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Autori thotë: 

 األصل الثاني: ما دينك؟

 .َمْعِرَفةُ ِديِن اإِلْسالِم بِاألَِدلَّةِ 

Parimi i dytë: “Cila është feja jote?” 

“Njohja e fesë islame me argumente.” 

   Është obligim për çdo njeri që të njohë fenë e tij (Islamin) 
me argumente, e jo të pasojë verbërisht të parët e tij, apo 
rrethin ku jeton. Ai do të ketë dobi kur e njeh/mëson 
Islamin me argumente. Pastaj autori sjell definicionin e 
Islamit, thotë: 

 االستسالم هلل بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك َوهُوَ 
 .وأهله

“Dorëzimi ndaj Allahut me teuhid, nënshtrimi ndaj Tij me bindje 
dhe distancimi nga shirku e ithtarët e tij.” 

   Qëllimi këtu është Islami i veçantë, që është: Islami, feja, 
me të cilën ka ardhur Muhamedi salAllahu alejhi ue selem. 
Të gjithë njerëzit pas dërgimit të tij salAllahu alejhi ue selem 
e kanë për obligim ta marrin Islamin si fe duke e besuar dhe 
pranuar atë. Allahu nuk pranon fe tjetër prej njerëzve përveç 
Islamit, pas dërgimit të Muhamedit salAllahu alejhi ue selem. 
Për këtë Islam me të cilin është dërguar ai, njeriu do të 
sprovohet në varr, do të pyetet: “Cila është feja jote?”, e ndërsa 
besimtari do të përgjigjet: “Feja ime është Islami”, duke qenë 
për qëllim: Islami, feja me të cilën ka ardhur Muhamedi 
salAllahu alejhi ue selem.  

   Autori tha: “Dorëzimi ndaj Allahut me teuhid...” Teuhidi 
është tri lloje: teuhidi rububije- njësimi i Allahut në zotërim 



(besimi se Allahu është Zoti i vetëm, është Krijuesi, 
Furnizuesi, Drejtuesi i universit, pa pasur ortak e shok në 
këtë), teuhidi uluhije- njësimi i Allahut në adhurim (të gjitha 
adhurimet t’i kushtohen sinqerisht vetëm Atij) dhe esma ue 
sifat- njësimi i Allahut në Emrat dhe Cilësitë e Tij (besimi se 
Ai ka Emrat më të bukur dhe Cilësitë më të përsosura, se 
askush nuk është sikur Ai, askush nuk i shëmbëllen dhe nuk 
i përngjason Atij). Më i veçanti është teuhidi uluhije. Ai që e 
njëson Allahun me adhurim, me këtë ai njëkohësisht dhe 
beson se Ai është Zoti dhe Krijuesi i universit. Teuhidi 
uluhije i përfshin dy llojet e tjera. 

   Pastaj tha: “...nënshtrimi ndaj Tij me bindje...” Bindja ndaj 
Allahut bëhet përmes dy gjërave: duke i vepruat urdhëresat 
e Tij dhe duke i braktisur ndalesat e Tij.  

   Dhe në fund thotë: “...dhe distancimi nga shirku e ithtarët e tij”, 
që d.m.th. urrejtja ndaj shirkut dhe ithtarëve të tij me zemër, 
kjo është baza, pastaj (si degëzim vjen) armiqësimi ndaj tyre 
(nuk është fjala për shpalljen luftë ndaj tyre, por qëllimi është 
mospëlqimi) dhe të konsiderohen jobesimtarë. 

Pastaj thotë: 

وهو ثالث مراتب: )اإلسالم( و )اإليمان( و )اإلحسان(، وكل مرتبة لها 
 .أركان

“(Feja Islame) Ka tri shkallë: Islami, imani dhe ihsani. Çdo shkallë 
ka dhe shtyllat e saj.” 

   Shkalla e parë: Islami- kush e realizon këtë shkallë quhet 
muslim (musliman). Islami është veprimi i veprave të 
jashtme, së pari: dy shehadetet, pastaj falja e namazit, dhënia 
e zekatit, agjërimi i Ramazanit dhe bërja e haxhit në Qabe 
(kush ka mundësi). Mirëpo, kur njeriu i praktikon këto vepra 



të jashtme, patjetër duhet që në zemrën e tij të ketë dhe një 
pjesë të imanit i cili e saktëson këtë Islamin e tij dhe bën që 
të jetë i pranuar tek Allahu.  

   Shkalla e dytë: Imani- kush e realizon këtë shkallë quhet 
mu’min (besimtar). Imani (besimi) ka të bëjë me veprat e 
brendshme, të zemrës, si: besimin në Allahun, engjëjt, librat 
e Tij, të Dërguarit e Tij, Ditën e Fundit dhe kaderin, i mirë 
qoftë apo i keq. Patjetër edhe ky iman te njeriu duhet të ketë 
një pjesë të Islamit për ta vërtetuar atë (imanin e tij) dhe që 
t’i pranohet tek Allahu. Nuk ka mundësi njeriu të pretendojë 
se është besimtar e kurrë të mos veprojë vepra të Islamit.  

   Shkalla e tretë: Ihsani- kush e realizon këtë shkallë quhet 
muhsin (bamirës, është fjala në adhurimin ndaj Allahut). 
Ihsani është të adhurohet Allahut sikur po e sheh Atë, edhe 
pse nuk e sheh Ai të sheh ty. Kjo është pozita më e lartë që 
e arrin njeriu në adhurimin e tij ndaj Allahut, kështu ai e di 
se vazhdimisht është nën mbikëqyrjen e Allahut, se Ai është 
duke e parë, dhe kur e adhuron Atë, këtë e bën sikur po e 
sheh Atë.  

Islami dhe shtyllat e tij 
(Shkalla e parë) 

Autori thotë: 

ًدا رسول هللا،  فَأَْرَكاُن اإِلْسالِم َخْمَسةٌ: َشَهاَدةُ أَن ال إله إالا هللا وأن محما
كاة، وصوُم َرَمَضاَن، و  .حجُّ بَْيِت هللِا اْلَحَرامِ وإِقَاُم الصالة، وإيتاُء الزا

“Shtyllat e Islamit janë pesë: Shehadeti La ilahe ilAllah 
Muhameden rasulullah, falja e namazit, dhënia e zekatit, agjërimi i 

Ramazanit dhe bërja e haxhit në Qabe.” 

Argumentin për shehadetin sjell ajetin kuranor: 



ُ أَنَّهُ اَل إِلَهَ إاِلَّ هَُو َواْلَماَلئَِكةُ َوأُولُو اْلِعْلِم قَائًِما بِاْلِقْسِط اَل إِلَهَ إِالَّ  َشِهَد  َّللاَّ
 .هَُو اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ 

“Allahu dëshmon, e po ashtu edhe engjëjt, edhe 

njerëzit e dijes, se nuk ka të adhuruar tjetër me të 

drejtë përveç Tij, Ai vepron me drejtësi. S’ka të 

adhuruar tjetër me të drejtë përveç Atij, të 

Plotfuqishmit, të Urtit.” Ali Imran 18. 

Pastaj thotë: 

ومعناها ال معبود بحق إالا هللا وحده، و )ال إله( نَافِيًا َجِميَع َما يُْعبَُد ِمْن 

 هللاُ( ُمثْبِتًا اْلِعبَاَدةَ هلِل َوْحَدهُ ال َشِريَك لَهُ ِفي ِعبَاَدتِِه َكَما أَنَّهُ  ُدوِن هللِا، )إِالا 

 .لَْيَس لَهُ َشِريٌك ِفي ُمْلِكهِ 

“Kuptimi (i shehadetit) është: Nuk ka të adhuruar me të drejtë, nuk 

ka të adhuruar të Vërtetë, që meriton adhurimin, përveç Allahut, të 

Vetmit. La ilahe është mohim i çdo gjëje tjetër që adhurohet përveç 

Allahut dhe ilAllah është pohim se adhurimi i takon vetëm Allahut 

të Vetmit. Ai nuk ka ortak në adhurimin ndaj Tij ashtu siç nuk 

ka ortak në sundimin e Tij.” 

   Kuptimi i shehadetit La ilahe ilAllah: La ilahe- mohim 
i çdo të adhuruari, nuk ka të adhuruar tjetër me të vërtetë 
(që adhurohet me dashuri, frikë dhe shpresë) dhe me të 
drejtë, nuk ka të adhuruar të Vërtetë që meriton adhurimin, 
ilAllah- përveç Allahut, pohim se adhurimi i takon vetëm 
Atij. Kurse, adhurimi i gjërave të tjera të cilat adhurohen prej 
njerëzve, është adhurim i kotë, i padrejtë. Allahu thotë: 
“...Allahu është e Vërteta, ndërsa çfarë adhurohet në 
vend të Tij, është e rreme...” Lukman 30. Të adhuruar të 
tjerë, të cilët i adhurojnë njerëzit bashkë apo krahas Allahut, 
ka shumë. Por, qëllimi është se çdo gjë që adhurohet në vend 
të Allahut adhurohet me të kotën, me të padrejtën, kurse Ai 



që adhurohet me të vërtetën është vetëm Allahu. Allahu 
thotë: “Këta janë vetëm emra që ua keni ngjitur 
(idhujve) ju dhe të parët tuaj, kurse Allahu nuk ju ka 
dërguar për ata asnjë provë.” Nexhm 23. La ilahe ilAllah 
përmban dy shtylla: mohimin dhe pohimin. Pra, mohim se 
dikush tjetër e meriton adhurimin, pohim se ky adhurim i 
takon vetëm Allahut të Vetmit. Ortakëria ndaj Allahut nuk 
ekziston, Ai nuk ka ortak, as në sundim e as në adhurim.  

   Përkthimi i fjalës “ilah” me “Zot”, apo “Ai që ka fuqi të 
krijojë” nuk është i saktë. Këtë interpretim nuk e pranon 
Kurani e suneti. Ilah ka kuptimin “Me’abud – Ai që 
adhurohet, me dashuri, frikë dhe shpresë”. 

Pastaj thotë: “Si shpjegim që e sqaron edhe më mirë këtë, janë 
Fjalët e Allahut: 

ا تَْعبُُدوَن إِالَّ الَِّذي فََطَرنِي فَِإنَّهُ  َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم أِلَبِيِه َوقَْوِمِه إِنَّنِي بََراٌء ِممَّ
 َسيَْهِديِن َوَجعَلََها َكِلَمةً بَاقِيَةً ِفي َعِقبِِه لَعَلَُّهْم يَْرِجعُونَ 

Allahu thotë: “(Kujto) kur Ibrahimi i tha të atit dhe 
popullit të tij: “Në të vërtetë, Unë i urrej dhe s’kam të 
bëj fare me ato që adhuroni ju në vend të Atij, përveç 
Atij që më ka krijuar dhe i Cili do të më udhëzojë në 
rrugën e drejtë”. Ai e bëri këtë fjalë të përhershme te 

pasardhësit e tij, me qëllim që ata të kthehen 
(vazhdimisht tek Allahu).” Zukhruf 26-28. 

   Në këtë ajet kuptojmë se, këtu së pari ka mohim (Unë i 
urrej dhe s’kam të bëj fare me ato që adhuroni ju), pastaj 
ka pohim (përveç Atij (Allahut) që më ka krijuar dhe i 
Cili do të më udhëzojë në rrugën e drejtë). Pra, në këto 
fjalë të Ibrahimit alejhi ue selem ka shpjegim të fjalës La ilahe 
ilAllah. Në ajet në pjesën e parë gjejmë urrejtje (bera’e) ndaj 
atyre gjërave që adhurohen në vend të Allahut, ndërsa në 



pjesën tjetër gjejmë dashuri (welaa), d.m.th.: kemi mohim dhe 
pohim. Komentuesit e Kuranit për pjesën: “Ai e bëri këtë 
fjalë të përhershme te pasardhësit e tij”, kanë thënë se 
është qëllimi për fjalën La ilahe ilAllah (ngase është i njëjti 
sqarim).   

َ َواَل   قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَْوا إِلَى َكِلَمٍة َسَواٍء بَْينَنَا َوبَْينَُكْم أاَلَّ نَْعبَُد إِالَّ َّللاَّ

ِ فَِإْن تََولَّْوا فَقُولُوا  نُْشِرَك بِِه َشْيئًا َوالَ   يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ 

Dhe: “Thuaj: “O ithtarët e Librit, ejani të biem në një 

fjalë (të drejtë) të përbashkët mes nesh dhe jush: se do 

të adhurojmë vetëm Allahun, se nuk do t’i shoqërojmë 

Atij asgjë (në adhurim) dhe se nuk do ta mbajmë për 

zot njëri-tjetrin, në vend të Allahut!” Nëse ata nuk 

pranojnë, atëherë thuaju: “Dëshmoni se ne i jemi 

nënshtruar Allahut!” Ali Imran 64. 

   “ejani të biem në një fjalë” d.m.th. qëllimi është për 

fjalën La ilahe ilAllah. “të adhurojmë vetëm Allahun, se 

nuk do t’i shoqërojmë Atij asgjë (në adhurim) dhe se 

nuk do ta mbajmë për zot (të adhuruar) njëri-tjetrin, në 

vend të Allahut”- ky është kuptimi i kësaj fjale. Ithtarët e 

Librit nuk kanë pretenduar se të tjerëve u takon rububija, as 

Pejgamberëve e as shenjtorëve të tyre, porse i kanë marrë 

ndërmjetës mes tyre dhe Allahut, pra ua kanë kushtuar një 

pjesë të adhurimeve.   

Pastaj sjellë argumentin për shehadetin Muhameden 

Rasulullah: 

لَقَْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أَْنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعلَْيُكْم 

 .بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُءوٌف َرِحيمٌ 



Allahu thotë: “Tashmë ju ka ardhur një i Dërguar nga 

gjiri juaj. Atij i vjen rëndë për gjynahet që bëni ju, jua 

dëshiron të mirën me gjithë zemër që ju të shkoni 

rrugës së drejtë dhe është i butë e i mëshirshëm me 

besimtarët.” Teubeh 128. 

Kuptimi i shehadetit Muhameden Rasulullah: besimi se 

Allahu e ka dërguar Muhamedin salAllahu alejhi ue selem 

me fenë Islame tek të gjitha krijesat: njerëzit dhe xhindët. 

Pra, besim me zemër, pastaj kjo duhet të shprehet me gjuhë 

dhe të shpallet tek të tjerët.  

Pastaj thotë: 

ًدا َرُسوُل هللِا: َطاَعتُهُ فِيَما أََمَر،  َوتَْصِديقُهُ فِيَما َوَمْعنَى َشَهاَدة أَنَّ ُمَحمَّ

 .أَْخبََر، واْجتِنَاُب َما عنه نهى وزجر، وأالا يُْعبََد هللاُ إِال بَِما َشَرعَ 

“Kuptimi i shehadetit Muhameden Rasulullah është: bindje në atë që 

ka urdhëruar ai, besimi në atë që ka njoftuar/lajmëruar ai, largimi 

nga gjërat prej të cilave ka ndaluar/paralajmëruar ai dhe adhurimi 

ndaj Allahut përveçse me fenë me të cilën ka ardhur ai.” 

   Muhamedi salAllahu alejhi ue selem është i Dërguari i 

Allahut, të gjitha urdhrat që na ka dhënë neve i ka përcjell 

prej Tij, pra Urdhëruesi është Allahu.  

   Duhet besuar në gjërat (gajb-të fshehta) që na ka njoftuar 

ai salAllahu alejhi ue selem se janë shpallje prej Allahut, ai 

nuk i ka trilluar e shpikur nga vetja e tij; gjërat që janë gajb: 

kur ka folur për Allahun, për Emrat e Cilësitë e Tij, për 

Veprat e Tij, për Xhenetin e Xhehenemin, për ngjarjet e 

popujve të kaluar etj. Duhet të besojmë në këtë pa pasur as 

dyshimin më të vogël në zemër, sepse çdo lajm që e ka sjellë 



ai salAllahu alejhi ue selem është i vërtetë dhe shpallje prej 

Allahut.  

   Duhet të largohemi nga gjërat për të cilat na ka ndaluar 

apo na ka paralajmëruar (që të mos i veprojmë), kjo është 

obligim.  

   Nuk lejohet adhurimi ndaj Allahut me bidate, me qejfe e 

teke, pa u bazuar në sunetin profetik, por Allahun duhet ta 

adhurojmë vetëm me fenë me të cilën ka ardhur Muhamedi 

salAllahu alejhi ue selem, nuk ka rrugë të tjera për ta 

adhuruar Atë.  

   Këto katër gjëra i kërkon shehadeti Muhameden 

rasulullah. Gjithashtu, përveç këtyre të cilat i përmend 

autori, është dhe një tjetër siç e përmend shejkh Uthejmin 

rahimehullah: besimi se Muhamedi salAllahu alejhi ue selem 

nuk ka hise (të drejtë) në rububije dhe në uluhije, por duhet 

besuar se ai është vetëm rob i Allahut, ai nuk adhurohet, 

është i Dërguar që nuk përgënjeshtrohet, ai as për veten e tij 

nuk ka poseduar dëmin e dobinë, e mos të flasim për të 

tjerët. Allahu thotë: “Thuaj: “Unë nuk ju them se zotëroj 

thesaret e Allahut apo se e di të padukshmen dhe as 

nuk them se jam engjëll. Unë ndjek vetëm atë që më 

shpallet”. En’am 50. Ai nuk e meriton asnjë prej 

adhurimeve tona. E të mos flasim për të tjerët, prej krijesave, 

të cilët janë në pozitë më të ulët. Adhurimi i gjithi i takon 

vetëm Allahut. Prej obligimeve që kemi ndaj tij Muhamedit 

salAllahu alejhi ue selem është që ta vendosim në pozitën të 

cilën e ka vendosur Allahu, as më lartë e as më ulët, ai është 

rob i Allahut dhe i Dërguar i Tij.   



Pastaj sjell argumentin për namazin dhe zekatin (se janë 

shtylla të Islamit), i cili është dhe shpjegim për teuhidin: 

اَلةَ َوَما أُِمُروا إاِلَّ  يَن ُحنَفَاَء َويُِقيُموا الصَّ َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الداِ  ِليَْعبُُدوا َّللاَّ

َكاةَ َوذَِلَك ِديُن اْلقَياَِمةِ   .َويُْؤتُوا الزَّ

Allahu thotë: “E megjithatë, ata qenë urdhëruar vetëm 

që të adhuronin Allahun me përkushtim të sinqertë, 

duke qenë në fenë e pastër (të Ibrahimit), si dhe të 

falnin namazin e të jepnin zekatin. Kjo është feja e 

drejtë.” Bejjineh 5. 

   Ky ajet përfshin përmendjen e adhurimit, namazin e 

zekatin, po ashtu përfshin dhe realitetin e teuhidit, 

domethënien e tij, që është: sinqeriteti për Allahun (ikhlasi) 

në çdo adhurim, e gjithë feja t’i kushtohet Atij, të qenit 

besimdrejtë (hanif) dhe distancimi prej shirkut. Ai i cili nuk 

e bën adhurimin e Tij sinqerisht për Allahun, nuk e ka 

realizuar teuhidin. Ai i cili një pjesë të adhurimeve ia kushton 

dikujt tjetër përveç Allahut ka bërë shirk.  

Pastaj sjell argumentin për agjërimin (se është shtyllë e 

Islamit dhe obligim): 

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم  يَا أَيَُّها  الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الصاِ

 .تَتَّقُونَ 

Allahu thotë: “O besimtarë! Ju është urdhëruar 

agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, 

(në mënyrë) që të jeni të devotshëm.” Bekare 183. 

   Këtu tregohet se Allahu e ka bërë agjërimin obligim për të 

gjitha umetet e gjithashtu dhe për neve (obligohet agjërimi 

në muajin Ramazan), kjo tregon se Ai e do shumë këtë 



adhurim. Në fund tregon dhe për urtësinë e agjërimit, që 

është: arritja e devotshmërisë/frikës ndaj Allahut. Përmes 

agjërimit njeriu arrin të zbatojë devotshmërinë në jetën e tij 

të përditshme (p.sh.: braktis fjalët e këqija, e kalitë nefsin për 

të mirë etj.). Andaj, agjërohet sepse Allahu na ka bërë 

obligim, duke e bërë sinqerisht për Allahun dhe duke synuar 

Kënaqësinë e Tij, dhe që të arrijmë devotshmërinë.  

Pastaj sjell argumentin për haxhin: 

َ َغنِيٌّ   ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِياًل َوَمْن َكفََر فَِإنَّ َّللاَّ َوّلِِلَّ

 .ْلعَالَِمينَ َعِن ا

Allahu thotë: “...dhe vizita (për haxh) e kësaj Faltoreje 

(e cila është detyrë) për këdo që ka mundësi ta 

përballojë rrugën. E kush mohon, Allahu nuk ka 

nevojë për askënd.” Ali Imran 97. 

   Me këtë ajet është bërë obligim bërja e haxhit (në Qabe). 

Por, për atë që ka mundësi. Ndërsa, ai që nuk i përmbush 

kushtet, nuk e ka për obligim ta bëjë haxhin. “E kush 

mohon...” kjo tregon se ai që ka mundësi të bëjë haxhin dhe 

nuk e bën, ka bërë kufër (ka mohuar), mirëpo siç thotë 

xhumhuri i dijetarëve, qëllimi është kufri i vogël, kufri në 

vepër (jo kufri i madh që nxjerrë nga feja).  

Imani (besimi) dhe shtyllat e tij 
(Shkalla e dytë) 

Autori thotë: 

فَأَْعالَها قَْوُل ال إله إِالا هللاُ َوأَْدنَاَها إَِماَطةُ َوهَُو بِْضٌع َوَسْبعُوَن ُشْعبَةً. 

 .األَذَى َعِن الطَِّريِق َواْلَحيَاُء ُشْعبَةٌ ِمْن اإليمان



“Besimi është shtatëdhjetë e ca degë. Dega më e lartë e tij është fjala 

La ilahe ilAllah, kurse më e ulëta është largimi i pengesës prej 

rrugës, edhe turpi është degë e tij.” (Marrë nga hadithi profetik). 

وأركانُه ِستَّةٌ: أَْن تُْؤِمَن بِاهلِل َوَمالئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه َواْليَْوِم اآلخر 

هِ   .وبالقدر َخْيِرِه َوَشِرا

“Ai ka shtatë shtylla: besimi në Allahun, në engjëjt e Tij, në Librat 

e Tij, në të Dërguarit e Tij, në Ditën e Fundit dhe në Kader, të 

mirën dhe të keqën e tij.” 

   Siç kanë thënë dijetarët, imani është: “Thënie me gjuhë, besim 

me zemër dhe veprim me gjymtyrë; shtohet me bindje ndaj të 

Gjithmëshirshmit (Allahut), kurse pakësohet duke iu bindur 

shejtanit.” Islami (shkalla e parë) përfshin veprat e jashtme, 

siç kemi sqaruar, ndërsa imani (shkalla e dytë) përfshin 

veprat e brendshme, siç janë: besimi në Allahun, në engjëjt 

e Tij, në Librat e Tij, në të Dërguarit e Tij, në Ditën e Fundit 

dhe në Kader, të mirën dhe të keqën e tij.  

   Imani është më i gjerë sesa Islami. Ai, në rrethin e tij, e 

përfshin edhe Islamin, ngase edhe Islami është një pjesë e 

tij. Shembull: Fjala La ilahe ilAllah ishte shtylla e parë e 

Islamit, ndërsa këtu përmendet se është dega më e lartë e 

imanit. Për këtë, ithtarët e imanit janë më të veçantë sesa 

ithtarët e Islamit. 

  Çdo thënie e gjuhës, çdo vepër e gjymtyrëve dhe çdo vepër 

e zemrës hyn të imani. Edhe degët e Islamit përfshihen te 

degët e imanit, madje përfshihen edhe disa vepra që kanë të 

bëjnë me shoqërinë (si: mbajtja e lidhjeve farefisnore, 

respektimi i prindërve etj.), gjithashtu dhe veprat e zemrës 

(frika, dashuria, shpresa etj.).  



Argument sjell ajetin kuranor: 

َمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن  لَْيَس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َوالْ 

ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر َواْلَماَلئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبِياِينَ   .بِاّلِلَّ

Allahu thotë: “Mirësia nuk është të kthyerit e fytyrës 

suaj nga lindja dhe perëndimi, por mirësia është 

(cilësi) e atij që beson Allahun, Ditën e Fundit, 

engjëjt, Librin dhe profetët...” Bekare 177. 

Ndërsa argument për kaderin sjellë: 

 .إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِقََدرٍ 

Allahu thotë: “Vërtet, Ne çdo gjë e kemi krijuar me 

kader.” Kamer 49. 

Besimi në Allahun 

Për t’u llogaritur se personi e ka plotësuar/realizuar besimin 

në Allahun (ky është besimi i përgjithshëm)1, duhet që: 

1. Të besojë ekzistencën e Allahut. Këtë e tregon 

natyrshmëria e njeriut, në të cilën e ka krijuar Allahu, 

logjika e shëndoshë, sheriati (feja) dhe shqisat.2  

 
1 Kush beson besimin e përgjithshëm të shtyllave të imanit, e ka realizuar 
besimin në atë shtyllë, ndërsa besimi i detajuar nuk është obligim për 
çdokënd, por vetëm për atë të cilit i vijnë argumentet, dija nga Kurani e 
suneti, për detajet, dhe nuk i lejohet t’i mohojë. 
2 Kështu, çdo njeri e ka të mbjellë në zemër besimin në Allahun, përveç 
në rast kur i shfaqen ideologji e dyshime, duke ia larguar këtë besim. 
Logjika tregon se Allahu ekziston, krijesat që shohim në univers nuk 
kanë mundësi të jenë pa një Krijues, i Cili u ka dhënë ekzistencë prej 
hiçi, ato as nuk e kanë krijuar veten e as nuk janë krijuar rastësisht. Është 
jashtë logjikës të besohet se këto krijesa e kanë krijuar veten e tyre apo 
janë krijuar rastësisht, kjo sepse diçka që është hiç, asgjë, nuk ka mundësi 



 

2. Të besojë në rububijen (zotërimin) e Allahut. Kjo 

është të besojë se Allahu është er Rabb – Ai të Cilit, të 

Vetmit, i takon krijimi, sundimi, dhënia e urdhrave etj. 

Askush nga njerëzit nuk e ka mohuar rububijen e 

Allahut, përveç nëse këtë e bën nga inati e 

mendjemadhësia, por veç me gjuhë, e jo edhe me zemër.  

 

3. Të besojë në uluhijen (njësimin në adhurim) e 

Allahut. Kjo është më e rëndësishmja. Kjo është të 

besojë se Allahu është i Vetmi të Cilit i takon adhurimi 

dhe se nuk ka shok/ortak në këtë. Ndërsa, adhurimi që 

u bëhet gjërave të tjera përveç Allahut, është i kotë, i 

padrejtë (jo me meritë).  

 

4. Të besojë në Emrat dhe Cilësitë e Allahut. Kjo është 

të pohojë çdo gjë, prej Emrave dhe Cilësive të Allahut, 

që Ai i ka pohuar për Veten e Tij në Kuran dhe 

 
t’i japë ekzistencë vetes, kjo është e palogjikshme; gjithashtu çdo gjë që 
ekziston nuk ka ardhur nga rastësia, por e ka një Krijues. Universi jeton 
në një rregullsi të përsosur, kjo dhe tregon ai e ka Krijuesin e vet, i Cili 
është Allahu, Zoti i botëve. Patjetër dhe feja, shpallja, e zbritur nga 
Allahu përmes Librave te Pejgamberët e Tij, tregon për ekzistencën e 
Allahut. Në këto Libra kanë zbritur ligje e dispozita që kanë përfshirë 
atë që është më e mira për krijesat. E duke qenë kështu, atëherë këto 
ligje e dispozita kanë zbritur prej një Zoti i Cili është i Urtë, i 
Gjithëdijshëm. Së fundi, (dëshmia me shqisa) ne vazhdimisht dëgjojmë 
e shohim se Allahu u është përgjigjur lutjeve tona, apo na ndihmon kur 
i kërkojmë ndihmë- kjo është një argument i qartë se Allahu ekziston. 
Gjithashtu njerëzit i kanë parë me sy mrekullitë të cilat ua ka dhënë 
Allahu Pejgamberëve të Tij apo kanë dëgjuar për to- kjo tregon se Zoti, 
Allahu, i Cili i ka dërguar këta Pejgamberë ekziston. Mrekullitë janë 
jashtë mundësisë/aftësisë së njeriut. 



Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem në sunet. Dhe kjo 

(si rregull) pa shtrembërim (të kuptimit të tyre), pa 

refuzim, pa u dhënë formë, pa përngjasim (me krijesat). 

 

Besimi në engjëjt 

Për t’u llogaritur se personi e ka plotësuar/realizuar besimin 

në engjëjt, duhet që: 

1. Të besojë se engjëjt ekzistojnë. Kjo është të besojë 

se ekzistojnë disa krijesa të Allahut, të cilat quhen 

melek dhe të cilat e kanë sjellë shpalljen te njerëzit, ato 

zbatojnë urdhrat e Allahut dhe kryejnë disa prej 

detyrave me të cilat i ngarkon Ai.  

Ndërsa, nga besimi i detajuar/hollësishëm është (këto janë 

në varësi të dijes që ka personi): 

1. Të besojë emrat e engjëjve që kanë ardhur në 

Kuran e sunet, si: emri Xhibril, ndërsa në emrat e 

atyre që nuk ua dimë besojmë në mënyrë të 

përgjithshme.  

2. Të besojë cilësitë e engjëjve që janë përshkruar në 

Kuran e sunet, si: Xhibrili ka qenë i madh saqë e ka 

zënë tërë horizontin dhe ka pasur gjashtëqind palë 

krahë, shndërrimi i engjëjve në formë njeriu. 

3. Të besojë se engjëjt kryejnë urdhrat e obligimet 

(detyrat) me të cilat i ngarkon Allahu, si: adhurimi 

ndaj Allahut, tesbihu, Xhibrili është ngarkuar me 

sjelljen e shpalljes, Mikailin me kujdesin për shiun e 

bimësinë, Israfili me fryrjen e surit kur ndodhë 

Kiameti dhe për ringjalljen e njerëzve, engjëlli i vdekjes 



me marrjen e shpirtrave të njerëzve, Maliku me 

kujdesin ndaj zjarrit të xhehenemit, janë dy engjëj që 

shkruajnë veprat e njerëzve, janë dy engjëj që e pyesin 

njeriun pasi që varroset (se kush është Zoti i tij, feja e 

tij dhe i Pejgamberi i tij) etj.   

Ajo që është obligim për besimtarin është se, sa herë që i vije 

ndonjë argument, dije, informatë, për engjëjt, duke qenë e 

saktë nga Kurani e suneti, duhet ta besojë atë. 

Besimi në Librat e Allahut 

Për t’u llogaritur se personi e ka plotësuar/realizuar besimin 

në Librat e Allahut, duhet që: 

1. Të besojë se Allahu ka zbritur disa Libra te 

njerëzit, përmes engjëjve, se ato janë të vërteta prej 

Tij, si udhëzim për njerëzit, që të dinë përmes tyre se 

si ta adhurojnë Allahun e të arrijnë lumturinë në këtë 

dunja dhe në ahiret. Këtu hyn në mënyrë të veçantë 

besimi në Librin e fundit, Kuranin, i cili është Fjalë e 

Allahut, shpallja e fundit, ai ka abroguar Librat e 

mëhershëm – andaj nuk lejohet që Allahu të 

adhurohet ndryshe përveçse përmes fesë së zbritur në 

Kuran.  

Ndërsa, nga besimi i detajuar/hollësishëm është (këto janë 

në varësi të dijes që ka personi): 

1. Të besojë në emrat e Librave për të cilat na ka 

njoftuar Allahu, si: Kurani i është zbritur Muhamedit 

salAllahu alejhi ue selem, Tevrati i është zbritur Musës 

alejhi ue selem, Inxhili i është zbritur Isës alejhi ue 



selem, Zeburi i është zbritur Davudit alejhi ue selem, 

fletushkat të cilat i janë zbritur Ibrahimit alejhi ue selem 

dhe Musës alejhi ue selem. Ndërsa, emrat e Librave për 

të cilat nuk na ka njoftuar Allahu, ne i besojmë në 

mënyrë të përgjithshme. 

2. Të besojë në lajmet që kanë ardhur në Libra e 

Allahut. Lajmet e ardhura në Kuran, ne si muslimanë 

kemi për obligim gjithsesi t’i besojmë, qoftë nëse kanë 

të bëjnë me popujt e kaluar apo se çfarë do të ndodhë 

në të ardhmen (pas vdekjes, për xhenetin, xhehenemin 

etj.). Kurse, sa i përket lajmeve të ardhura në Librat e 

mëhershme, është obligim besimi vetëm në ato lajme të 

cilat nuk janë shtrembëruar nga pasuesit e tyre.   

3. Veprimi me ligjet e ardhura në Librat e Allahut. E 

kemi për obligim si muslimanë që të veprojmë me çdo 

urdhër e ligj të zbritur në Kuran, kurse sa u përket 

urdhrave e ligjeve të zbritura në Librat e mëhershëm, 

nëse nuk janë abroguar (shfuqizuar/anuluar) me ligjet 

e Islamit, atëherë lejohet të veprohet me to e nëse janë 

abroguar me to, atëherë nuk lejohet të veprohet me to. 

Duhet të jesh i kënaqur plotësisht me ligjet e zbritura 

në Kuran e sunet, pa pasur në zemër mospëlqim ndaj 

tyre, dhe gjithashtu duhet t’i dorëzohesh/bindësh atyre 

edhe nëse i kupton urtësitë e tyre apo nuk i kupton. 

Nuk lejohet të veprohet me ligjet e mëhershme përveç 

nëse ato kanë ardhur edhe në Kuran.  

Besimi në të Dërguarit e Allahut 

Për t’u llogaritur se personi e ka plotësuar/realizuar besimin 

në të Dërguarit e Allahut, duhet që: 



1. Të besojë se shpallja me të cilën kanë ardhur të 

Dërguarit është e vërtetë. Allahu i ka dërguar ata të 

gjithë që të thërrasin në teuhid. Ata kanë qenë të gjithë 

njerëz të mirë, të devotshëm, të sinqertë. Ai që e ka 

mohuar (nuk e pranon) një të Dërguar, i ka mohuar të 

gjithë të tjerët. Në veçanti, të besojë se Muhamedi 

salAllahu alejhi ue selem është i Dërguari i fundit- 

vula e të gjithë Pejgamberëve dhe pas tij më nuk ka 

shpallje. 

Ndërsa, nga besimi i detajuar/hollësishëm është (këto janë 

në varësi të dijes që ka personi): 

1. Të besojë emrat e të Dërguarve siç janë cekur në 

Kuran e sunet. Ndërsa, emrat e atyre të Dërguarve që 

nuk i dimë, duhet t’i besojmë në mënyrë të përgjithshme. 

Në Kuran përmendet se ka pasur edhe të Dërguar të 

tjerë, përveç atyre që përmenden me emra.  

2. Të besojë në lajmet që kanë ardhur prej të 

Dërguarve, sidomos prej Muhamedit salAllahu alejhi ue 

selem.  

3. Të punojë me ligjet e zbritura prej Allahut tek 

Muhamedi salAllahu alejhi ue selem, i cili është i 

Dërguari i fundit, i dërguar për të gjithë njerëzimin, deri 

në ditën e Kiametit.  

Besimi në Ditën e Fundit 

Për t’u llogaritur se personi e ka plotësuar/realizuar besimin 

në Ditën e Fundit, duhet që: 

1. Të besojë në ringjallje. Kjo do të ndodhë kur Israfili 

do t’i fryjë surit (për herën e dytë) dhe njerëzit do të dalin 



para Allahut (për t’u marrë në llogari e për t’u shpërblyer 

për veprat që kanë bërë), të zbathur, të zhveshur dhe të 

pa bërë sunet. Ringjallja është një e vërtetë për të cilën 

tregon Kurani, suneti dhe konsensusi i muslimanëve. 

Ndërsa, nga besimi i detajuar/hollësishëm është (këto janë 

në varësi të dijes që ka personi): 

1. Të besojë se njerëzit do të japin llogari për veprat e 

bëra dhe do të shpërblehen e ndëshkohen. 

2. Të besojë në xhenetin e xhehenemin, se ato janë dy 

“shtëpi” të përhershme, xheneti është shtëpia e 

kënaqësisë, të cilën Allahu e ka përgatitur për të 

devotshmit, që e kanë besuar Allahun, i janë bindur Atij, 

kanë qenë të sinqertë në adhurime dhe e kanë pasuar 

sunetin profetik, ndërsa xhehenemi është shtëpia e 

zjarrit me të cilën Allahu do t’i ndëshkojë ata të cilët e 

kanë mohuar Atë, i kanë bërë shirk dhe nuk u janë 

bindur të Dërguarve të Tij.  

Këtu hyn dhe besimi në jetën e varrit, që përfshin: 

besimin në sprovën e varrit (tri pyetjet që ia bëjnë dy 

engjëjt) të cilën do ta përjetojë çdokush dhe besimin në 

kënaqësinë dhe ndëshkimin në të. 

Besimi në Kaderin e Allahut 

Për t’u llogaritur se personi e ka plotësuar/realizuar besimin 

në Ditën e Fundit, duhet që: 

1. Të dijë dhe të besojë se çdo gjë ndodhë me 

Kaderin e Allahut. Allahu e di gjendjen e krijesave 

të Tij dhe kjo në detaje. Ai ka qenë i Gjithëdijshëm, 

pa fillim.  



Pastaj vjen besimi i detajuar/hollësishëm (këto janë në varësi 

të dijes që ka personi): 

Kjo (që thamë më lartë) ka dy nivele. Niveli i parë ka dy 

shkallë:  

1. Të besojë dijen e Allahut, e cila i ka paraprirë çdo gjëje. Allahu 

ka ditur çdo gjë që ka ndodhur, që ndodhë dhe që do 

të ndodhë në të ardhmen. Ai di dhe për një gjë që nuk 

ekziston se si do të ishte nëse do të ekzistonte.  

2. Të besojë shkrimin, se Allahu e ka shkuar çdo vepër, çdo gjendje 

të robërve të Tij dhe çdo gjë, kjo në detaje. Këtë e ka shkruar 

pesëdhjetë mijë vjet para se të krijonte qiejt dhe tokën, 

në pllakën e ruajtur “El leuhi mahfudh”. 

Ky nivel ka të bëjë me paraprirjen e gjërave të 

caktuara.   

Niveli i dytë ka dy shkallë: 

1. Të besojë vullnetin/dëshirën/lejen e Allahut, se ajo gjë që 

dëshiron Allahu të ndodhë, gjithsesi do të ndodhë e ajo 

që nuk dëshiron (të ekzistojë), nuk ndodhë. Andaj, çdo 

gjë që ndodhë, ka ndodhur pasi që Allahu ka dëshiruar 

të ndodhë, pasi Ai ka dhënë leje, me vullnetin e Tij 

krijues. Këtu përfshihet çdo gjë që ndodhë në këtë 

univers, madje dhe bindjet e adhurimet e të 

devotshmëve, mëkatet e mëkatarëve, besimi i 

besimtarëve, mohimi i jobesimtarëve etj. Dëshira e 

Allahut (el irade) ndahet në: dëshirën sheritatike dhe atë 

universale. (Ndërsa, vullneti i Tij nuk ndahet). Allahu me 

dëshirën e Tij universale (krijuese) lejon të ndodhë 

mohimi, mëkatet, krimet, padrejtësitë etj., kjo për 

urtësitë që Ai i di- Ai është i Gjithëdijshëm dhe i Urtë-



, porse këto nuk i dëshiron me dëshirën e Tij sheriatike 

(fetare).   

2. Të besojë se kur Allahu dëshiron të ndodhë diçka, Ai e krijon 

atë. Nuk ka mundësi të ekzistojë diçka në univers pa e 

krijuar Ai, edhe veprat tona Ai i ka krijuar ndonëse ne 

i veprojmë, qiejt, tokën, çdo gjë, gjendjet, cilësitë e 

krijesave etj., i ka krijuar Allahu.  

Ky nivel ka të bëjë me ndodhjen paralelisht të gjërave 

të caktuara. 

   Njeriu ka dëshirën/vullnetin dhe fuqinë/mundësinë të 

veprojë. Kur të bashkohen tek ai dëshira e fuqia për të 

vepruar një gjë, atëherë ndodhë veprimi. Mirëpo, kjo vepër 

e tij nuk ka mundësi të ndodhë pa e dëshiruar këtë Allahu, 

ajo ndodhë vetëm atëherë kur Ai i jep leje dhe e krijon atë. 

Njeriu vepron në realitet, porse Krijuesi i veprës së tij është 

Allahu. Edhe këtë dëshirë e mundësi që e ka ai, ia ka dhënë 

Allahu, ia ka krijuar Ai, dhe se ajo vepër ka ndodhur vetëm 

pasi që Ai ka dëshiruar (të ndodhë) dhe e ka krijuar Ai. 

Besimi i kaderit siç e shpjeguam (më lartë) nuk e mohon e 

nuk e kundërshton dëshirën e lirë të njeriut që të veprojë 

dhe forcën me të cilën e realizon veprën e tij. Gjithashtu nuk 

ia jep mundësinë njeriut që të arsyetohet me kader për 

mëkatet që bën apo për obligimet që i lë pa kryer. Allahu e 

ka lënë të lirë njeriun të zgjedhë mes rrugës së drejtë dhe të 

shtrembër, ai nuk mund të arsyetohet me kader për mëkatet 

që vepron. Sikur të ishte i imponuar e i detyruar për veprat 

që bën, atëherë do të ishte i ngarkuar me gjëra të cilat nuk 

ka mundësi t’i veprojë, mirëpo Allahu nuk e ngarkon askënd 

përtej mundësive të tij. Kaderi i Allahut është sekret për ne, 

askush nuk e di se ka qenë diçka kader të ndodhë veçse pasi 



të ndodhë ajo. Duke qenë se dëshira e njeriut nuk është e 

ndërtuar mbi dijen se çfarë ka caktuar Allahu për të, atëherë 

si ka mundësi që dikush të argumentohet me kader se Ai ka 

zgjedhur për të që ta veprojë një mëkat apo të mos e kryejë 

një obligim?!  

Ihsani (bamirësia) dhe shtylla e tij 

Autori thotë: 

اإلحساُن ركٌن واحٌد، وهُو أن تعبد هللا كأنََّك تََراه فإن لم تَُكْن تََراهُ فَِإنَّهُ 

 .يََراكَ 

“Ihsani ka vetëm një shtyllë, ajo është: të adhurosh Allahun sikur po 

e sheh Atë, edhe pse ti nuk e sheh Ai të sheh ty.” 

   Së pari, qëllimi me bamirësinë është bamirësia në 

adhurimin ndaj Allahut. Ajo ndahet në dy lloje: në raport me 

njerëzit dhe në raport me adhurimin ndaj Allahut. Sa i përket 

bamirësisë në raport me njerëzit, ajo është: e kundërta e 

bërjes keq atyre, d.m.th.: t’u bësh vazhdimisht mirësi, të 

ndalësh të keqen, ofendimet e lëndimet ndaj tyre. Pra, kjo 

gjë ka dy anë: bërjen mirë atyre dhe ndaljen nga bërja keq 

atyre. Bamirës është ai i cili i posedon këto dy anë. Kurse, sa 

i përket bamirësisë në adhurimin ndaj Allahut, ajo është: të 

adhurosh Allahun sikur po e sheh Atë, edhe pse ti nuk e 

sheh Ai të sheh ty. Dijetarët, bazuar në këtë, thonë se 

bamirësia në raport me Allahun është në dy nivele:  

1. Kur e adhuron Allahun sikur po e sheh Atë, duke synuar 

Dashurinë dhe Kënaqësinë e Tij dhe duke pasur 

mallëngjim për arritjen e tyre. Ky është niveli më i lartë 

i adhurimit ndaj Allahut. Kur vepron kështu, kjo nxitë 



që të përmirësosh adhurimin tënd, ashtu siç është i 

kënaqur Allahu, nxitë pendimin e kthimin tek Ai dhe 

afrimin sa më shumë tek Ai. 

2. Kur e adhuron Allahun sikur Ai të sheh ty edhe pse ti nuk e sheh 

Atë, duke e pasur frikë Atë dhe duke ikur prej 

ndëshkimit të Tij. Ky është nivel më i ulët.  

   Ata të cilët rrugëtojnë për tek Allahu kanë këto nivele. 

Nëse nuk mund të arrish ta plotësosh nivelin e parë, atëherë 

mundohu të plotësosh nivelin e dytë.  

   Kush e adhuron Allahun në këtë mënyrë, gjithsesi do të 

jetë i sinqertë në adhurimet e tij, nuk do t’i bëjë me syefaqësi, 

të tillit nuk i prishë punë a e dinë dhe a e shohin këtë njerëzit 

apo jo, kjo është njëjtë për të. Ihsani plotësohet kur njeriu e 

di dhe e kujton se vazhdimisht është nën mbikëqyrjen e 

Allahut. 

   Disa dijetarë për pjesën “të adhurosh Allahun sikur po e sheh 

Atë” kanë thënë se kjo është: vazhdimisht të meditosh rreth 

Emrave e Cilësive të Allahut dhe rezultatet e tyre në univers, 

kështu çdo gjë që ndodhë ta ndërlidhësh me një Cilësi e 

atribut të Tij. E nuk është sikur po e sheh Qenien e Tij, sepse 

kjo është e pamundur.  

Argument sjellë ajetet kuranore: 

َ َمَع الَِّذيَن اتَّقَْوا َوالَِّذيَن هُْم ُمْحِسنُونَ   .إِنَّ َّللاَّ

“Vërtet, Allahu është me ata që e kanë frikë dhe që 

janë bamirës.” Nahl 128. 

ِحيِم الَِّذي يََراَك ِحيَن تَقُوُم َوتَقَلُّبََك ِفي السَّاِجِديَن إِنَّهُ  َوتََوكَّْل َعلَى اْلعَِزيِز الرَّ

 .هَُو السَِّميُع اْلعَِليمُ 



“Dhe mbështetu në të Plotfuqishmin, Mëshirëplotin, i 

Cili e sheh qëndrimin tënd në këmbë (gjatë namazit) 

dhe lëvizjet e tua midis atyre që përulen në sexhde. 

Vërtet, Ai i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha.” Shuara 

217-220. 

تْلُو ِمْنهُ ِمْن قُْرآٍن َواَل تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إاِلَّ ُكنَّا َوَما تَُكوُن ِفي َشأٍْن َوَما تَ 

 .َعلَْيُكْم ُشُهوًدا إِْذ تُِفيُضوَن ِفيهِ 

“Në çfarëdo pune që të jesh, çfarëdo gjëje që të 

lexosh nga Kurani dhe çfarëdo pune që të bëni (o 

njerëz), Ne jemi dëshmitarë, kur ju të thelloheni në 

të.” Junus 61. 

Pastaj sjellë argumentin nga suneti, hadithin e gjatë të 

Xhibrilit: 

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 ty.” –“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 tuaj.”  Muslimi. 

 

 

 

 

  

 


