: 
“Zoti im është Allahu, i Cili më ka krijuar (kujdeset për) 
mua dhe të gjitha krijesat e universit, me mirësitë/dhuntitë 
e Tij, Ai është i Adhuruari im dhe nuk kam të Adhuruar 

tjetër përveç Tij...” 

Qëllimi me “Kush është Zoti yt” është: kush 
është Ai i Cili të ka krijuar, i Cili të ndihmon 
vazhdimisht, të furnizon, të jep të mira, i Cili 
kujdeset për ty me një lloj të veçantë të kujdesit 
përmes të cilit të udhëzon e të drejton. Në 
diskutimin e bërë mes Profetit Musa alejhi ue selem 
dhe Faraonit, ky i fundit ka thënë: “E, kush është 
Zoti juaj, o Musa?” (Musai) tha: “Zoti ynë 
është Ai që çdo gjëje i ka dhënë trajtën e vet e 
pastaj e ka udhëzuar”. Ta he 49-50. Udhëzimi 
nuk është vetëm në fe, por Ai i udhëzon krijesat 
drejtë çdo dobie dhe interesi të kësaj jete (u ka 
treguar rreth këtyre). Allahu kujdeset për çdokënd 
që ekziston në këtë univers, me mirësitë e dhuntitë 
e Tij. 

Kujdesi (terbija) më i madh që Allahu ua ka 
bërë krijesave të Tij, është udhëzimi, pra dërgimi i 



Pejgamberëve për t’i mësuar njerëzit, për t’i 
orientuar drejt rrugës së drejtë, për t’iu treguar se si 
ta njohin Allahun e si ta adhurojnë Atë. Ka lloje të 
tjera të terbijes, si: Allahu kujdeset për trupat e 
njerëzve që të jenë në formën më të mirë, për 
ndjenjat e njeriut, instinktet e tij, mendjen e tij, gjëra 
këto të cilat ia ka dhënë atij (dhe e ka ngritur me to) 
etj. Allahu është kujdesur për çdo krijesë në këtë 
univers, me lloje të ndryshme të kujdesit (terbijes). 
Dhe këtu na shfaqet dukshëm Rububija – Zotërimi, 
se vërtetë Allahu është Zoti dhe Ai i Cili e drejton 
këtë univers. Kështu, për këtë, njeriu do ta dojë 
edhe më shumë Allahun dhe do të mundohet që ta 
realizojë edhe më shumë adhurimin ndaj Tij.  

Prej kuptimeve të tjera të Rububijes është: të 
besohet se Allahu është Krijuesi i Vetëm, 
Furnizuesi i Vetëm, Sunduesi i Vetëm i universit etj.  

Allahu- Zoti im, i Cili më ka dhënë mirësi të 
shumta, është Ai të Cilin unë e adhuroj dhe i Vetmi 
të Cilit i nënshtrohem, me dashuri e madhërim; e 
veproj atë çfarë më urdhëron Ai dhe largohem nga 
ajo të cilën më ndalon Ai. Ky është kuptimi i fjalëve: 
Nuk kam të adhuruar tjetër përveç Tij. Ky dhe ka qenë 
i misioni i të gjithë Pejgamberëve mbi njerëzimin, 
pra që Zoti të Cilin e kanë besuar, të jetë i Adhuruari 
i Vetëm, ata nuk kanë ardhur për t’i bindur njerëzit 
se Zoti ekziston, por që t’i bindin ata se duke qenë 



se Zoti është i Vetëm, Krijuesi e Furnizuesi i 
Vetëm, atëherë është i Vetmi i Cili e meriton 
adhurimin. Allahu thotë: “Ne nuk kemi nisur 
asnjë të dërguar para teje, që të mos i kemi 
shpallur se: “S’ka të adhuruar tjetër përveç 
Meje, andaj vetëm Mua më adhuroni.” Enbija 
25. Dhe: “...ata qenë urdhëruar vetëm që të 
adhuronin Allahun me përkushtim të sinqertë, 
duke qenë në fenë e pastër (të Ibrahimit)...” 
Bejjine 5.  

Autori pas këtyre fjalëve sjellë argument Fjalën e 
Allahut: 

 ِ ِ َربِّ اْلعَالَِميَن﴾﴿اْلَحْمُد ّلِِلَّ  

“Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të 
botëve”, surja Fatiha 2. 

 وكلِّ ما ِسَوى هللِا َعالٌَم َوأَنَا َواِحٌد ِمْن ذَِلَك اْلعَالَِم.

“Çdo gjë përveç Allahut është botë, dhe unë jam një pjesë 
bote (prej këtyre botëve).” 

Pra, hamdi i takon Allahut, të Vetmit, i Cili 
është Zoti i Vetëm i botëve, Ai kujdeset për krejt 
botët, e unë jam një pjesë bote prej këtyre botëve. 
Botët të cilat ekzistojnë në këtë univers janë të 
shumta. Çdo gjë përveç Allahut quhet botë (alem). 
Kështu, kur njeriu e kupton këtë me argumente nga 
Kurani e suneti, atëherë kur t’i bëhet pyetja në varr 
do të ketë mundësi të përgjigjet mënyrën e duhur. 



Kur muslimani të pyetet në varr “Kush është Zoti yt?” 
përgjigjet: “Zoti im është Allahu”. Këtë përgjigje ka 
mundësi ta thotë vetëm ai i cili e ka mësuar me 
argumente gjatë jetës. E nëse nuk e ka mësuar me 
argumente, do të thotë: “A, a, nuk e di! I kam dëgjuar 
njerëzit të thonë diçka, dhe e kam thënë edhe unë.” Në 
çështjet e besimit nuk kryen punë të pasurit babanë 
e gjyshin muslimanë, feja nuk trashëgohet përmes 
gjeneve, ajo duhet mësuar me argumente. Andaj 
dhe po sjellim shpjegime me detaje, edhe pse dikujt 
i duket e thjeshtë e thotë “Të gjithë besojmë se 
Allahu është Zoti ynë”, porse kjo duhet mësuar me 
argumente nga Kurani e suneti.  

Fjala “alem – َعالَم – shenjë” përfshin një numër 
të madh të llojeve të ndryshme të krijesave, si: botën 
e engjëjve, botën e banorëve të qiellit, botën e 
njerëzve, botën e banorëve të tokës, botën e 
xhindëve, botën e bimëve, botën e kafshëve, botën 
e ujërave etj. Çdonjëra nga këto quhet “alem”, 
shumësi “alemun”, e ndërsa “Rabbil alemin” 
d.m.th. Zoti i këtyre botëve, i Cili është Allahu, i 
Vetmi. Secila nga këto pra quhet alem sepse secila 
prej tyre është shenjë që tregon për Allahun se Ai 
është Krijuesi i tyre. Mjafton të meditosh rreth 
këtyre krijesave dhe do të arrish në përfundimin se 
ato kanë një Krijues, i Cili është Allahu.  



Besimtari i cili mediton rreth universit, atëherë 
duke e lexuar këtë ajet, do të bindet se Rububija- 
Zotërimi i takon vetëm Allahut dhe se Ai është i Cili 
i Vetmi e meriton hamdin me të gjitha Cilësitë e Tij 
të përsosura.  

 

Autori thotë: 

َل لََك: بَِم َعَرْفَت َربََّك؟فَإِذَا قِي  

فَقُْل: بِآيَاتِِه َوَمْخلُوقَاتِِه َوِمْن آيَاتِِه اللَّْيُل َوالنََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلقََمُر  
َوِمْن َمْخلُوقَاتِِه السََّماَواُت السَّْبُع َواألََرُضوَن السَّْبُع َوَمْن فِيِهنَّ  

 َوَما بَْينَُهَما،  

“Nëse dikush të pyet: “Si e njohe Zotin tënd”, thuaji: 
“Përmes ajeteve (argumenteve) të Tij dhe krijesave të Tij. 

Prej ajeteve të Allahut janë: nata, dita, dielli e hëna, kurse 
prej krijesave të Tij janë: shtatë qiejt e shtatë tokat dhe çdo 

gjë që është në to dhe mes tyre...” 

Ajetet (argumentet) e Allahut janë dy llojesh: 
ato universale dhe sheriatike/fetare. Argumentet 
universale janë krijesat e Allahut (në univers), kurse 
ato sheriatike janë shpallja- Kurani e suneti.  

Në univers gjenden krijesa të habitshme, dhe 
çdo ditë njeriu zbulon gjëra të reja prej krijimit të 
Allahut. Allahu këtë univers e ka krijuar me Urtësi 
absolute dhe të pashoqe, vërtetë Ai është Krijues i 
Përsosur. Nga ana tjetër, ajetet sheriatike (shpallja, 



dispozitat, ligjet) përfshijnë drejtësi, dobi dhe 
interesa për njerëzit, gjithashtu largojnë gjërat e 
dëmshme e të këqija për ta. Nuk mund të gjesh 
drejtësi diku tjetër përveçse në shpalljen e Allahut. 

Pas këtyre fjalëve, sjellë argumentet:  

﴿َوِمْن آيَاتِِه اللَّْيُل َوالنََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلقََمُر ََل تَْسُجُدوا ِللشَّْمِس  
ِ الَِّذي َخلَقَُهنَّ إِْن ُكْنتُْم إِيَّاهُ تَعْ  بُُدوَن﴾َوََل ِلْلقََمِر َواْسُجُدوا ّلِِلَّ  

“Ndër shenjat e Tij janë nata dhe dita, si dhe 
Dielli dhe Hëna. Mos bëni sexhde as për 

Diellin, as për Hënën, por nëse jeni adhurues 
të Atij, bëni sexhde për Allahun i Cili i ka 

krijuar ato!” Fussilet 37. 

ُ الَِّذي  َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ  ﴿إِنَّ َربَُّكُم َّللاَّ
ْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر يَْطلُبُهُ َحثِيثًا َوالشَّْمَس  اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش يُ 

  ُ َراٍت بِأَْمِرِه أَََل لَهُ اْلَخْلُق َواأْلَْمُر تَبَاَرَك َّللاَّ َواْلقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ
الَِميَن﴾ َربُّ اْلعَ   

Dhe: “Në të vërtetë, Zoti juaj është Allahu, që 
krijoi qiejt dhe Tokën për gjashtë ditë e pastaj 

u ngrit mbi Fronin hyjnor (që mbisundon 
gjithësinë). Ai me errësirën e natës e mbulon 

ditën, e cila e ndjek atë; Dielli, Hëna dhe yjet i 
përulen urdhrit të Tij. Vetëm Atij i përket 

Krijimi dhe Urdhërimi. Qoftë bekuar Allahu, 
Zoti i botëve!” Araf 54. 

 

ُب ُهَو اْلَمْعبُوُد، َوالدَِّليُل قَْولُهُ تَعَالَى  :َوالرَّ



“Zoti është Ai i Cili adhurohet. Argument fjala e 
Allahut: 

اْعبُُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لَعَلَُّكْم ﴿يَا أَيَُّها النَّاُس 
سََّماَء بِنَاًء َوأَْنَزَل ِمَن  تَتَّقُوَن الَِّذي َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض فَِراًشا َوال

  السََّماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُكْم فاََل تَْجعَلُوا ّلِِلَِّ 
 أَْنَداًدا َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن﴾ 

“O njerëz! Adhuroni Zotin Tuaj, i Cili ju ka 
krijuar ju dhe ata që ishin para jush, që të 
mund të ruheni (nga të këqijat); i Cili e ka 

bërë për ju tokën shtresë dhe qiellin ndërtesë; 
i Cili prej së larti zbret ujë dhe nëpërmjet tij 

bën që të rriten fruta si ushqim për ju. Prandaj 
mos sajoni me vetëdije zota të barabartë me 

Allahun.” Bekare 21-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Llojet e adhurimeve 

Autori thotë: 

َوأَْنَواُع اْلِعبَاَدِة الَّتِي أََمَر هللاُ بَِها ِمثُْل اإِلْسالِم َواإِليَماِن،  
ْغبَةُ،   َجاُء َوالتََّوكُُّل َوالرَّ َواإِلْحَساِن، َوِمْنهُ الدَُّعاُء َواْلَخْوُف َوالرَّ

ْهبَةُ، َواْلُخُشوُع، َواْلَخْشيَةُ، َواإِلنَابَةُ، َواَلْستِعَانَةُ،   َوالرَّ
تعاذة، واَلستغاثة، والذبح، والنذر، وغير ذلك من اْلِعبَاَدِة واَلس

 ...الَّتِي أََمَر هللاُ بَِها )ُكلَُّها هلِل( 

“Llojet e adhurimeve me të cilat ka urdhëruar Allahu: 
Islami, besimi (imani), bamirësia (ihsani). Prej tyre është 
dhe lutja, frika, shpresa, mbështetja, dëshira e frika (lloj i 
frikës), përulja, frika me dije, kthimi tek Allahu, kërkimi 
i ndihmës, kërkimi i strehës, kërkimi i shpëtimit, therja e 

kurbanit, zotimi dhe të tjera me të cilat Allahu ka 
urdhëruar (të gjitha i takojnë/kushtohen vetëm Atij)”. 

Argumenti: “ أََحًدا ِ ِ فاََل تَْدُعوا َمَع َّللاَّ  ”َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ّلِِلَّ

“Vendet (gjymtyrët) e sexhdes janë vetëm për 
Allahun, prandaj mos e luteni (mos e 

adhuroni) askënd tjetër krahas apo bashkë me 
Allahun!” Xhin 18. 

َشْيئًا ِلغَْيِر هللِا فَُهَو ُمْشِرٌك َكافِرٌ فََمْن َصَرَف ِمْنَها   

“E ai i cili një prej këtyre adhurimeve ia drejton dikujt 
tjetër përveç Allahut, është idhujtar”. 

Argumenti:   إِلًَها آَخَر ََل بُْرَهاَن لَهُ بِِه ِ ﴿َوَمْن يَْدُع َمَع َّللاَّ

َربِِِّه إِنَّهُ ََل يُْفِلُح اْلَكافُِروَن﴾ فَِإنََّما ِحَسابُهُ ِعْنَد    



“Ai që krahas apo bashkë me Allahun 
adhuron zot tjetër, duke mos pasur kurrfarë 
prove për këtë, me siguri do të japë llogari 

vetëm te Zoti i tij. Me të vërtetë, nuk ka 
shpëtim për mohuesit.” Muminun 117. 

 «َحِديِث: »الدَُّعاُء مخ اْلِعبَاَدةِ َوفِي الْ 

Dhe ka ardhur në hadith: “Lutja (duaja) është 
thelbi i adhurimit.” 

   Së pari, duhet të dimë se cila është domethënia e 
adhurimit (ibadetit). Për të dijetarët kanë dhënë 
përkufizime të ndryshme. Porse, përkufizimin më 
të lehtë e më të mirë e ka dhënë shejkh islam ibn 
Tejmije rahimehullah, i cili ka thënë: “Adhurimi është 
emër përmbledhës për çdo gjë të cilën e do Allahu dhe është i 
kënaqur me të, prej fjalëve e veprave, të jashtme e të 
brendshme.” Libri “El ubudije”. Këtë e ka nxjerrë prej 
Kuranit e sunetit. Kur e dimë se një gjë e do Allahu 
dhe është i kënaqur me të? Këtë e dimë nëse: atë gjë 
e ka urdhëruar Allahu, apo na ka treguar në Kuran 
e sunet se e do atë. Të gjitha adhurimet ibn Tejmije 
i ndan këtu në dy lloje: thënie dhe vepra. Nuk ka 
ndarje tjetër, çdo gjë që kategorizohet si adhurim 
hyn në njërën prej këtyre dy llojeve. Thënia mund 
të jetë e jashtme dhe e brendshme (e zemrës), 
gjithashtu dhe vepra mund të jetë e jashtme dhe e 
brendshme.  



   Nga këto fjalë të tij, kuptojmë se thënia ndahet: 
në thënie të gjuhës (të jashtme) dhe të zemrës (të 
brendshme). Thënie të gjuhës të jashtme, si 
adhurime, janë të shumta, si: dhikri (përmendja e 
Allahut), leximi i Kuranit, urdhërimi për të mirë e 
ndalimi nga e keqja etj. Thënie të gjuhës të 
brendshme janë: nijeti/qëllimi etj. Gjithashtu dhe 
veprat ndahen në: vepra të gjymtyrëve (të jashtme) 
dhe vepra të zemrës (të brendshme). Vepër e 
zemrës është: mbështetja në Allahun, frika e 
adhurimit, dëshira, kthimi tek Allahu, përulja etj. 
Vepër e gjymtyrëve është: kërkimi i ndihmës, 
kërkimi i strehës, therja e kurbanit, zotimi etj.  

   Të gjitha këto i takojnë/kushtohen vetëm 
Allahut, dhe nuk lejohet t’i kushtohen/drejtohen 
dikujt tjetër përveç Tij. Ai njeri i cili thotë se lejohet 
që ndonjë prej këtyre adhurimeve lejohet t’i 
drejtohet dikujt tjetër përveç Allahut, ka bërë shirk 
të madh (që nxjerrë nga Islami) dhe e mohon atë se 
Zoti i Cili na ka krijuar neve është i Vetmi i Cili e 
meriton adhurimin. Allahu thotë: “O njerëz! 
Adhuroni Zotin tuaj, i Cili ju ka krijuar ju dhe 
ata që ishin para jush”, duke qenë se Ai është i 
Cili ju ka krijuar juve, atëherë mos adhuroni e as 
mos e luteni dikë tjetër përveç Tij ngase askush nuk 
e meriton adhurimin përveç Tij, të Vetmit. Çdo 
kush që adhurohet përveç Allahut, ky adhurim 
është i padrejtë, i kotë.  



   Shirk është marrja dikë të barabartë me Allahun. 

Allahu thotë: “  أَْنَداًدا  ِ ّلِِلَّ تَْجعَلُوا   Prandaj mos - فاََل 
sajoni me vetëdije zota të barabartë me 
Allahun.” Bekare 22. Allahu na ka ndaluar të 
barazojmë me Allahun dikë në gjërat të cilat i 
meriton vetëm Ai, që është adhurimi, pra të mos e 
barazojmë askënd me Allahun në adhurimet tona, 
duke iu drejtuar me to, sepse Ai i Cili i meriton 
adhurimet është vetëm Allahu. Çdokush që 
adhuron diçka apo dikë, përveç Allahut, nuk ka 
kurrfarë argumenti për këtë e nuk mund të gjejë 
argument për këtë (kurrë). Shirku ndahet në disa 
lloje: shirk të madh, të vogël dhe të fshehur. 

Islami, imani, ihsani 

   Autori tha: “Llojet e adhurimeve me të cilat ka 
urdhëruar Allahu: Islami, besimi (imani), bamirësia 
(ihsani).” Këto të tria përfshijnë të gjithë fenë tonë. 
Umer ibn Khatabi radijAllahu anhu ka treguar: “Një 
ditë sa kemi qenë duke qëndruar ulur te Pejgamberi 
salAllahu alejhi ue selem ka ardhur një njeri me rroba të 
bardha, kurse flokët e zeza, tek ai nuk janë vërejtur gjurmët 
e udhëtimit, e as nuk e njihnim. Vazhdoi derisa erdhi të ulet 
te Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem. I mbështeti gjunjët 
e vet te gjunjët e tij dhe duart e veta i vendosi mbi kofshët e 
tij (ose kofshët e veta ose të Pejgamberit). Dhe pyet: “O 
Muhamed, më trego se çfarë është Islami?” –“Islami 
është të dëshmosh La ilahe ilAllah 



Muhameden resulullah, të falësh namazin, të 
japësh zekatin, të agjërosh Ramazanin dhe të 
kryesh haxhin (në Qabe) nëse ke mundësi.” –
“Të vërtetën e the.” Ne u çuditëm (edhe pyet edhe saktëson).” 
–“Më trego se çfarë është besimi (imani)?” –“Imani është 
të besosh Allahun, engjëjt e Tij, Librat e Tij, të 
Dërguarit e Tij, Ditën e Fundit dhe Kaderin e 
Tij (të mirën apo të keqen e tij).” –“Të vërtetën e 
the. Më trego se çfarë është ihsani (bamirësia)?” –“Ihsani 
është të adhurosh Allahun sikur je duke e parë, 
edhe pse nuk e sheh Ai të sheh.” –“Më tregon për 
Kiametin (kur do të ndodhë)?” –“Ai të cilin po e pyet 
nuk di më shumë sesa pyetësi.” –“Atëherë më trego 
shenjat e tij?” –“Kur robëresha lind të zonjën e saj, 
kur sheh ata të cilët ishin të zhveshur, të 
zbathur, të varfër çoban të deleve, të garojnë 
me njëri-tjetrin se kush po bën ndërtesa më të 
larta.” Pastaj ky njeri ka ikur e unë kam qëndruar një 
kohë dhe Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem më pyet: “O 
Umer, a e di se kush ishte?” –“Allahu dhe i 
Dërguari i Tij e dinë më mirë.” –“Ishte Xhibrili. Erdhi 
t’ua mësojë fenë e juaj.”  Muslimi. 

   Këto të tria ishin në përgjithësi feja e Allahut, 
pastaj autori përmend një nga një adhurimet të cilat 
janë për obligim t’i kushtohen vetëm Allahut. 

 



Lutja (الدَُّعاء – ed duaa) 

Argumenti:  َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذيَن﴿

اِخِريَن﴾  يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِي َسيَْدُخلُوَن َجَهنََّم دَ   

“Zoti juaj ka thënë: “Lutmëni Mua, se do t’ju 
përgjigjem! Me të vërtetë, ata që tregohen 

mendjemëdhenj e nuk duan të Më adhurojnë, 
do të hyjnë në Xhehenem të poshtëruar!” Gafir 

60. 

   Allahu tha në ajetin e sures Xhin2 që e solli autori: 

 mos e luteni”, e qëllimi është “mos e – فاََل تَْدُعوا“
adhuroni”. Hadithi që solli autori ishte: “Lutja 
(duaja) është thelbi i adhurimit”, edhe pse ky 
hadith ka zinxhir të dobët, porse kuptimi i tij është 
i saktë, sepse ka ardhur një tjetër hadith i saktë që 
thotë: “Lutja është vetë adhurimi”. Andaj, këtu 
qëllimi është: mos adhuroni askënd tjetër krahas 
apo bashkë me Allahun. 

   Fjala “dua” në Kuran e sunet është dy lloje: duaja 
e adhurimit dhe duaja e lutjes (kërkimit prej 

Allahut). Ky ajet “فاََل تَْدُعوا” përfshin të dy llojet. Pra, 
as nuk lejohet ta lusësh dikë tjetër së bashku apo 

 
ِ أََحًدا “ 2 ِ فَاَل تَْدُعوا َمَع  َّللاَّ  Vendet (gjymtyrët) e sexhdes“ - ”َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ّلِِلَّ
janë vetëm për Allahun, prandaj mos e luteni (mos e adhuroni) 
askënd tjetër krahas apo bashkë me Allahun!” Xhin 18. 

 



krahas Allahut, e as nuk lejohet ta adhurosh dikë 
tjetër së bashku apo krahas Tij. Këtë Allahu e ka 
ndaluar. 

   Allahu thotë: “Lutmuni Mua, se do t’ju 
përgjigjem! Me të vërtetë, ata që tregohen 
mendjemëdhenj e nuk duan të Më 
adhurojnë...”, këtu duaja ka ardhur në kuptimin e 
adhurimit.  

   Duaja e lutjes e kërkon medoemos edhe duan e 
adhurimit, pra kur e lut Allahun me këtë 
domosdoshmërisht edhe e adhuron Atë. Ndërsa, 
duaja e adhurimit e përfshin duan e lutjes, pra kur 
falë namazin me këtë dhe po e lut Allahun ngase me 
namazin që e fal ti kërkon që Allahu të të ruajë prej 
asaj që ke frikë- zjarrit të xhehenemit, dhe të të japë 
atë që ti e shpreson- xhenetin. Në cilin do kuptim 
që vjen duaja në Kuran, e përfshin kuptimin tjetër 
apo e kërkon atë.  

 

Frika (اْلَخْوف – el khauf) 

  .فاََل تََخافُوُهْم َوَخافُوِن إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ 

“Ju mos iu frikësoni atyre (shejtanëve e 
ithtarëve të tyre), por frikësohuni prej Meje, 

nëse jeni besimtarë!” Ali Imran 175. 



   Frika është një ndjenjë e cila e kaplon njeriun kur 
pret që dikush apo diçka ta dëmtojë atë, t’i 
shkaktojë vdekjen, apo ta lëndojë. Të pasurit frikë 
ndaj dikujt është e ndaluar. Të pasurit frikë Allahun 
kjo është një gjë me të cilën na ka urdhëruar Ai. Nga 
kjo kuptojmë se Allahu e do këtë vepër (frikën ndaj 
Tij) dhe është i kënaqur me neve kur i frikësohemi 
vetëm Atij. Me të duhet të veçohet e njësohet vetëm 
Allahu. Këtu Allahu na tregon se për të arritur 
besimin, kusht është të pasurit frikë Atë.  

  Llojet e khauf 

1. Frika e fshehur- Por, nga këto që thamë, për cilën 
frikë bëhet fjalë? Ajo është vetëm një frikë: frika e 
fshehur, kur njeriu i frikësohet dikujt tjetër përveç 
Allahut për një gjë me të cilën nuk ka mundësi ta 
dëmtojë askush tjetër përveç Tij, p.sh.: frikësohet se 
dikush mund ta godasë me një fatkeqësi, si: vdekje, 
varfëri, sëmundje, me të cilat vetëm Allahu godet 
(kjo me urtësitë të cilat i di vetëm Ai). Ai i cili i 
frikësohet dikujt tjetër përveç Allahut me këtë lloj 
të frikës dhe beson se dikush nga krijesat, qoftë e 
vdekur apo e gjallë, mund ta godasë me një lloj të 
fatkeqësive (të cilën e bën vetëm Allahu), atëherë ai 
kështu këtë lloj të frikës ia kushton dikujt tjetër 
përveç Allahut. Në zemrën e tij ndjen të njëjtën 
frikë ndaj të vdekurit apo të gjallit, frikë kjo të cilën 
duhet ta ndjejë vetëm ndaj Allahut. Këtë frikë e 



gjejmë tek ata të cilët adhurojnë dikë tjetër përveç 
Allahut. Kështu, nëse dikush i betohet në emrin e 
të vdekurit (që e adhuron) dhe nuk ia plotëson 
kërkesën, atëherë ndjen frikë se ky i vdekur mund 
ta godasë me dëm a fatkeqësi. Kjo është frika e 
fshehur. Paganët gjithmonë kanë menduar se nëse 
dikush i shanë apo i ofendon zotat e tyre, apo thotë 
se ata nuk kanë fuqi e pushtet, atëherë ata do ta 
godasin. Gjithmonë, në zemrat e atyre që kanë 
adhuruar persona apo zota të tjerë në vend të 
Allahut, ka qenë e mbjellë kjo frikë, sepse zemrat e 
tyre kanë qenë të lidhura me ta. Profetin Ibrahim 
populli i tij e ka frikësuar se zotat e tij do ta goditnin 
me diçka nëse nuk ndalet, e ai u tha: “E si të 
frikësohem nga zotat tuaj të rremë, ndërkohë 
që ju nuk keni frikë t’i shoqëroni Allahut idhuj, 
për të cilët Ai nuk ju ka zbritur kurrfarë 
argumenti?! Cili nga ne e meriton të jetë i 
sigurt?” Enam 81. Profeti Hud pasi e ka thirrur në 
teuhid popullin e tij, ata i kanë thënë: “Ne themi 
vetëm se ty të ka goditur ndonjë e keqe nga 
zotat tanë...” Hud 54. U janë frikësuar atyre se 
mund të godasin me fatkeqësi e dëm. Kjo frikë 
është shirk i madh. Nëse dikush e ka këtë lloj të 
frikës ndaj dikujt tjetër përveç Allahut, atëherë ka 
bërë shirk dhe ka dal nga feja.  

   2. Frika natyrore, ndaj gjërave të zakonshme (ndaj 
armikut, kafshëve, zjarrit, pushtetarit zullumqar 



etj.). Kjo frikë nuk e dobëson besimin e personit, 
sepse atë Allahu e ka brumosur në shpirtin e njeriut, 
dikush frikësohet më pak e dikush më shumë. 

3. Frika ndaj një krijese për kryerjen e një prej obligimeve 
ndaj Allahut- kjo nuk është shirk, nuk është frikë e 
fshehur (siç përmendëm), e as frikë natyrore, porse 
është e ndaluar, p.sh.: nëse e fal namazin atëherë një 
njeri mund t’i shkaktojë dëm dhe e braktisë atë. 
Kështu ky vepron një mëkat të madh, sepse çdo gjë 
që çon në ndalesë është e ndaluar, dhe në këtë rast 
kjo frikë e çon në ndalesë, në braktisjen e një prej 
obligimeve ndaj Allahut, andaj dhe është e ndaluar. 

4. Frika e adhurimit, e cila nxitë në veprimin e 
urdhrave të Allahut dhe në ndalimin nga mëkatet, 
me të e adhurojmë Allahun; nuk lejohet t’i 
kushtohet dikujt tjetër përveç Allahut. 

   Frika është adhurim i zemrës, burimin e ka në 
zemër, e nganjëherë ose në shumicën e rasteve 
efekti i saj shfaqet edhe në gjymtyrë. Frika e 
adhurimit nuk lejohet t’i kushtohet dikujt tjetër 
përveçse Allahut. Kush ia kushton/drejton dikujt 
tjetër përveç Tij, atëherë ka bërë shirk dhe është 
bërë idhujtar.  

   Frika ndaj Allahut, e cila është frikë e lavdëruar, 
është ajo e cila bëhet pengesë mes personit dhe 
veprimit të mëkateve, e cila e nxitë për veprimin e 



veprave të mira, për kryerjen e obligimeve dhe për 
braktisjen e ndalesave. Këtë frikë Allahu e lavdëron 
dhe e kërkon prej nesh. Ndërsa, frika e cila mbjell 
në zemrën e njeriut humbjen e shpresës në 
Mëshirën e Allahut, nuk është frikë e lavdëruar dhe 
këtë lloj frike nuk e kërkon Allahu prej nesh. Disa 
njerëz aq shumë anojnë nga frika saqë bien në 
dëshpërim ndaj faljes së Allahut. Kjo është frikë e 
nënçmuar dhe këtë lloj të frikës Allahu nuk e 
kërkon prej nesh. Përmes veprimit të punëve të 
mira, gjë për të cilën nxitë frika e lavdëruar, ruhesh 
nga ndëshkimi i Allahut, gjë prej të cilës 
frikësohesh. Kur ke frikën e cila të largon prej 
veprimit të mëkateve, atëherë frikësohesh të 
veprosh mëkate, me të cilat shkakton zemërimin e 
Allahut. 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Shpresa (َجاء  (er raxhee – الرَّ

فََمْن َكاَن يَْرُجوا ِلقَاَء َربِِِّه فَْليَْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا َوََل يُْشِرْك  “

 “ :Argumenti بِِعبَاَدِة َربِِِّه أََحًدا

 “Kështu, kush shpreson takimin me Zotin e 
vet, le të bëjë vepra të mira dhe të mos i 

shoqërojë askënd në adhurim Zotit të vet!” 
Kehf 110. 

   Edhe shpresa është adhurim i zemrës. Shpresa 
është ndjenja që ka njeriu për të arritur diçka të cilën 
e do, herët a vonë. Realiteti i shpresës është dëshira 
e lakmimi i diçkaje që do.  

   Në këtë ajet (i cili është argument për shpresën e 
adhurimit), Allahu i lavdëron ata të cilët e kanë këtë 
lloj të shpresës, të cilët e shpresojnë takimin me 
Zotin e tyre dhe për shkak të kësaj shprese veprojnë 
vepra të mira dhe nuk i bëjnë shirk Allahut në 
adhurim. Duke qenë se Allahu e lavdëron këtë 
shpresë dhe i ka lavdëruar ata të cilët e posedojnë 
këtë shpresë në zemër, atëherë kjo tregon se Ai e 
do dhe është i kënaqur me këtë lloj të shpresës, 



andaj është adhurim, i cili dhe duhet t’i kushtohet 
vetëm Allahut.  

Llojet e raxhee 

1. Shpresa e natyrshme. Nëse një gjë të cilën e do është 
nën posedimin e dikujt prej njerëzve dhe i cili ka 
mundësi të të ndihmojë dhe ti e shpreson, atëherë 
kjo është shpresë natyrore, të cilën Allahu e ka 
brumosur në shpirtin e njeriut, p.sh.: i thua filanit 
“shpresoj se do ta veprosh këtë”, “shpresoj se nesër 
do të jesh prezent”, kjo nuk është shpresë e 
adhurimit dhe nuk ka të keqe t’ia thuash personit 
për një gjë që ai ka mundësi ta realizojë.    

   2.. Shpresa e adhurimit. Kjo është të shpresosh e 
lakmosh që Allahu të të japë diçka të cilën ti e do 
dhe të cilën nuk ka mundësi ta japë dikush tjetër 
përveç Tij, p.sh.: të të japë shërim, të të fusë në 
xhenet, të të mbrojë nga zjarri i xhehenemit, të të 
mos godasë ndonjë fatkeqësi etj. Këto gjëra nuk ka 
mundësi të shpresohen e kërkohen prej dikujt tjetër 
përveçse prej Allahut. Nëse këto gjëra i shpreson 
prej dikujt tjetër përveç Allahut, atëherë ke bërë 
shirk dhe ke dal nga feja. Autori ka për qëllim 
shpresën e adhurimit.  

   Edhe sa i përket shpresës, kemi shpresë të 
lavdëruar dhe të nënçmuar. Shpresa me të cilën na 
ka urdhëruar Allahu, e cila është adhurim dhe me të 



cilën Ai është i kënaqur, është ajo e cila të nxitë për 
të vepruar vepra të mira dhe të shpresosh që Allahu 
të t’i pranojë e të të shpërblejë për to, gjithashtu ajo 
e cila të nxitë të pendohesh prej mëkateve dhe të 
shpresosh në pranimin e pendimit prej Tij. Ndërsa, 
shpresa pa vepra, duke mos bërë punë të mira e as 
duke mos u penduar prej mëkateve dhe shpreson 
shpërblim prej Allahut, kjo është shpresa e 
nënçmuar.  

 

Mbështetja (التََّوُكل – et tewekul) 

Argumenti: ﴾فَتََوكَّلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن ِ  Në“ - ﴿َوَعلَى َّللاَّ
qoftë se jeni besimtarë, atëherë mbështetuni 

vetëm tek Allahu!” Maide 23. 

Dhe  ﴾ُفَُهَو َحْسبُه ِ ﴿َوَمْن يَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ - “Atij që i 
frikësohet Allahut, Ai i mjafton...” Talak 3. 

   Mbështetja gjithashtu është prej adhurimeve të 
zemrës. Realiteti i tij është se bashkon mes dy 
gjërave: t’ia lësh në Dorë Allahut e t’ia besosh Atij 
çështjen (Ai është Sunduesi i qiejve dhe i tokës, i 
çdo gjëje) dhe pasi e vepron shkakun të mos 
mbështetesh në të. Këto dy gjëra kanë të bëjnë me 
zemrën. Besimtari duhet të dijë se shkaku (që e 
ndërmerr lidhur me një çështje) është vetëm një 
prej pjesëve përmes të cilave arrihet realizimi i 



tewekulit (e nuk është shkaku gjëja e vetme që sjellë 
rezultatin). Shkaku nuk është një gjë e cila në 
mënyrë të pavarur ndikon në arritjen e një qëllimi 
që ke. Andaj, besimtarit nuk i lejohet të mbështetet 
te shkaku.  

   Në Islam nuk lejohet braktisja e shkaqeve, 
patjetër duhet të veprohen, sepse veprimi i tyre 
është prej plotësimit të tewekulit, mirëpo kur 
veprohen shkaqet, nuk lejohet pastaj mbështetja 
vetëm në to. Dijetarët thonë: “Kthimi kah shkaqet 
(mbështetja në to) e cenon teuhidin tënd, e përderisa është 
kështu, e cenon edhe tewekulin tënd. Ndërsa, braktisja e 
shkaqeve e cenon logjikën e shëndoshë.” Besimtari pra nuk 
duhet ta drejtojë zemrën kah shkaqet duke menduar 
se ato, në mënyrë të pavarur, sjellin rezultatin, sepse 
kjo cenon rënd besimin e tij.  

   Ai i cili ia kushton/drejton këtë adhurim dikujt 
tjetër përveç Allahut, ka bërë shirk. Disa prej 
shehëve të dervishëve u thonë ndjekësve të tyre: 
“Kur goditesh me ndonjë fatkeqësi, veç më kujto 
mua e më përmend dhe unë të shpëtoj prej saj!” 
Kuptimi i kësaj është se me këto fjalë ai kërkon prej 
ndjekësit të tij që çështjen e tij t’ia besojë/dorëzojë 
vetë atij, e jo Allahut. Kjo është e njëjta gjë siç kanë 
vepruar mushrikët me ata të cilët i adhuronin në 
vend të Allahut, ua besonin çështjet atyre, ua linin 
në dorë. Kjo është shirk. 



   Allahu në këtë ajet: “...atëherë mbështetuni 
vetëm tek Allahu” urdhëron mbështetjen vetëm 
tek Ai, të veçohet me këtë. “Atij që i frikësohet 
Allahut, Ai i mjafton”, këtu Allahu e lavdëron këtë 
vepër dhe atë që i mbështetet Atij. E duke qenë 
kështu, atëherë kuptojmë se kjo gjë është adhurim. 
Allahu na mjafton neve sa i përket realizimit të 
dobive e largimit të dëmeve. Mbështetja në Allahun 
është plotësim i besimit, shenjë e tij. Nëse njeriu 
është i sinqertë në raport me Allahun kur i 
mbështetet Atij, Ai do t’i mjaftojë, Ai do ta qetësojë 
shpirtërisht për atë që e mundon se gjithsesi do t’ia 
mundësojë atë që do. Është obligim që mbështetja 
t’i drejtohet vetëm Allahut, sepse nuk ka mundësi 
që besimi i personit të jetë i plotë nëse nuk i 
mbështetet Atij. 

Llojet e tewekulit 

 1. Mbështetja vetëm në Allahun. Kjo është prej 
plotësimit të besimit dhe shenjë e besimit të 
sinqertë. Është obligim që mbështetja t’i kushtohet 
vetëm Allahut, sepse nuk ka mundësi që besimi yt 
të jetë i plotë nëse nuk i mbështetesh Atij. 

2. Mbështetja e fshehur (me zemër), siç bëjnë pasuesit e 
shehëve të cilët me zemrat e tyre u mbështeten 
dikujt tjetër prej të vdekurve apo prej të gjallëve, në 
sjelljen e së mirës apo largimin e së keqes. Kjo është 
shirk i madh. Nuk ka mundësi që dikush t’i 



mbështetet ndokujt prej krijesave me këtë lloj të 
tewekulit, veçse duke besuar se ai të cilit i 
mbështetet ka mundësi të veprojë/ndikojë në këtë 
kozmos, të sjellë një të mirë a të largojë të keqen, 
cilësi kjo e cila i takon vetëm Allahut (vetëm Allahu 
ka mundësi të sjellë të mirën apo të largojë të 
keqen). 

3. Mbështetja në dikë për një gjë të cilën ka mundësi ta 
veprojë, porse duke llogaritur/besuar me zemër se ai 
ka një shkallë më të lartë sesa ti (apo se ti ke shkallë 
më të ulët sesa ai), kjo është shirk i vogël sepse 
zemra e jote është lidhur shumë për atë person dhe 
i është mbështetur shumë atij. Por, nëse beson se 
ky person është vetëm shkak dhe e di se ka mundësi 
të të ndihmojë, për të arritur atë që ke si synim, nuk 
ka të keqe t’i mbështetesh në këtë mënyrë (duke e 
llogaritur vetëm si shkak).  

  4. Mbështetja në dikë për diçka që ka mundësi ta 
bëjë porse përmes autorizimit/ngarkimit (të ta kryejë 
një punë). Kjo lejohet.  

    

 

 

 



Shpresa, frika dhe përulja ( ِْهبَِة َواْلُخُشوع ْغبَِة َوالرَّ  الرَّ
– ragbeh, rahbeh, khushuu) 

Argumenti: “ يَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َويَْدُعونَنَا  ﴿إِنَُّهْم َكانُوا  

 َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكانُوا لَنَا َخاِشِعيَن﴾ 

Allahu thotë: “Me të vërtetë, ata 
nxitonin/garonin për vepra të mira dhe na 

luteshin me shpresë e frikë dhe ishin të 
përulur ndaj Nesh.” Enbija 90. 

   Autori vazhdon të përmendë lloje të tjera të 
adhurimeve, të cilat duhet t’i kushtohen vetëm 
Allahut dhe të cilat i do Ai e është i kënaqur me to. 
Er ragbeh është një lloj tjetër i shpresës (nga lloji 
tjetër që e kemi sqaruar), është një shpresë më e 
veçantë, ajo është: shpresa për të arritur diçka që e 
do shumë. Njashtu, er rahbe është frikë, porse është 
lloj i veçantë i frikës, që është: ikje prej atij që 
frikësohesh, jo vetëm frikë, por edhe ikje, pra është 
frikë që vjen së bashku me vepër. Kurse, el khushuu 
është përulja e nënshtrimi i plotë.  

   Këto të tria janë adhurime të zemrës, por që 
ndikimi i tyre shfaqet në gjymtyrë. Kështu, shpresa 
për të arritur atë që do të shtynë të veprosh, frika që 
ke të shtynë të veprosh, të ikësh (e besimtari 
frikësohet prej Allahut dhe ikë për tek Ai), 
gjithashtu përulja shfaqet dhe në gjymtyrë, kur 



besimtari e adhuron Allahun është i përulur, e bën 
këtë me qetësi. 

   Kur muslimani e kryen namazin, duhet ta bëjë atë 
me shpresë (ragbeh) në shpërblimin e Allahut, me 
frikë (rahbeh) nga e cila (pas namazit) ikë për tek 
Allahu prej mëkateve, shejtanit dhe zjarrit të 
xhehenemit, gjithashtu me përulje e nënshtrim, në 
veprimet dhe zërin e tij (kur këndon Kuran e kur i 
thotë dhikret gjatë faljes). Kështu duhet të jetë 
adhurimi ynë ndaj Allahut, sidomos kur e falim 
namazin.  

   Allahu në këtë ajet i përshkruan robërit e Tij të 
veçantë, të zgjedhur, që janë Pejgamberët dhe të 
Dërguarit e Tij. Te Fjala: “na luteshin” përfshihen 
të dy llojet e duasë, siç i kemi sqaruar. Në këtë ajet, 
Allahu i lavdëron të Dërguarit e Tij se ata 
nxitonin/garonin për në vepra të mira dhe e kanë 
lutur me shpresë e frikë dhe se gjatë adhurimit ndaj 
Tij kanë pasur përulje. E duke qenë se Allahu bën 
këtu lavdërim, atëherë kuptojmë se Ai i do këto 
vepra dhe është i kënaqur me to, dhe kjo tregon se 
ato janë adhurime, të cilat duhet t’i kushtohen 
vetëm Atij.  

 

 

 



Frika (اْلَخْشيَة  - el khashjeh) 

Argumenti:  ﴾فاََل تَْخَشْوهُْم َواْخَشْونِي﴿ 

Allahu thotë: “atyre (shejtanëve e ithtarëve të 
tyre) mos iu frikësoni, frikësohuni vetëm prej 

Meje” Bekare 150. 

   El khashjeh është frika e bazuar në dije dhe 
njohje. Pra, frika ndaj Allahut duke e ditur 
Madhërinë e Tij, Madhështinë e Tij, frika ndaj Tij 
për shkak se e njeh dhe e di se është Madhështor, 
që ka Fuqi e Pushtet të Përsosur. Ata të cilët më së 
shumti e kanë frikë Allahun me këtë lloj të frikës 
janë dijetarët, për shkak se ata e njohin më së miri 
Atë. Sa më shumë që njeriu e njeh Allahun, e ka 
frikë Atë, për atë se e di se Ai është i Fuqishëm 
absolut e i Përsosur.  

   Llojet e khashjeh 

1. Frika natyrore- për të njeriu nuk qortohet, sepse 
është në natyrshmërinë e tij. 

2. Frika e fshehtë- siç kemi përmendur, frika që kanë 
pasuesit e shehave ndaj tyre (shehave), te dervishët, 
të cilët fshehtas në zemra besojnë se nëse veç 
mendojnë keq për ta apo flasin keq për ta, ata kanë 
mundësi t’i godasin me fatkeqësi. Ata kështu duke 
pasur këtë frikë, i frikësohen shehut ashtu siç i 
frikësohet muslimani Allahut, e ndoshta dhe më 



shumë; kush e ka në zemër këtë lloj të frikës ka bërë 
shirk të madh. 

3. Frika e adhurimit- të nxitë në kryerjen e 
adhurimeve, në largimin prej mëkateve dhe në 
shtimin e veprave të mira. 

   Në këtë ajet, Allahu së pari na ndalon të kemi 
frikë ndaj dikujt tjetër përveç Tij, dhe pastaj na 
urdhëron ta kemi frikë vetëm Atë. Duke qenë se na 
urdhëron të kemi frikë Atë me këtë lloj të frikës, 
atëherë kjo tregon se është adhurim (i brendshëm). 
Ky lloj i adhurimit nuk lejohet t’i kushtohet dikujt 
tjetër përveçse Allahut.  

 

Kthimi tek Allahu (اإِلنَابَة – el inabeh) 

Argumenti:  ﴾َُوأَنِيبُوا إِلَى َرب ُِكْم َوأَْسِلُموا لَه﴿ 

Allahu thotë: “Kthehuni tek Zoti juaj dhe 
nënshtrojuni Atij”. Zumer 54. 

   Realiteti i el inabeh është: largimi nga çdo gjë 
tjetër dhe kthimi vetëm tek dikush, me zemër. Nëse 
zemra i drejtohet e i kthehet dikujt tjetër përveç 
Allahut, ajo është e lidhur fort me të. Kështu, kjo 
tregon se kjo zemër e ka braktisur Allahun. Zemrat 
e atyre të cilët adhurojnë të vdekurit, varret, evliatë, 
Pejgamberët e të devotshmit apo varret e tyre, 



xhindët, shejtanët, tyrbet etj., janë të lidhura 
ngushtë me ta, janë të kthyera kah ta dhe janë të 
larguara prej Allahut. Zemrat e tyre janë të zbrazura 
nga lidhja me Allahun, në mënyrë të plotë apo në 
shumë aspekte, dhe i kanë mbushur me lidhen me 
ata që adhurojnë në vend të Tij.   

   Nuk është një kthim i thjeshtë, por është i 
ndërlidhur me shpresën, dashurinë dhe frikën. Pra, 
tek ai i cili ti kthehesh, shpreson prej tij që të të japë 
të mira e t’i largojë të këqijat, ke frikë prej tij, nga 
ndëshkimi i tij, e do atë. Edhe pendimi është kthim. 
Porse, el inebeh është kthim më i veçantë, ai është: 
kthim tek Allahu duke i kryer urdhrat e Tij, duke u 
larguar prej mëkateve dhe duke kërkuar mbrojtje e 
strehë tek Ai, me mbështetje të plotë, me shpresë, 
frikë dhe dashuri. Nëse dikush këtë lloj të adhurimit 
ia kushton dikujt tjetër përveç Allahut, pra në këtë 
mënyrë që thamë kthehet me zemër për tek dikush 
tjetër përveç Tij, pa dyshim se ka bërë shirk të 
madh, sepse ky kthim nuk është adhurim i vetëm, 
mirëpo shoqërohet dhe me lloje të tjera të 
adhurimeve (siç përmendëm). 

   Në këtë ajet, Allahu na urdhëron që këtë lloj të 
adhurimit t’ia kushtojmë vetëm Atij. Kjo tregon se 
Allahu do dhe është i kënaqur që ne t’i kthehemi 
Atij me të. Duke qenë kështu, atëherë el inebeh 



është adhurim. Nuk lejohet t’i kushtohet/drejtohet 
dikujt tjetër përveçse Allahut. 

 

Kërkimi i ndihmës (االْستِعَانَة - el istiaaneh) 

Argumenti:  ﴾إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعيُن﴿ 

Allahu thotë: “Vetëm Ty të adhurojmë dhe 
vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë.” Fatiha 5. 

 «وفي الحديث: »إذا اْستَعَْنَت فَاْستَِعْن بِاللِ 

Dhe në hadith: “Nëse kërkon ndihmë, kërko 
vetëm nga Allahu.” 

   Ky ajet është argument që tregon se el istiaaneh 
është adhurim me të cilin duhet të veçohet Allahu. 

Për nga rregullat e arabishtes Fjala: “ ُنَْعبُد  – إِيَّاَك 
Vetëm Ty të adhurojmë” domethënë: adhurimet 
tona i kufizojmë vetëm tek Allahu, apo vetëm 
Allahun e veçojmë me të (tregohet kufizim apo 
veçim). Qëllimi është: Vetëm Allahu duhet të 
adhurohet, e askush tjetër përveç Tij. Adhurimi 
është prej gjërave me të cilat veçohet Allahu. Me të 

njëjtin formulim ka ardhur dhe Fjala: “ َُوإِيَّاَك نَْستَِعين – 
dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë”, që 
domethënë: kërkimin e ndihmës e kufizojmë vetëm 
tek Allahu, apo vetëm Allahun e veçojmë me të 
(tregohet kufizim apo veçim). Nuk lejohet që ky 



adhurim t’i drejtohet dikujt tjetër përveç Allahut, 
sepse Ai veçohet me të. Ai që ia drejton dikujt tjetër, 
ka bërë shirk të madh dhe ka dal nga feja. 

   Kërkimi i ndihmës është kërkesë, e përderisa 
është kështu, atëherë është adhurim, sepse kërkesat 
duhet t’i bëhen/kushtohen vetëm Allahut. Por, 
nëse ndihmën e kërkon prej dikujt tjetër përveç 
Allahut, ti kështu zemrën tënde e ke drejtuar për tek 
dikush tjetër përveç Tij, atëherë ti këtë zemër e ke 
prishur, e kur të prishet ajo atëherë siç gjejmë dhe 
në hadith: “nëse ajo (zemra) përmirësohet, 
përmirësohet i gjithë trupi (veprat e njeriut) e nëse 
ajo prishet, prishet i gjithë trupi (veprat e tij)”. 

   Në këtë hadith, që e sjellë autori, urdhërohet që 
kërkimi i ndihmës duhet t’i kushtohet/drejtohet 
vetëm Allahut. Dhe kjo tregon se kërkimi i ndihmës 
është adhurim, të cilin Allahu e do dhe është i 
kënaqur me të. Edhe në këtë formulim tregohet për 
kufizim dhe veçim. Kërkesa është lutje (duaa), e duke 
qenë kështu, duhet të jetë vetëm për Allahun, ngase 
siç kemi përmendur Pejgamberi salAllahu alejhi ue 
selem ka thënë: “Lutja është vetë adhurimi”. 
Lutja nuk guxon t’i drejtohet/kushtohet dikujt 
tjetër përveçse Allahut, sepse vetëm Ai është i Cili 
duhet të veçohet me adhurim. E përderisa personi 
kërkon ndihmë, me këtë ai po lutet, dhe kjo gjë pra 
duhet t’i kushtohet vetëm Allahut. 



 Llojet e istiaanes 

  1. Kërkimi i ndihmës i cili përfshin përuljen dhe 
nënshtrimin e plotë ndaj Allahut, duke ia dorëzuar 
çështjen Atij dhe duke besuar se Ai i mjafton Atij. 
Argumentet janë siç përmendëm më lartë. Ky lloj 
duhet t’i kushtohet vetëm Allahut. 

2. Kërkimi i ndihmës prej një krijese për një gjë për të cilën 
ka mundësi të të ndihmojë. Nëse është fjala për një gjë 
të mirë me të cilën i afrohesh Allahut, atëherë kjo 
lejohet, ndërsa ai të cilit ia kërkon këtë duhet t’i 
përgjigjet kërkesës nëse ka mundësi. Allahu thotë: 
“Ndihmojeni njëri-tjetrin në punë të mira dhe 
në të ruajturit nga të këqijat...” Maide 2. Nëse 
është fjala për një gjë e cila është e ndaluar, atëherë 
ndalohet që t’ia kërkosh këtë dhe gjithashtu 
ndalohet të plotësohet kjo kërkesë prej atij që ia 
kërkon. Allahu në vazhdim të këtij ajeti thotë: 
“...dhe jo në gjynahe dhe armiqësi!” Maide 2. E 
nëse nuk është fjala as për një të mirë e as për një 
ndalesë, por është fjala për çështjet mubah – të 
lejuara (s’janë as obligime, as vepra të mira e as 
gjynah), atëherë lejohet që të kërkohen dhe lejohet 
të plotësohen prej atij që kërkohen.  

3. Kërkimi i ndihmës prej njeriut i cili është gjallë prezent, 
por që nuk ka mundësi të të ndihmojë. Në këtë rast nuk 
ka asnjë rezultat dhe është kotësi.  



4. Kërkimi i ndihmës prej të vdekurve, apo prej të gjallëve 
për një çështje e cila është e fshehur dhe të cilën nuk kanë 
mundësi fare ta plotësojnë, p.sh.: furnizimi me fëmijë, 
me pasuri etj. Kjo është shirk i madh dhe kush 
vepron kështu ka dal nga feja e Allahut, sepse ai i 
cili e vepron këtë beson se ai të cilit i drejtohet me 
këtë lloj të kërkimit të ndihmës ka ndikim në këtë 
univers krahas Allahut (ta ndihmojë, ta furnizojë 
me pasuri, me fëmijë etj.), beson se ka ndikim të 
fshehtë në univers.  

5. Kërkimi i ndihmës përmes veprave të mira, apo gjendjeve 
të cilat i do Allahu. Kjo lejohet. Allahu thotë: 
“Kërkoni ndihmë për veten nëpërmjet durimit 
dhe namazit!” Bekare 153.    

 

Kërkimi i strehës/mbrojtjes (االْستِعَاَذة – el 
istiaadheh) 

Argumenti:  ُالنَّاِس﴾ ﴿قُْل أَُعوذ ِ بَِرب   

Allahu thotë: “Thuaj: “Kërkoj strehë/mbrojtje 
te Zoti i agimit” Felek 1. 

Dhe: “Thuaj: “Kërkoj strehë/mbrojtje te Zoti i 
njerëzve” Nas 1. 

   El istiaadheh është kërkim për mbrojtje e ruajtje 
nga e keqja e dikujt. Ajo është adhurim i zemrës, 



edhe pse në realitet ndodhë përmes gjuhës (kur 
thua: Kërkoj mbrojtje e strehë...). Burimin e 
origjinën e ka në zemër, aty qëndron besimi që 
dikush mundet të të mbrojë, të të ruajë etj. Kur kjo 
shfaqet e qëndron në zemrën e besimtarit, edhe 
nëse nuk e shqipton me gjuhë, atëherë në këtë rast 
ai veçse konsiderohet si kërkues i mbrojtjes prej 
dikujt (musteidh). Nëse mbrojtjen e strehën e 
kërkon prej Allahut, kjo është teuhid, e nëse e 
kërkon prej dikujt tjetër përveç Tij, atëherë kjo 
mund të jetë edhe shirk i madh. E nganjëherë ka 
mundësi edhe të shqiptohet me gjuhë (kur themi: 
euudhu bil-lehi mineshejtanirr rraxhim, apo lutje të 
ndryshme që kanë ardhur nëpër hadithe etj.). 

   Allahu në këto ajete e urdhëron Muhamedin 
salAllahu alejhi ue selem të kërkojë mbrojtje vetëm 
tek Allahu. E duke qenë e ka urdhëruar këtë, 
atëherë kuptojmë se Allahu e do këtë adhurim dhe 
është i kënaqur me të. Andaj, el istiaadheh është 
adhurim, i cili duhet t’i kushtohet vetëm Allahut.  

   Llojet e istiaadhes 

1. Kërkimi i mbrojtjes tek Allahu. Ky lloj përfshin 
përuljen e plotë ndaj Allahut dhe nevojën e plotë 
për Të, nevojën që nëse Allahu nuk të ndihmon 
atëherë s’ka kush të të ndihmojë e mbrojë. 



2. Kërkimi i mbrojtjes me një Cilësi prej Cilësive të Allahut, 
p.sh.: me Fjalët e Allahut,3 me Madhështinë e Tij, 
me Plotfuqishmërinë e Tij etj. 

3. Kërkimi i mbrojtjes tek të vdekurit, apo tek të gjallët jo 
prezent, apo tek të gjallët prezent e të cilët nuk kanë mundësi 
të të ndihmojnë. Ky lloj është shirk i madh.  

4. Kërkimi i mbrojtjes tek krijesat, qofshin njerëz, apo 
vende, apo gjëra të tjera, të cilat kanë mundësi të të 
mbrojnë e ndihmojnë. Në përgjithësi ky lloj është i 
lejuar.  

 

Kërkimi i ndihmës/shpëtimit (االْستِغَاثَة – el 
istigaatheh) 

Argumenti:  فَاْستََجاَب لَُكْم﴾ ﴿إِْذ تَْستَِغيثُوَن َربَُّكْم  

Allahu thotë: “Ju kërkuat ndihmë nga Zoti juaj 
e Ai ju përgjigj…” Enfal 9. 

   El istigaatheh është kërkimi i ndihmës dhe 
shpëtimit prej një vështirësie, shkatërrimi, duke 
qenë rrezik të vdesësh apo të dëmtohesh fizikisht. 
Kjo është prej adhurimeve më të vlefshme, më të 

 
3 Si gjejmë në hadith: “Euudhu bi kelimetil lehit tammati min sherri 
me khalek – Kërkoj mbrojtje me Fjalët e Përsosura të Allahut prej 
të keqes së asaj që ka krijuar!” E Fjalët e Allahut janë Cilësi e Tij. Të 
kërkosh mbrojtje me Cilësitë e Allahut, është njëjtë sikur të kërkosh 
mbrojtje me Allahun.  



plota, dhe është rrugë të cilën e ka ndjekur të 
Dërguarit dhe pasuesit e tyre. Ky kërkim i ndihmës 
është më i veçantë sesa istiaaneh, të cilën e sqaruam 
më lartë.  

   Në këtë ajet, Allahu bën lavdërim ndaj 
Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem dhe shokëve 
të tij të cilët kur ishin në betejën e Bedrit e patën 
lutur Allahun për ndihmë, shpëtim, triumf e 
ngadhënjim ndaj armikut. Pastaj, tregon se rezultat 
i kërkim ndihmës e shpëtimit që ia kanë bërë 
Allahut ka qenë përgjigja prej Tij, e duke qenë se Ai 
u është përgjigjur çfarë i kanë kërkuar, kjo tregon se 
Allahu do kur robi i Tij kërkon shpëtim e ndihmë 
prej Tij dhe kënaqet me këtë. Kështu, el istigaatheh 
është adhurim, i cili duhet t’i kushtohet vetëm 
Allahut.  

   El istigaatheh është vepër e jashtme, që bëhet 
përmes gjuhës. Në Islam lejohet të kërkohet 
ndihma e shpëtimi te një krijesë, porse me disa 
kushte, që janë:  

-të jetë i gjallë. Nëse është i vdekur, nuk lejohet t’i 
kërkohet ndihmë. Nëse ai tek i cili kërkon 
ndihmë/shpëtim është i vdekur dhe beson se ai ka 
mundësi të të dëgjojë e të të ndihmojë, kjo është 
shirk i madh, që nxjerrë nga Islami, sepse të 
vdekurit nuk kanë mundësi kurrë të të ndihmojnë e 
shpëtojnë. 



-të jetë prezent. Nëse është gjallë dhe ka mundësi të 
të ndihmojë, porse nuk është prezent, nuk lejohet 
t’i kërkohet ndihmë. Nëse dikush kërkon ndihmë 
prej Xhibrilit alejhi ue selem, i cili është gjallë dhe 
ka fuqi e mundësi të të ndihmojë, porse ai nuk është 
prezent, atëherë kjo nuk lejohet. Ndodhë që ndonjë 
mbret, i cili është i gjallë ka mundësinë të të 
ndihmojë, porse nuk është prezent dhe ti ia bën 
lutjen prej larg e ai as nuk arrin të të dëgjojë, atëherë 
duke qenë kështu, është e ndaluar t’i kërkohet 
ndihmë dhe kjo është shirk sepse zemra jote është 
e lidhur për të dhe beson e mendon se ka mundësi 
të ndikojë fshehtas në univers duke e ndihmuar 
dikë, të ndryshojë diçka etj. 

-të ketë mundësinë të ta japë ndihmën/shpëtimin. 
Nëse ai që i kërkon ndihmë e shpëtim është i gjallë, 
është prezent e të dëgjon, porse nuk ka 
mundësi/fuqi të të ndihmojë, nuk lejohet t’i 
kërkohet ndihma e shpëtimi (në gjërat që nuk ka 
mundësi të të ndihmojë) dhe kjo është shirk. Nuk 
lejohet që zemrën tënde ta lidhësh për të në gjërat 
të cilat nuk ka mundësi/kompetencë të të 
ndihmojë. Nuk lejohet të kërkosh diçka prej dikujt 
duke qenë se vetëm Allahu është Ai i cili ka 
mundësinë/kompetencën të ta japë atë, si: fëmijë, 
pasuri, fuqi etj. Nëse këtë ia drejton dikujt tjetër 
përveç Allahut, ke bërë shirk të madh dhe ke dal 
nga feja. Nëse i lutesh dikujt që është prezent, porse 



është i verbër dhe nuk ka mundësi të të ndihmojë, 
atëherë kjo është vetëm gjë e ndaluar. Mirëpo, nëse 
beson se ky njeri i verbër ka mundësi të të ndihmojë 
ngaqë ka ndikim në univers, atëherë kjo është shirk 
i madh.   

-ta dëgjojë lutjen/kërkesën tënde direkt. Nëse ai që 
i lutesh është i gjallë dhe ka mundësi të të ndihmojë, 
porse nuk ka mundësi ta dëgjojë lutjen tënde, në 
këtë rast vetëm themi se nuk lejohet kjo gjë, p.sh.: 
tjetri është në gjumë dhe nuk ta dëgjon lutjen. 

   Llojet e istigaatheh  

1. Kërkimi i ndihmës/shpëtimit tek Allahu.  

2. Kërkimi i ndihmës/shpëtimit prej të vdekurve, siç e 
shtjelluam më lartë, apo prej të gjallëve të cilët nuk kanë 
mundësi/kompetencë të të ndihmojnë dhe nuk janë prezent, 
apo janë prezent porse nuk kanë mundësi të të ndihmojnë, 
atëherë në këtë rast është shirk i madh, sepse këtë 
vepër nuk e vepron askush tjetër përveçse ai i cili 
beson se këta kanë ndikim të fshehtë në univers dhe 
kanë mundësi të veprojnë në të, pra në njëfarë 
mënyre kështu i bëjnë të barabartë me Allahun dhe 
u japin hise në rububije e cila i takon vetëm Atij. 
Allahu thotë: “A ka më të mirë se Ai që i vjen në 
ndihmë nevojtarit të këputur, kur i lutet Atij, që 
jua largon të keqen dhe ju bën juve 
trashëgimtarë në tokë?! Vallë, a ka krahas 



Allahut apo bashkë të adhuruar tjetër?! Sa pak 
që reflektoni!” Neml 62.  

3. Kërkimi i ndihmës/shpëtimit nga të gjallët të cilët e 
dëgjojnë lutjen dhe kanë mundësi të të ndihmojnë, kjo 
lejohet me kushtet që përmendëm më lartë.  

4. Kërkimi i ndihmës/shpëtimit prej dikujt i cili është i 
gjallë, është prezent, e dëgjon lutjen, porse nuk ka mundësi 
të të ndihmojë, pa besuar se ka ndikim në univers, 
atëherë në këtë rast kjo është të bëhet shaka e lojë 
me këtë person, dhe është e ndaluar sepse është 
nënçmim për të, p.sh.: tjetri është duke u fundosur 
dhe i kërkon ndihmë/shpëtim atij që është i 
paralizuar; dhe arsyeja tjetër se pse është e ndaluar 
është se personi i paralizuar pastaj mund të ndihet 
(hamendësojë) se paska mundësi e fuqi të fshehtë 
ta ndihmojë edhe pse është i paralizuar. Mirëpo, 
nëse ai që është duke u fundosur beson se edhe pse 
tjetri është i paralizuar ka mundësi ta ndihmojë, kjo 
është shirk i madh, siç gjejmë disa prej pasuesve të 
dervishëve e sufive të cilët edhe pse shehu i tyre 
është i paralizuar ata prapë besojnë se ai ka ndikim 
të fshehtë në univers dhe mund t’u ndihmojë.  

    

 

 



 

Therja e kurbanit (الَذبح – edh dhebh) 

Argumenti:   ِ ﴿قُْل إِنَّ َصاَلتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي ّلِِلَّ

ِ اْلعَالَمِ  ُل اْلُمْسِلِميَن﴾  َرب  يَن اَل َشِريَك لَهُ َوبِذَِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ  

 «َوِمَن الُسنَِّة: »لعََن هللاُ َمْن َذبََح ِلغَْيِر هللاِ    

Allahu thotë: “Thuaj: “Në të vërtetë, namazi 
im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime, i 

përkasin vetëm Allahut,4 Zotit të botëve. Ai 
nuk ka asnjë ortak. Kështu jam urdhëruar dhe 
unë jam i pari që i nënshtrohem Atij”. Enam 

162-163. 

Dhe në sunet: “Allahu e mallkoftë atë që ther 
për hir të dikujt tjetër përveç Allahut!” 

   Dhebh është adhurim që duhet t’i kushtohet 
vetëm Allahut. Qëllimi është derdhja e gjakut të 
kafshës. Derdhja e gjakut (të kafshës) nuk mund të 
ndodhë ndryshe veçse për ta madhëruar dikë. Nëse 
dikush therë kafshë për Allahun, kjo do të thotë se 
zemra e tij ka për qëllim që me këtë ta madhërojë 
Atë. Edhe pse therja e kurbanit është vepër e 

 
4 Sipas rregullave të gjuhës arabe, ky ajet domethënë: Namazi im dhe 
kurbani im janë për Allahun, Ai është i Cili i Vetmi i meriton ato, dhe 
jeta e vdekja ime janë pronë e Allahut, janë në Dorën e Tij, ato janë nën 
Sundimin e Tij. Dy të parat janë për Allahun, si njësim e adhurim ndaj 
Tij, kurse dy të fundit janë për Allahun, si posedim.  



jashtme, e dukshme, e kryer me gjymtyrë, është e 
ndërlidhur ngushtë edhe me zemrën. Nga ky 
aspekt, themi se therja e kurbanit është adhurim 
edhe i brendshëm, i zemrës. Andaj, ai i cili therë për 
dikë tjetër përveç Allahut, ka bërë shirk të madh i 
cili nxjerrë nga feja. Zemra e tij kështu është e lidhur 
me atë për hir të të cilit therë. Edhe nga aspekti i 
jashtëm ka bërë shirk të madh, sepse ka therë për 
dikë tjetër përveç Allahut, por edhe nga aspekti i 
brendshëm, sepse zemra e tij është lidhur dhe e ka 
madhëruar atë për hir të të cilit ka therë. Kjo vepër 
është prej adhurimeve shumë të mëdha.  

   Në këtë ajet Allahu na urdhëron që ta njësojmë 
Atë me therjen e kafshës, Ai është i Vetmi i Cili e 
meriton këtë adhurim (njëjtë dhe namazin që është 
përmendur para kurbanit). Duke qenë kështu, 
atëherë Allahu e do këtë vepër dhe është i kënaqur 
me të. Nga kjo kuptojmë se therja e kurbanit është 
adhurim, i cili duhet t’i kushtohet vetëm Allahut. 
Nuk lejohet të derdhet gjaku i kafshës përveçse për 
Atë (Allahun) i Cili e ka krijuar atë dhe i Cili ka bërë 
që ai gjak të rrjedhë nëpër damarët e saj.  

   Kur njeriu e therë kafshën, me këtë në zemrën e 
tij bashkohen shumë adhurime, me të cilat e 
adhuron Allahun dhe tregon nënshtrimin ndaj Tij 
(të qenit rob adhurues i Tij), si: përulja, madhërimi 
e respektimi, shpresa (për pranim e shpërblim), 



kërkimi i bereqetit etj. Këto janë adhurime të 
zemrës. Andaj, therja e kurbanit është vepër e 
jashtme (e gjymtyrëve: flet me gjuhë kur thotë 
“Bismilah Allahu ekber” para se ta therë, i lëviz 
duart duke e therë etj.), por edhe vepër e 
brendshme. Ka raste kur njeriu edhe pse therë 
kafshën nuk ndjen asgjë në zemër, si: kur therë 
kafshën për mysafirin për mikpritje, apo kur bën 
dasmë. Edhe në këtë rast, për besimtarin, më së miri 
është që të bëjë bashkë mes adhurimit të jashtëm 
dhe të brendshëm. Kur e therë atë, ta bëjë këtë hir 
të Allahut- nuk guxon të therë për dikë tjetër përveç 
Allahut dhe as në emër të dikujt tjetër përveç Tij- 
dhe t’ia bashkëngjis edhe adhurimet e tjera të 
zemrës që përmendëm. 

   Në hadithin që sjellë autori, Pejgamberi salAllahu 
alejhi ue selem lutet që Allahu ta largojë nga 
Mëshira e Tij atë i cili therë për hir të dikujt tjetër 
përveç Tij. Duke qenë se personi që e bën këtë 
është i mallkuar nga Allahu, nga kjo kuptojmë se kjo 
vepër është prej mëkateve të mëdha, andaj (duke 
qenë prej mëkateve të mëdha) Allahu e urren dhe 
nuk e do atë. Kjo na jep të kuptojmë se Allahu do 
dhe është i kënaqur që therja e kurbanit të jetë 
vetëm për Të, andaj therja e kurbanit është adhurim 
i cili duhet t’i kushtohet vetëm Atij.  

Llojet e dhebh 



1. Therja e adhurimit, përmes të cilës e madhëron atë 
për të cilin therë, tregon përulje dhe afrim tek ai; kjo 
therje duhet të bëhet vetëm për Allahun dhe në 
mënyrën që e ka ligjësuar Ai, dhe nëse bëhet për 
dikë tjetër, atëherë është shirk i madh.  

2. Therja për ta respektuar musafirin, apo për dasmë etj. 
Kjo te disa dijetarë gjykohet si gjë obligative të 
bëhet e te disa si gjë e preferuar. 

3. Therja e kafshës për ta ngrënë mishin e saj, apo 
për tregti. Kjo është mubah, e lejuar, as nuk je i 
obliguar ta bësh për Allahun e as nuk ndalohet të 
kënaqesh prej saj, porse më së miri edhe në këtë rast 
është të bëhet për Allahun, në aspektin e 
brendshëm e të jashtëm.  

 

Zotimi (النَّْذر – en nedhr) 

Argumenti:   ُه ﴿يُوفُوَن بِالنَّْذِر َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشرُّ

 ُمْستَِطيًرا﴾

Allahu thotë: “Ata e zbatojnë zotimin dhe i 
frikësohen Ditës (së Kiametit), tmerri i së cilës 

përhapet gjithkund.” Insan 7. 

   En nedhr (që e ka qëllim autori) është bërja 
obligim vetes një gjë (adhurim) të cilën në esencë 
nuk e ka obligim. Zotimi është dy lloje: 



-I pakufizuar/pakushtëzuar- Kur personi ia bën vetes 
obligim një gjë, thotë: “Do të fali kaq e kaq rekate 
nafile!”, apo “Do të jap lëmoshë kaq e kaq para!” 
Është obligim ta bëjë këtë për të cilën është zotuar. 
Këtë zotim nuk e bën në mënyrë që Allahu t’i japë 
një të mirë, por zotohet për hir të Allahut, pa 
kërkuar kompensim në këtë dunja. Këtë lloj të 
zotimit e do Allahu dhe është i kënaqur, si dhe është 
zotim i lavdëruar.5  

-I kufizuar/kushtëzuar. Kur personi ia bën vetes 
obligim një gjë në mënyrë që Allahu t’ia 
zëvendësojë/kompensojë me diçka të mirë (që ka 
për qëllim), thotë: “Nëse Allahu më shëron, do të 
jap lëmoshë kaq e kaq para!”, apo “Nëse Allahu më 
ndihmon në këtë gjë, do të falem tërë natën nafile!” 
Ky zotim është gjë e papëlqyer (mekruh), madje 
sipas disa dijetarëve është i ndaluar. Ky lloj i zotimit 
është i papëlqyer në sheriat. Kështu, personi ia 
kushtëzon vetes këtë gjë dhe mendon se kjo pastaj 
ndikon në kaderin e Allahut. Nëse është kader 
shërimi, atëherë kjo do të ndodhë, qoftë nëse ia bën 
vetes obligim atë gjë apo jo. Ky zotim është obligim 

 
5 Themi se është i lavdëruar, por nuk themi se është i ligjësuar, në mënyrë 
që njerëzit të mos mendojnë se është diçka obligative apo e pëlqyeshme, 
porse thjeshtë nëse njeriu ia obligon vetes një adhurim në formë të 
pakushtëzuar, atëherë e ka obligim ta kryejë, dhe kjo është një gjë e 
lavdëruar tek Allahu. 



të përmbushet, edhe pse ky lloj zotimi është 
mekruh.  

   Në këtë ajet, Allahu i lavdëron besimtarët për 
shkak se ata i kanë zbatuar obligimet, kur ia kanë 
bërë obligim vetes një adhurim. Kur njeriu ia bën 
vetes obligim një adhurim, atëherë përmbushja e 
këtij zotimi është obligim. Dhe përmbushja dhe 
zbatimi i obligimeve të cilat njeriu ia ka bërë obligim 
vetes është prej adhurimeve me të cilat duhet të 
njësohet Allahu. Pse duhet t’i zbatojë ato? Sepse 
frikësohet se nëse nuk i zbaton, atëherë Allahu do 
ta ndëshkojë. Duke qenë se Allahu i ka lavdëruar 
besimtarët të cilët i përmbushin zotimet, kuptojmë 
se këtë vepër Ai e do dhe është i kënaqur. Kjo 
tregon se është adhurim, me të cilin duhet të 
njësohet vetëm Allahu. 

   Pra, zotimi ka dy anë: bërja vetes obligim një gjë 
dhe përmbushja e kësaj. Këto dy gjëra nëse i 
kushtohen/drejtohen dikujt tjetër përveç Allahut 
atëherë kjo është shirk. Ka prej njerëzve që zotohet 
për të vdekurit, për tyrbet, për varrezat, apo për 
engjëjt, apo për xhindë, apo për Pejgamberin 
salAllahu alejhi ue selem, për familjen e tij, apo për 
dikë tjetër nga evliatë siç i quajnë ata, e thotë: “Për 
hir të filan evliaje të vdekur, do të fali dy rekate”, 
apo “do të agjëroj” etj., pa e kushtëzuar (me diçka 
si kompensim), zotohet por vetëm për hir të tij, 



atëherë në këtë rast ky person ia ka bërë vetes 
obligim një adhurim, porse për hir të dikujt tjetër 
përveç Allahut, andaj ka bërë shirk të madh dhe ka 
dal nga feja. Ndërsa, nëse zotohet për hir të Allahut, 
porse përmbushjen e zotimit e bën për dikë tjetër 
përveç Tij, duke u zotuar me llojin e zotimit të 
kushtëzuar, thotë: “Nëse Allahu më shëron, atëherë 
për hir të filan evliaje të vdekur të ta bëj këtë e këtë 
(të fal nafile, apo të agjëroj, të jap lëmoshë)!”, edhe 
kjo është shirk i madh.  

 

    

    

    


