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PARATHËNIE
Falenderimi i takon vetëm All-llâhut Teâlâ, i cili është kri-

jues i njerëzimit dhe i të gjithë botërave.
Salati dhe Selami (Paqja dhe mëshira) e All-llâhut qofshin 

mbi Muhammed Mustafain (sal-lall-llahu-alejhi ve sel-lem) (i 
cili është dërguar si mëshira më e madhe, si shefaatçiu dhe 
Pejgamberi më i madh.), mbi familjen e tij, mbi shokët dhe të 
gjithë ata që do të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit.

Ilmihali, është dituria që tregon dhe shpjegon çështjet në 
lidhje me besimin dhe adhurimin, të cilat duhet t’i dijë çdo 
Mysliman.

I dërguari i All-llâhut thotë: “Mësimi i diturisë është 
obligim (farz) për çdo Mysliman dhe Myslimane”. Dituria 
të cilën Pejgamberi ynë (s.a.v) e ka shpjeguar me këto fjalë të 
çmuara, në të vërtetë është Ilmihali, i cili është i domosdoshëm 
për të fituar lumturinë e kësaj bote dhe botës tjetër (ahiretit). Për 
këtë arsye, çdo besimtar dhe besimtare duhet të mësojë çështjet 
e domosdoshme të besimit dhe të adhurimit , sepse këto çështje 
janë obligim (farz). Pa i mësuar dhe i besuar këto çështje të 
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rëndësishme të cilat quhen “Domosdoshmëri fetare” njeriu 
nuk bëhet besimtar i vërtetë. Ka shumë libra të vegjël dhe të 
mëdhenj që janë shkruar për këto tema, por megjithatë ne kemi 
përgatitur këtë libër që quhet “ILMIHAL”për të shpjeguar 
çështjet kryesore të fesë në një mënyrë sa më të lehtë dhe më të 
kuptueshme për çdo Mysliman dhe Myslimane.

All-llâhu qoftë i kënaqur nga kjo vepër.
 

VËREJTJE E RËNDESISHME
Të nderuar lexues:
Në veprën që keni në dorë janë paraqitur disa sure, ajete 

dhe dua (lutje) me germa Arabisht dhe leximi i tyre me anë të 
germave latine. Kjo për arsye që ta kenë të lehtë t’i mësojnë 
përmendësh edhe ata të cilët nuk i dinë germat e Kur’anit. Por 
megjithatë me këto germa nuk është e mundur të mësohet lexi-
mi i saktë. Për këtë arsye ata të cilët i mësojnë me këto germa, 
duhet që ta mësojnë patjetër nga një hoxhë mënyrën e drejtë 
të leximit.

Kur të lexohen suret me anë të germave latine, është e do-
mosdoshme që t’u kushtohet vëmendje shenjave të mëposhtme:

â  : a e zgjatur 
î   : i e zgjatur
h  : lexohet h e fortë që del nga fyti
û  : u e zgjatur
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Shkurtimet:
(xh.xh) : “xhel-le mesele”
(s.a.v) : “sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem”
(a.s) : “alejhis-selam”
(r.a) : “radijallu anhu”

KUJDES
Në këtë vepër që keni në dorë gjenden të shkruara shkri-

me të rëndësishme si Ajete Kerim, Hadithe Sherif, dua etj, për 
këtë arsye ju tërheqim vëmendjen që të mos e hidhni në tokë 
dhe ta respektoni ashtu siç duhet.
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FEJA E JONË ISLAMI 
FEJA

Feja: Është një ligj hyjnor me anë të cilit njerëzit me 
dëshirën dhe vullnetin e tyre gjejnë lumturinë në këtë botë dhe 
në botën tjetër.

Duke filluar që nga njeriu dhe pejgamberi i parë Ademi 
(alejhis-selam), All-llâhu Teâlâ ka dërguar pejgamberë për t’i 
mësuar njerëzve fenë. All-llâhu Teâlâ fenë tonë e ka plotësuar 
me anë të Pejgamberit tonë Muhummed Mustafa (sal-lall-
llahu-alejhi ve sel-lem). Kjo fe quhet Islam. Personi i cili be-
son në fenë Islame quhet Mysliman. Edhe ne jemi Myslimanë 
Elhamdulil-lah.

SHERIATI (kushtetuta Islame)
Sheriat quhet feja, por gjithashtu sheriat quhen të gjitha iba-

detet, veprimet dhe rregullat e fesë. Pra sheriati është feja dhe 
feja është sheriati.



BESIMI




