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Lavdërimi i takon Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi zotërinë,
profetin dhe të dashurin tonë, Muhamedin, të Dërguarin e Allahut!
Ta dish o vëlla musliman dhe ti o motër muslimane (Allahu ju mëshiroftë!), se
duhet të mësojmë katër çështje:
 Dija – që është njohja e Allahut Fuqiplotë, njohja e Profetit (paqja qoftë mbi të!) dhe
njohja e fesë islame. Kjo sepse nuk është e lejuar që të adhurohet Allahu pa dije. Ai që e
adhuron Zotin pa dije është i destinuar të humbasë, dhe një i tillë ngjan me të krishterët.
:Vepra – sepse ai që di dhe nuk vepron ngjan me çifutët, pasi ata kishin dije, por nuk
vepronin. Një nga hilet që përdor shejtani është se ai i largon njerëzit nga dija duke i bërë
të besojnë se në këtë mënyrë ata janë të justifikuar tek Allahu për shkak të padijes së tyre.
Por, ata nuk e dinë se ai që ka mundësi të mësojë dhe nuk e bën këtë, ai mban përgjegjësi.
Kjo është hileja që përdori populli i Nuhut (paqja qoftë mbi të!) kur ata shtinin
gishtërinjtë në veshë dhe mbuloheshin me petkat e tyre (Nh, 7) në mënyrë që të mos
ngarkoheshin me përgjegjësi.
 Thirrja për dije – sepse dijetarët dhe thirrësit janë trashëgimtarët e profetëve. Allahu i
madhëruar i mallkoi Beni Israilët, ngaqë ata nuk e ndalonin njëri-tjetrin nga veprat e këqija.
Eh, sa të shëmtuara ishin veprat që bënin ata! (El-Mide, 79) Thirrja dhe mësimi i të tjerëve
janë obligime kolektive, domethënë, nëse këtë obligim e kryen një pjesë, atëherë askush
nuk merr gjynah. Por, nëse të gjithë e lënë pa kryer, atëherë që të gjithë ngarkohen me gjynah.
Durimi përballë vështirësive – gjatë kërkimit të dijes, gjatë vënies së saj në jetë dhe
gjatë thirrjes drejt saj.
Prandaj, me dëshirën për të kontribuuar në largimin e injorancës dhe për ta bërë më të
lehtë kërkimin e dijes së domosdoshme, në këtë libër të reduktuar kemi mbledhur disa nga
dijet fetare me të cilat realizohet obligimi kolektiv. Gjithashtu kemi bashkuar këtu edhe tre
xhuzet e fundit të Kuranit bashkë me interpretimin e tyre, duke qenë se këto tre xhuze janë
si më të pranishme në jetën tonë. (Nëse për një arsye të caktuar nuk mund ta realizosh të
gjithën, atëherë mos lër pa realizuar pjesën më të madhe të saj.)
Jemi kujdesur që gjithë këtë ta sjellim në mënyrë të reduktuar, si dhe me transmetimet
autentike nga Profeti – paqja e Zotit qoftë mbi të! Nuk pretendojmë të kemi arritur të
përkryerën, pasi një gjë e tillë i takon vetëm Allahut. Gjithsesi, kjo është një përpjekje nga
ai që zotëron pak. Nëse ia kemi qëlluar, kjo është mirësi nga Allahu, e nëse kemi gabuar,
atëherë kjo është nga vetja jonë dhe shejtani; ndërkohë që Allahu dhe i Dërguari i Tij janë
larg gabimit. Allahu e mëshiroftë atë njeri që na i bën të qarta gabimet tona nëpërmjet
kritikës së dobishme dhe konstruktive.
Lusim Allahun e madhëruar për të gjithë ata që bashkëpunuan për përgatitjen, botimin
dhe shpërndarjen e këtij libri, si dhe për leximin, – duke ua mësuar atë të tjerëve – që t’i
shpërblejë si është më mirë! I lutem Zotit që ta pranojë këtë vepër të mirë të tyre dhe t’ua
shumëfishojë shpërblimin!
Allahu e di më mirë!
Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi zotërinë dhe profetin tonë, Muhamedin,
familjen dhe gjithë shokët e tij!
Ky libër është rekomanduar nga një grup dijetarësh dhe nxënësish në botën islame. Për më
tepër informacion si dhe për të kontribuuar në bashkëpunime, ose për të kërkuar librin,
shikoni faqen e internetit www.tafseer.info email alb@tafseer.info
Botimi i gjashtëmbëdhjetë me shtesa dhe korrigjime. Dhulkade, 1435 h.







“Që nga çasti që i dëgjova këto fjalë nga Profeti (paqja qoftë mbi të!), nuk i kam
lënë kurrë pa i falur ato rekate.”
 Ibn Umeri përcjell një hadith ku thuhet: “Sa e drejtë është për një musliman, i
cili ka diçka për të shkruar dhe lënë në testamentin e tij, kur atij i kalojnë dy net pa
pasur të shkruar atë (testamentin e tij)?!” Më pas thotë: “Që kur e dëgjova këtë
porosi nga Profeti (paqja qoftë mbi të!) nuk më ka kaluar asnjë natë e vetme pa
shkruar testamentin.”
 Imam Ahmedi ka thënë: “Çdo hadith që kam shkruar e kam vënë në jetë. Një
herë mësoj se Profeti (paqja qoftë mbi të!) bëri hixhame, dhe për kryerjen e saj
pagoi me një dinar një burrë me emrin Ebu Tajbah. Edhe unë shkova e bëra
hixhame dhe e pagova me një dinar njeriun që e ofronte këtë shërbim."
 Imam Buhariu ka thënë: “Që kur mësova se përgojimi është i ndaluar në fenë
tonë, nuk ia kam lakuar emrin askujt. E mu për këtë shpresoj ta takoj Zotin tim, i
pastër, pa më gjykuar për këtë vepër në kurriz të ndokujt!”
 Në një hadith thuhet: “Kush e këndon ajetin kursij pas çdo namazi, atë person
nuk e ndalon asgjë nga hyrja në xhenet, përveç vdekjes.” Ibn Kajimi tregon për
mësuesin e tij, Ibn Tejmijen, të ketë thënë diçka për veten e tij në lidhje me këtë
hadith: “Nuk e kam lënë kurrë këndimin e këtij ajeti pas çdo namazi, vetëm se kur
kam harruar.”
 Pas dijes dhe veprimit sipas saj vjen thirrja në rrugën e Allahut, në atë rrugë me
të cilën ty të ka bekuar Zoti, duke mos ia privuar këtë mirësi askujt që është e
mundur. Profeti (paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kush udhëzon për një të mirë do
fitojë një shpërblim të ngjashëm me atë që e vë në jetë këtë të mirë!” Në një tjetër
hadith thuhet: “Më i miri ndër ju është ai që e mëson Kuranin dhe vepron sipas tij!”
Po ashtu: “Komunikoni (përcillni) nga unë sikur edhe një ajet të vetëm!” Sa më
shumë që përpiqesh ta përhapësh mirësinë, aq më shumë zmadhohet shpërblimi për
ty në të dyja botët. Gjithashtu, Profeti (paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kur njeriu
vdes i ndërpriten të gjitha punët, përveç tri gjërave: kur ka dhënë një sadaka të
rrjedhshme, kur u ka mësuar njerëzve një dije të vlefshme dhe kur ka lënë pas një
fëmijë të hajrit që lutet për të.”
Kujtesë
Gjatë namazeve të ditës ne e këndojmë fatihanë më tepër se shtatëmbëdhjetë
herë. E dimë fort mirë se gjatë këndimit të saj kërkojmë mbrojtje dhe strehë tek
Allahu, që të mos bëhemi si ai grup njerëzish që kanë merituar zemërimin e Tij,
apo si grupi që ka humbur. Si është e mundur që i lexojmë këto ajete përditë dhe u
ngjajmë atyre që kanë humbur, duke vepruar si ata, që e lënë dijen mënjanë dhe
punojnë në padije dhe errësirë?! Apo t’u ngjajmë grupit që kanë merituar
zemërimin e Zotit, që zotërojnë dije, por nuk e vënë në zbatim?!
Lusim Zotin që të na dhurojë të gjithëve dije të vlefshme dhe punë të mira!
Ai është më i dijshmi.
Paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi të Dërguarin , të afërmit dhe gjithë ndjekësit e tij!
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Vlera e Kuranit

Kurani është fjala e Allahut. Vlera e tij në krahasim me fjalën e njeriut është si
vlera e Allahut në krahasim me krijesat e Tij. Ndërsa leximi i Kuranit është gjëja
më e mirë që mund të shqiptojë gjuha.
Disa nga mirësitë e mësimit të Kuranit, të mësimdhënies dhe leximit të tij:
Shpërblimi për I Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Më i miri
mësimin e
nga ju është ai që e mëson vetë Kuranin dhe më pas ua mëson atë
Kuranit
edhe të tjerëve.”1
Shpërblimi për I Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kush
leximin e tij lexon një shkronjë nga Libri i Allahut do fitojë një të mirë,
ndërkohë që çdo e mirë shpërblehet dhjetëfish.”2
Ibn Rexhebi shkruan: “Shumëfishimi i çdo të mire dhjetëfish është për të gjitha
llojet e të mirave. Këtë e tregon thënia e Allahut të Lartësuar: “Kush kryen një të
mirë ai shpërblehet dhjetëfish.” Ndërsa shumëfishimin e të mirës me më shumë
se dhjetëfish, kjo është një mirësi që Allahu ia jep kujt të dojë.” Shtimi i të mirës
mund të shkojë deri në shtatëqindfish e më shumë. Shkaku i kësaj është droja dhe
respekti në zemër, meditimi, kuptimi i thellë etj.
Vlera e leximit Profeti i Zotit (paqja qoftë mbi të!): “Ai që e lexon Kuranin me
të Kuranit me mjeshtëri është në një gradë me engjëjt e nderuar e të drejtë,
mjeshtëri dhe e ndërsa ai që kujdeset për leximin e tij dhe ka vështirësi në të, ka
mësimit të tij dy shpërblime.”3 Gjithashtu, i Dërguari i Allahut (paqja qoftë
përmendësh mbi të!) ka thënë: “Lexuesit të Kuranit i thuhet: Lexo, ngjitu e
këndo Kuran ashtu siç këndoje në atë botë, sepse vendi yt do të
jetë tek ajeti i fundit që do lexosh.”4
Hatabi thotë: “Në disa transmetime tregohet se numri i ajeteve të Kuranit është sa
numri i shkallëve të Xhenetit. Prandaj, lexuesit të Kuranit i thuhet: Ngjitu aq shkallë sa
numri i ajeteve të Kuranit që lexoje! Kështu që, kush e plotëson leximin e gjithë
Kuranit, qëndron në shkallët më të larta të Xhenetit, ndërsa kush lexon një xhuz5
ngjitet në lartësinë e një xhuzi dhe mbarimi i shpërblimit është aty ku mbaron leximi.”
Shpërblimi për Profeti i Zotit (paqja qoftë mbi të!) thotë: “Kush e lexon Kuranin,
atë njeriu, e mëson atë dhe punon me të, në Ditën e Kiametit Allahu do t’i
fëmija i të cilit japë dy prindërve të tij një kurorë drite e cila shkëlqen si drita e
mëson Kuranin diellit, si dhe dy veshje që janë më të vlefshme se kjo botë.
Atëherë ata thonë: Cili ishte shkaku që u shpërblyem me këto
veshje? U thuhet: Sepse fëmija juaj mësoi Kuranin.”6
Ndërmjetësimi Profeti i Zotit (paqja qoftë mbi të!) na lajmëron: “Lexojeni
i Kuranit për Kuranin, sepse ai vjen si ndërmjetësues Ditën e Kiametit për ata
lexuesin e tij në që e lexojnë atë.”7
botën tjetër Gjithashtu, i Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të!) thotë:
“Agjërimi dhe Kurani ndërmjetësojnë për njeriun Ditën e Kiametit.”8
Shpërblimi për I Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të!) thotë: “Sa herë që një
mbledhjen, grup njerëzish mblidhen në një nga shtëpitë e Allahut për të
1
E shënon Buhariu.
2
Tirmidhiu.
3
Buhariu dhe Muslimi.
4
Tirmidhiu.
5
Një xhuz nga Kurani është
6
Hakimi.
7
Muslimi.
8

Ahmedi dhe Hakimi.

një e tridhjeta e tij. Pra, Kurani është i ndarë në tridhjetë xhuze (kapituj).
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këndimin dhe lexuar Librin e Tij dhe për ta mësuar, mbi ta zbret qetësia, i
mësimin e
përfshin mëshira, i rrethojnë engjëjt dhe Allahu i përmend ata
Kuranit
tek engjëjt e Tij më të lartë.”1
Disa nga rregullat e leximit të Kuranit
Edukata e Ibn Kethiri ka treguar disa nga rregullat e leximit të Kuranit, që janë:
leximit të Të preket dhe të lexohet vetëm duke qenë i pastër2; të pastrohet goja
Kuranit me miswak3 para leximit të tij; të vishshen rrobat më të mira; të
drejtohesh nga Kibla; të mos vazhdohet leximi në çastin kur të vjen për
të gogësitur; të mos ndërpritet leximi me fjalë të tjera, me përjashtim të
rastit kur është e nevojshme; kërkohet përqendrim; të ndalohet tek
ajetet e përgëzimit dhe t’i bëhen lutje Allahut për këto përgëzime, si
dhe tek ajetet që përmbajnë kërcënim, dhe të kërkohet mbrojtje prej
Allahut; Kurani nuk duhet lënë shtrirë dhe nuk duhet vendosur gjë
sipër tij. Nëse janë disa vetë duke lexuar, atëherë të mos ngrihet zëri.
Po ashtu, Kurani nuk duhet lexuar nëpër tregje dhe vende ku ka potere.
Mënyra e Leximi i Kuranit dhe dhikri gjatë namazit nuk pranohen nëse nuk
leximit të shqiptohen aq sa të dëgjohen nga vetë lexuesi, pa shqetësuar të tjerët.
Kuranit Leximi duhet të jetë i ngadaltë/i matur. Kur është pyetur Enesi për
leximin e Profetit (paqja qoftë mbi të!), ka thënë: “Ai e zgjaste zërin.
Kur lexonte Bismil-lhi Rrahmni Rrahm, i zgjaste që tria fjalët.”4
Sasia e Shokët e Profetit (paqja qoftë mbi të!) i caktonin vetes një pjesë Kurani
leximit për ta lexuar çdo ditë. Askush prej tyre nuk e përfundonte leximin e gjithë
Kuranit në mënyrë të vazhdueshme në më pak se shtatë ditë. Madje
përcillet se është e ndaluar të lexohet i gjithë Kurani në më pak se tre ditë.
Leximi Nëse personi që lexon Kuran e lexon atë nga ajo çka ka mësuar
përmendsh përmendsh dhe arrin të ketë përsiatje, meditim, përqendrim në zemër
dhe vështrim të gjërave më shumë sesa arrin të ketë nga leximi i
drejtpërdrejtë nga mus’hafi5, atëherë leximi përmendsh është një
zgjedhje më e mirë. Por, nëse është e njëjta gjë në të dyja rastet,
atëherë leximi drejtpërdrejt nga mus’hafi është më mirë.
Porosi: Vëlla i nderuar, kujdesu që ta kalosh kohën duke lexuar Kuran. Caktoji
vetes një pjesë për ta lexuar çdo ditë dhe mos e lër atë pa lexuar, sido që të vijnë
punët. Ta dish se ajo që bëhet nga pak, por në mënyrë të vazhdueshme, është më e
mirë sesa ajo që bëhet në sasi të shumta por me ndërprerje. Nëse të ndodh të harrosh
apo të të zërë gjumi pa e lexuar, atëherë lexoje atë pjesë të nesërmen. I Dërguari i
Allahut (paqja qofë mbi të!) thotë: “Kush fle pa lexuar pjesën që lexon vazhdimisht
nga Kurani, dhe e lexon atë ndërmjet namazit të sabahut dhe të drekës, atij i
shkruhet njëlloj si ta kishte lexuar natën.”6
Mos u bëj nga ata të cilët e braktisin Kuranin dhe e harrojnë atë, e çfarëdo lloji
qoftë kjo braktisje, siç është rasti me lënien e leximit të tij, të këndimit, meditimit
dhe e të vepruarit sipas tij, apo të shërimit me anë të tij. 
1

Ebu Dawudi.
Pra të jetë me avdes.
3
Rrënjët e një bime aromatike e cila përdoret për pastrimin e gojës.
4
Buhariu
5
Pra nga libri i Kuranit.
6
Muslimi.
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Pyetje të rëndësishme
në jetën e muslimanit



1 Ku e bazon muslimani besimin e tij? Muslimani e bazon besimin e tij te Libri i
Allahut dhe te Suneti i saktë i të Dërguarit të Tij – Muhamedit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) , i cili nuk
fliste nga vetja, por: “Ajo (që thotë) është vetëm shpallje hyjnore.” (En-Nexhm, 4)
Librin e Allahut dhe Sunetin e të Dërguarit të Tij (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) duhet t’i kuptojmë
ashtu siç i kuptuan shokët e tij dhe paraardhësit tanë të mirë (selef es-slih).
2 Ku duhet ta gjejmë zgjidhjen nëse kemi mospërputhje për një gjë?
Nëse kemi ndonjë mosmarrëveshje, ne duhet t’i drejtohemi Kuranit dhe Sunetit të të
Dërguarit të Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem). Për këtë Allahu i Madhëruar thotë: “Nëse nuk
pajtoheni për një gjë, drejtojuni Allahut dhe të Dërguarit.” (En-Nis’, 59) Ndërsa
Profeti Muhamed (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thoshte: “Kam lënë tek ju dy gjëra, që nëse u
përmbaheni fuqishëm do t’ju ruajnë nga humbja e rrugës së drejtë; ato janë: Libri i
Allahut dhe Suneti i të Dërguarit të Tij.”
3 Kush do të jetë grupi i shpëtuar Ditën e Gjykimit? I Dërguari i Allahut
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Umeti im do ndahet në shtatëdhjetë e tre grupe; të gjithë do
jenë në Zjarr, përveç njërit.” Shokët i thanë: “Cili është ky grup, o i Dërguari i
Allahut?” Ai tha: “Ata që i përmbahen rrugës sime dhe rrugës së shokëve të mi.”
(Ahmedi dhe Tirmidhiu)

E vërteta është tek ajo që ka praktikuar Profeti Muhamed (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) dhe shokët e
tij. Kështu ne duhet ta ndjekim atë, në qoftë se duam të shpëtojmë dhe të na
pranohen veprat e mira.
4 Cilat janë kushtet e pranimit të veprave të mira? Kushtet e pranimit të
veprave të mira janë: 1) besimi tek Allahu dhe njësimi i Tij; 2) sinqeriteti (qëllimi
për të arritur vetëm kënaqësinë e Allahut). 3) ndjekja e të Dërguarit tonë: çdo vepër
duhet të jetë sipas udhëzimit të tij; nuk ka adhurim të saktë përveç adhurimit të
ligjëruar nëpërmjet tij. Në qoftë se njëri nga këto kushte mungon, atëherë vepra nuk
pranohet. Allahu i Madhëruar ka thënë: “Dhe Ne do t’u qasemi veprave që kanë
bërë dhe do t’i shndërrojmë në pluhur e hi.” (El-Furkn, 23)
5 Shkallët e fesë islame janë tri: Islami, imani dhe ihsani.
6 Ç’është Islami dhe sa shtylla ka ai? Islam do të thotë “t’i dorëzohesh Allahut,
ta njësosh dhe ta adhurosh Atë, si edhe të mos i shoqërosh askënd dhe asgjë”.
Shtyllat e Islamit janë pesë, dhe ato i ka përmendur Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) i cili thotë:
“Islami është ngritur mbi pesë shtylla: Dëshmia që s’ka të adhuruar tjetër me të
drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i Tij, falja e namazit,
dhënia e zekatit, vizita e Qabesë (haxhi) dhe agjërimi i Ramazanit.”1
7 Ç’është imani dhe sa shtylla ka? Imani është “besimi me zemër, deklarimi me
gjuhë dhe veprimi me gjymtyrë”. Imani shtohet me adhurime dhe pakësohet me
gjynahe. Allahu i Madhëruar thotë: “Për t’ua forcuar besimin, krahas besimit që
patën.” (El-Fet’h, 4) I Dërguari i Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Imani ka mbi shtatëdhjetë
degë, ku më e madhja prej tyre është thënia l ilhe il-lallh dhe më e vogla është
largimi i një pengese nga rruga. Edhe turpi është një degë e besimit.” (Muslimi).


Muttefekun alejhi – domethënë, hadithi është transmetuar në të dy librat më të saktë të hadithit,
atë të Buhariut dhe të Muslimit (shën. i përkth.).
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Që besimi shtohet me adhurim dhe pakësohet me gjynahe, kjo vihet re edhe
nga vetë njeriu. Në kohën e riteve me vlera të veçanta (si është rasti me
Ramazanin), muslimani i bën adhurimet e tij plot gjallëri; ndërsa kur bën gjynahe,
adhurimet i duken më të rënda. Allahu i Madhëruar thotë: “...sepse veprat e mira i
shlyejnë veprat e këqija.” (Hd, 114)
Shtyllat e imanit janë gjashtë, dhe ato i ka përmendur i Dërguari i Allahut
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem): “...të besosh Allahun, engjëjt e Tij, librat e Tij, profetët e Tij, botën
tjetër dhe se Allahu ka paracaktuar të mirën dhe të keqen.” (Buhariu)
8 Çdo të thotë l ilhe il-lallh? Ky togfjalësh nënkupton të mohosh se dikush
ose diçka tjetër meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe të pohosh se vetëm
Allahu është Ai që e meriton këtë gjë.
9 A është Allahu me ne? Po, Allahu i Madhëruar është me ne me dijen e Tij, me
dëgjimin, me shikimin, me përkujdesjen, me mbikëqyrjen, me forcën dhe dëshirën
e Tij. Por, Ai nuk është me ne me Qenien e Tij, sepse Ai nuk përzihet me krijesat
dhe asnjë krijesë nuk mund ta përfshijë Atë.
10 A shikohet Allahu me sy? Muslimanët janë të një mendjeje se Allahu nuk
mund të shihet në këtë botë, por vetëm në botën tjetër; kur krijesat të jenë grumbulluar
para Tij dhe në Xhenet. Allahu i Madhëruar thotë: “Atë ditë ka fytyra që
ndriçojnë, Zotin e tyre shikojnë.” (El-Kijme, 22)
11 Ç’vlerë ka njohja e emrave dhe e cilësive të Allahut? Detyra e parë që i
vendosi Allahu krijesave të Tij ishte që ata ta njihnin Atë. Sapo njerëzit ta njohin
siç duhet Atë, do e adhurojnë ashtu siç e meriton. Allahu i Madhëruar thotë: “Dije
se nuk ka zot tjetër të vërtetë që e meriton adhurimin përveç Allahut! Kërko
falje për gjynahet e tua dhe të besimtarëve!” (Muhammed, 19)
Kur Allahu përmendet si Mëshirëplotë, nxit te besimtari shpresën; kur
përmendet si “Dënues i Ashpër dhe i Rreptë” kjo nxit te besimtari frikën; ndërsa kur
Allahu përmendet si i Vetmi që dhuron mirësi, kjo nxit te besimtari falënderimin.
Qëllimi i adhurimit përmes emrave të Allahut dhe cilësive të Tij
Adhurimi i Allahut me emrat dhe cilësitë e Tij nënkupton që ne t’i njohim
mirë këta emra dhe kuptimet që bartin, dhe të ndikohemi prej tyre. Ndër këta emra
dhe cilësi të Tij ka të atillë që, nëse dikush posedon diçka prej tyre është i
lavdëruar, si, fjala vjen: dija, mëshira, drejtësia etj. Nga ana tjetër, ka të atillë emra
apo cilësi që, nëse dikush ka nisur të karakterizohet me to, është i qortuar, si, fjala
vjen, hyjnizimi, kryelartësia, imponimi.
Njeriu duhet dhe është i urdhëruar të ketë disa cilësi të lavdërueshme, si:
adhurimi, nënshtrimi, ndjenja e nevojës, lutja e të ngjashme me këto, cilësi të cilat nuk
mund t’i atribuohen Zotit. Krijesa më e dashur e Allahut është ai që gëzon ato cilësi që
Ai i do. Ndërsa krijesa më larg Tij është ai/ajo që ka ato cilësi që urrehen nga Zoti.
12 Cilët janë emrat e bukur të Allahut? Allahu i Madhëruar thotë: “Allahut i
përkasin emrat më të bukur, prandaj thirreni Atë (lutjuni Atij) me to.” (

)
 
sal-lallahu
Vërtetohet se Profeti (alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Allahu ka (ndër të tjerë) nëntëdhjetë e
nëntë emra, njëqind pa një; ai që i numëron do hyjë në Xhenet.” (Buhariu dhe Muslimi)
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Numërimi i tyre nënkupton: 1) të numërosh fjalët dhe numrin e tyre;
2) të kuptosh domethënien dhe qëllimin e tyre; (Kur Allahu thotë se është i Urti,
atëherë të gjitha çështjet ia lëmë në dorë Atij, sepse të gjitha veprimet e Tij janë në
përputhje me urtësinë e Tij. Kur Ai thotë se është i Shenjti, duhet të çosh ndërmend
menjëherë se Allahu është i dëlirë nga çdo e metë.)
3) të lutesh npërmjet tyre. (Lutja ndahet në dy lloje: (a) lutje lavdërimi dhe
adhurimi dhe, (b) lutje dëshire dhe nevoje. Ai i cili përsiat mbi Kuranin dhe
Sunetin do arrijë të shquajë e të numërojë emrat dhe cilësitë e Allahut:
EMRI
Kuptimi i tij



Zoti – i Denji për adhurim dhe përgjërim nga të gjitha krijesat; Atij i
nënshtrohen dhe i binden, i bien në ruku dhe në sexhde; për të janë të
ALLAHU gjitha llojet e ibadetit1.
i Gjithëmëshirshmi – emri tregon për mëshirën e madhe të Allahut, dhe
 
ER-RRAHMN se mëshira e Tij përfshin çdo gjë. Ky emër është i veçantë për Allahun
dhe nuk lejohet që t’i jepet/vihet askujt.
Mëshirëploti – Mëshiruesi dhe Falësi i besimtarëve, në këtë botë dhe në
 
ER-RRAHM tjetrën. Ai i udhëzoi ata që ta adhurojnë. Ai do t’i nderojë në botën
tjetër duke i futur në Xhenetin e Tij.
Mëkatfalësi – Ai i fshin gjynahet; Ai i fal robërit e Tij, edhe pse ata
 
EL-AFUWWU meritojnë të dënohen.
Mëkatmbuluesi – Falësi; Ai që mbulon gjynahet e gjynahqarit, që nuk e
 
EL -GAFR turpëron dhe nuk e dënon.
Mëkatfshirësi – Ai që fal shumë; emri tregon se Allahu ia fal shumë
 
EL- GAFFR shpesh gjynahet robit të Tij, kur ai kërkon falje.
Përdëllimtari – në arabisht, emri Përdëllimtar shpreh më shumë se i
 
ER -RAF Mëshirshëm. Përdëllimi i tij përfshin të gjitha krijesat në këtë botë, por
jo edhe në botën tjetër. Ata me të cilët Ai do sillet butësisht, do jenë
vetëm të dashurit e Tij.
i Duruari – Ai nuk ia shpejton dënimin robërve të Vet, edhe pse Ai
 
EL -HALM është i Aftë ta bëjë këtë. Ai i toleron dhe i fal nëse ata i kërkojnë falje.
Pendimpranuesi – Ai orienton kë të dojë drejt pendimit, dhe Ai ia
 
ET -TEWWB pranon pendesën.
Shumëmbuluesi – Ai i mbulon robërit e Tij dhe nuk i turpëron para
 
ES- SITR krijesave. Ai dëshiron që edhe vetë robërit t’ia mbulojnë gjynahet vetes dhe
të tjerëve; të mbulojnë gjithashtu edhe pjesët e turpshme të trupit të tyre.
i Pasuri – Ai nuk ka asnjëherë nevojë për krijesat e tij, sepse Ai është i
 
EL-GANIJJ Plotë dhe me cilësi absolute. Të gjitha krijesat ia kanë nevojën Atij; që
Ai t’u japë mirësi dhe t’i ndihmojë.
Bujari – mirësitë e Tij nuk kanë të sosur, fisnikëria e Tij është e madhe.
 
EL- KERM Ai i jep sa të dojë dhe si të dëshirojë atij që do; me lutje a pa lutje. Ai
fal gjynahet dhe mbulon të metat.
Më Bujari – bujaria e Tij është absolute; askush dhe asgjë nuk mund të
 
EL- EKREM krahasohet me bujarinë e Tij. E gjithë mirësia vjen nga Ai. Ai i
shpërblen besimtarët në saje të mirësisë së Tij. Ai u jep afat
kundërshtarëve të Tij dhe i gjykon me drejtësinë e Tij.


Term që vjen nga arabishtja, dhe nënkupton adhurimin.
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EL- WEHHB
 
EL- XHEWD
 
EL -WEDD
 
EL -MUT
 
EL- WSI
 
EL- MUHSIN
 
ER-RZIK
 
ER-RAZZK
 
EL- LATF
 
EL-HABR
 
EL- FETTH
 
EL- ALM
 
EL- BER
 
EL- HAKM
 
EL- HAKEM
 
ESH- SHKIR
 
ESH SHEKR

Dhuruesi – Ai dhuron shumë dhe pa kompensim; Ai dhuron shumë dhe
pa asnjë synim përfitimi; Ai jep shumë edhe nuk kërkon prej askujt.
Bujari Madhështor – Ai dhuron pa masë dhe u jep plot mirësi krijesave
të Tij. Por, besimtarët, te bujaria dhe mirësia e Tij kanë pjesën më të madhe.
i Dashuri – Ai i do ata që e duan e Atë; Ai u afrohet atyre me mirësi,
me mbulim dhe falje gjynahesh. Ai është i kënaqur me ta dhe ua pranon
punët e mira, si dhe i bën të dashur për të tjerët.
Dhënësi – Ai i jep atij që do aq sa Ai dëshiron. Të dashurit e Tij kanë
pjesën më të madhe nga dhuntitë e Tij. Gjithashtu, Ai i dha çdo gjëje
formën e duhur.
i Gjeri – Ai ka cilësi të pakufishme; askush nuk mund ta lartësojë siç
duhet. Madhështia e Tij është e pakufishme; pushteti i Tij është i
pakufishëm; mëshira dhe falja e Tij janë të pakufishme; bamirësia dhe
mirësitë e Tij janë gjithashtu pa kufi.
Bamirësi – Mirësia e plotë është te Qenia e Tij, tek emrat, te cilësitë
dhe veprat e Tij. Ai i dha çdo krijese formën më të mirë. Ai u dha
mirësi krijesave të Tij.
Furnizuesi – Ai u jep risk të gjithë krijesave; Ai u caktoi atyre riskun
para se të krijonte botët; Ai u premtoi se do ta merrnin atë të plotë,
qoftë edhe pas një kohe të gjatë.
Furnizuesi Madhështor – Emri tregon për riskun e madh që u jep
krijesave të Tij. Ai (madhëruar qoftë!) u jep atyre para se ata t’i kërkojnë;
madje Ai u jep edhe kur ata e kundërshtojnë dhe bëjnë gjynahe.
Njohësi i çdo gjëje me imtësi – Ai njeh edhe çështjet më të vogla, dhe
asgjë nuk mund t’i fshihet. Ai u dhuron mirësi dhe u sjell dobi robërve
të Tij nga anë të padukshme, që ata s’i mendojnë.
i Gjithëinformuari – Ai që përfshin brendësinë e gjërave dhe të fshehtat
e tyre; ashtu siç di edhe anën e tyre të jashtme.
Mbarëhapësi – Ai i hap depot e pasurive të Tij, të mëshirës, të riskut
për atë që do, sipas urtësisë dhe dijes së Tij.
i Gjithëdijshmi – dija e Tij përmbledh çdo gjë të dukshme dhe të
padukshme, të fshehtë dhe të hapur, të kaluar, të tashme dhe të ardhme;
asgjë nuk mund t’i fshihet.
Bamirësi – bamirësia e Tij për krijesat është e gjerë; Ai jep dhe askush
nuk është në gjendje t’i numërojë dhe t’i llogarisë mirësitë e Tij. Ai e
përmbush premtimin e Tij. Ai ia fal gjynahet e robit të Vet, e ndihmon dhe
e mbron atë. Ai e pranon punën e paktë të robit të Tij dhe e zmadhon atë.
i Urti – Ai i vendos gjërat në vendin e tyre. Veprimet e Tij janë të drejta
e nuk mund t’u mvishet as gabimi dhe as e meta.
Gjykatësi – Ai gjykon me drejtësi mes robërve të Tij; Ai nuk i bën
padrejtësi askujt. Ai e zbriti Librin e Tij për të gjykuar mes njerëzve.
Falënderuesi/Mirënjohësi – Ai e lavdëron atë që i bindet dhe e
shpërblen për punën që bën, edhe nëse është pak. Atij që e falënderon
për mirësitë që i ka dhënë Ai, ia shton ato mirësi në këtë botë dhe e
shpërblen në botën tjetër.
Mirënjohësi madhështor – veprat e pakta të robërve të Tij Ai i
shpërblen shumëfish. Mirënjohja e Allahut ndaj robërve të Tij
nënkupton se Ai do t’ua shpërblejë dhe do t’ua pranojë adhurimin.
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i Bukuri – Ai është i bukur në Qenien e Tij, me emrat, cilësitë dhe
 
veprat e Tij. Bukuria e Tij është absolute. Çdo bukuri e krijesave të Tij
EL- XHEML është vetëm prej Tij – i madhëruar qoftë!

 
EL- MEXHD
 
EL- WELIJJ
 
EL -HAMD
  
EL- MEWL
 
EN-NASR
 
ES-SEM

 
EL- BESR
 
ESH-SHEHD
 
ER-RAKB
 
ER-REFK
 
EL- KARB
 
EL-MUXHB
 
EL-MUKT
 
EL-HASB
 
EL-MU’MIN

i Lavdishmi – Atij i takon krenaria, fisnikëria, madhështia, lartësia në
qiell dhe në tokë.
Mbrojtësi/Kujdestari – Ai kujdeset për punët e krijesave të Tij; Ai
merret me drejtimin dhe administrimin e pronës së Tij; Ai është
ndihmëtari dhe ngadhënjyesi i robërve dhe i të dashurve të Tij.
i Falënderuari – Ai është i lavdëruar për emrat, cilësitë dhe veprat e
Tij. Ai falënderohet në gëzime dhe në hidhërime, në vështirësi dhe në
lehtësi. Ai, i Vetmi, meriton falënderimin dhe lartësimin absolut, sepse
vetëm Ai ka cilësi të plota.
Ndihmëtari – Ai është Edukatori, Pronari, Ngadhënjyesi dhe Ndihmuesi
i të dashurve të Tij.
Ngadhënjyesi – Ai ia jep ndihmën e Tij atij që do. Askush nuk mund ta
mundë atë që Ai e bën të ngadhënjejë; sikundërse nuk mund të ketë
ngadhënjim për atë që Ai e poshtëron.
Dëgjuesi – dëgjimi i Tij përfshin çdo gjë të dukshme dhe të padukshme,
të fshehtë dhe të hapur; madje edhe të gjithë zërat, sado të ulët a të lartë
të jenë. Ai u përgjigjet atyre që i luten.
Shikuesi – shikimi i Tij përfshin çdo krijesë të botës së fshehtë dhe të
dukshme, sado e fshehtë dhe e dukshme të jetë dhe sado e vogël a e
madhe qoftë.
Dëshmuesi – Ai i mbikëqyr krijesat e Tij; Ai dëshmoi për Veten, se
është Një dhe se do të mbajë drejtësi. Ai dëshmon se besimtarët janë të
sinqertë kur ata e njësojnë. Ai dëshmon edhe për sinqeritetin e
profetëve dhe engjëjve.
Mbikëqyrësi – Ai i mbikëqyr krijesat e Tij; Ai i llogarit punët e tyre;
Atij nuk i shpëton shikimi i shpejtë, as ideja e papritur.
i Buti – të gjitha veprimet e tij janë të buta. Ai (madhëruar qoftë!) i
përshkallëzon veprimet e Tij. Ai sillet me robërit e Tij me butësi, dhe nuk
i ngarkon më shumë se sa kanë mundësi. Ai i do robërit e Tij të butë.
i Afërti – Ai është afër të gjitha krijesave me dijen dhe me fuqinë e Tij.
Ai është afër besimtarëve me butësinë e Tij dhe me ndihmën e Tij.
Megjithatë, Ai qëndron mbi Arsh dhe nuk përzihet me krijesat e Tij.
Lutjepranuesi – Ai i përgjigjet thirrjes së atyre që i bëjnë thirrje, dhe
lutjes së atyre që i luten, sipas dijes dhe urtësisë së Tij.
Ushqyesi – Ai e krijoi ushqimin dhe riskun, dhe u zotua se do t’ua japë
krijesave të Tij. Ai i ruan ato dhe veprat e robërve të Tij pa mangësi.
Mjaftuesi/Llogarimarrësi – Ai u mjafton robërve të Tij për gjërat që i
shqetësojnë në lidhje me fenë dhe me këtë botë. Besimtarët kanë pjesën
më të madhe të përkujdesit të Tij. Ai u kërkon llogari atyre për veprat e
bëra në këtë botë.
Vërtetuesi/Siguruesi – Ai vërteton dhe dëshmon për të dërguarit e Tij
dhe ndjekësit e tyre, duke ngritur argumente për sinqeritetin e tyre. Ai
është Dhuruesi i çdo sigurie dhe garancie në këtë botë dhe në botën
tjetër. Ai i siguron besimtarët se nuk do t’u bëjë padrejtësi, se nuk do t’i
dënojë, dhe se Ditën e Kiametit nuk do kenë frikë.
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EL-MENNN
 
ET-TAJJIB

Dhuruesi i Madh – Ai dhuron shumë. Mirësitë e tij janë madhështore.
Bamirësitë e Tij ndaj krijesave janë të pasosura.
i Miri – Ai është i Dëlirë, larg çdo të mete. Mirësia është e Tij. Ai u bën
shumë bamirësi robërve të Tij. Ndër punë e sadaka Ai pranon vetëm ato
që janë të mira, të lejuara dhe të sinqerta për Të.
Shëruesi – Ai shëron zemrat dhe trupat nga sëmundjet. Robërit kanë në
 
duart e tyre veç barnat, që Ai ua ka lehtësuar t’i kenë, ndërsa shërimi
ESH-SHFI është vetëm në dorën e Tij.
Ruajtësi – Ai i ruan dhe i mbron robërit e Tij besimtarë dhe punët e tyre me
 
EL-HAFDH mirësinë e Tij. Ai kujdeset dhe i ruan të gjitha krijesat e Tij me fuqinë e Tij.
Kujdestari – Ai kujdeset për botët: Ai i krijoi dhe Ai kujdeset për
 
interesat e tyre. Ai kujdeset për besimtarët, të cilët çështjet e tyre ia
EL-WEKL kanë lënë në dorë Kujdestarit. Para dhe gjatë përpjekjeve të tyre ata
kërkojnë ndihmë dhe tregohen mirënjohës pas suksesit që u jep, si dhe
ndahen të kënaqur me atë që u ka dhënë pas vënies në provë.
Krijuesi i pashoq – emri tregon për krijimet e Allahut të Madhëruar. Ai
 
EL-KHAL-LK (madhëruar qoftë!) vazhdon të krijojë me të njëjtën madhështi.
Krijuesi – Ai është shpikësi i të gjitha krijesave, pa pasur asnjë
 
EL-HLIK model/shembull të mëparshëm.
Krijuesi i parë – pasi i caktoi dhe vendosi, Ai i solli në jetë krijesat.
 

EL- BRIU
Formëdhënësi – Ai i bëri krijesat e Tij sipas një forme të përzgjedhur
 
EL-MUSAWWIR dhe sipas urtësisë, dijes dhe mëshirës së Tij.
Zoti/Edukatori/Kujdestari – Ai kujdeset për rritjen dhe edukimin e
 
shkallëshkallshëm të krijesave të Tij, me mirësitë e Tij. Ai i edukon të
ER-RABBU dashurit e Tij me atë që është e dobishme për zemrat e tyre. Ai është
Krijuesi, Zotëruesi.

Madhështori – madhështia e Tij është absolute, si në qenien e Tij, ashtu
 
EL- ADHM edhe në emrat dhe cilësitë e Tij. Prandaj, krijesat e kanë për detyrë ta

madhërojnë, ta lartësojnë dhe, gjithashtu, të madhërojnë urdhrin dhe
ndalimin që Ai bën.
Ngadhënjimtari – të gjithë robërit i nënshtrohen Atij; të gjithë e
 
EL- KHIR adhurojnë Atë; Ai është mbi ta; Atij, Ngadhënjimtarit, i nënshtrohen të
gjithë; fytyrat i janë drejtuar Atij.
 
EL- KAHHR El-Kahhr është shkalla superlative e ngadhënjimtarit.
Mbizotëruesi – Ai sundon kudo. Ai kujdeset për çdo gjë. Ai vëzhgon
 
çdo gjë. Atij nuk mund t’i fshihet asgjë. Ai di të dukshmen dhe të
EL- MUHEJMIN fshehtën. Ai di atë që dinë njerëzit dhe atë që nuk e dinë.
Fuqiploti/Madhështori – Allahu është madhështor në të gjitha kuptimet e
 
kësaj fjale. Ai ka fuqi madhështore dhe askush nuk mund të mposhtë
EL- AZZ Atë. Ai ka madhështinë e krenarisë dhe askujt nuk ia ka nevojën. Ai ka
madhështinë e sundimit dhe të triumfit, ndaj asgjë nuk lëviz pa lejen e Tij.
Detyruesi – dëshira e Tij nuk mund të mos shkojë në vend: të gjitha krijesat
 
i nënshtrohen madhështisë së Tij. Të gjitha krijesat ndjekin urdhrat e Tij. Ai
EL- XHEB BR ngjit të thyerën dhe pasuron të varfrin. Ai ia lehtëson vështirësitë atij që
është në vështirësi. Ai ngjall të sëmurin dhe atë që ndodhet nën sprovë.
Madhështori – Ai është madhështor. Ai qëndron larg çdo të keqeje dhe
 
të mete. Ai qëndron larg padrejtësive mbi robërit e Tij. Ai nënshtron
EL- MUTEKEB- çdo rob mendjemadh. Ai është madhështori dhe kushdo që përpiqet të
BIR
sillet me madhështi, Ai e shkatërron dhe e dënon.





 
EL- KEBR
  
EL- HAJIJJ
 
EL- HAJJ
 
EL- KAJJM
 
EL- WRITH
 
ED-DEJJN
 
EL- MALIK
 
EL-MLIK
 
EL-MALK
 
ES- SUBBH
 
EL- KUDDS
 
ES-SELM
 
EL- HAKK
 
EL- MUBN
 
EL- KAWIJJ
 
EL- METN
 
EL-KDIR
 
EL- KADÎR
 
ELMUKTEDIR

95



i Madhi – Allahu është i madh me Qenien e Tij, me cilësitë dhe veprat
e Tij. Askush dhe asgjë s’është më i madh se Ai. Madje çdokush dhe
çdo gjë para madhështisë së Tij është shumë e vogël.
i Turpshmi – Ai turpërohet në formën që i takon Fytyrës dhe pushtetit
të Tij madhështor. Turpërimi i Allahut ka brenda fisnikërinë,
bamirësinë dhe madhështinë.
i Gjalli – jeta e Tij është e plotë, absolute. Ai është i Përhershëm, pa
fillim dhe pa mbarim. Çdo lloj jete ne këtë botë burimin e saj e ka prej
Tij – madhëruar qoftë!
i Përjetshmi/Mbajtësi i gjithçkaje – Ai qëndron vetvetiu; Ai nuk ua ka
nevojën krijesave të Tij. Në saje të Tij qëndron çdo gjë në qiell dhe në
tokë. Të gjithë kanë nevojë për Të.
Trashëgimtari – Ai do të mbesë pas zhdukjes së krijesave dhe Atij do t’i
kthehen të gjitha gjërat. Çdo gjë që kemi në dorë na është lënë amanet,
dhe një ditë do t’i kthehet pronarit të saj.
Shpërblyesi/Gjykatësi – Atij i janë nënshtruar të gjitha krijesat; Ai i
shpërblen robërit e Tij për veprat e tyre. Nëse ata kanë vepruar mirë, ua
shumëfishon sevapin; nëse nuk kanë vepruar mirë, i dënon vetëm për
atë vepër, ose i fal.
Sunduesi – Ai urdhëron; Ai ndalon; Ai triumfon; Ai drejton krijesat e Tij,
me urdhra dhe vepra. Askush nuk ka merita për sundimin dhe kujdesin e Tij.
Zotëruesi – Ai është zotëruesi i vërtetë. Ai zotëronte gjithçka para se të
krijonte krijesat, dhe Ai do zotërojë gjithçka kur të mos ketë më krijesa.
Malk është një emër që tregon sundimin absolut. Nëse Malik na tregon
që Allahu është sunduesi, Malk tregon që sundimi i Allahut është absolut.
i Dëliri – Ai është larg çdo të mete, sepse të Atij janë të gjitha cilësitë e
plota, të bukura dhe absolute.
i Shenjti – Ai është i pastër nga çdo mangësi, larg nga çdo e metë, sepse
Ai zotëron cilësitë absolute. Asgjë nuk mund t’i shëmbëllejë Atij.
Paqedhënësi – Ai është i zhveshur nga çdo e metë dhe mangësi, në
Qenien e Tij dhe në cilësitë, emrat dhe veprat e Tij. Çdo paqe në këtë
botë dhe në botën tjetër buron prej Tij – madhëruar qoftë!
i Vërteti – mbi të nuk bie asnjë dyshim; as për emrat dhe cilësitë e Tij;
as në lidhje me hyjninë e Tij. Ai është i Denjë për adhurim, dhe nuk ka
të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Tij.
i Qarti – njëshmëria, mëshira dhe urtësia e Tij janë të qarta. Ai ia
sqaron robërve të Tij rrugën e drejtë, që ata ta ndjekin, si edhe rrugët e
gabuara, që ë ruhen.
i Forti – forca e Tij është absolute, dhe asaj i bashkëngjitet edhe vullneti
i Tij absolut.
i Pathyeshmi – fuqia dhe pushteti i Tij është i pamatë; Atë nuk e lodhin
dhe as e mundojnë veprat që bën.
Ai që ka mundësi për gjithçka – Ai ka fuqi për çdo gjë; Ai nuk është i
dobët përballë asgjëje në tokë dhe në qiell. Ai cakton çdo gjë.
i Plotfuqishmi – ky emër ka pak a shumë të njëjtin kuptim me El-Kawwijj,
veçse është edhe më shprehës dhe e lavdëron Allahun më shumë.
Ky emër është i njëjtë me dy emrat e mësipërm, por është akoma edhe
më shprehës. Ai na tregon për fuqinë pa kufi të Allahut në përmbushjen
e caktimeve të Tij, sipas dijes së Tij absolute.
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EL- ALIJ
 
EL -EAL
 
EL- MUTEL

i Larti – Ai është i lartë; veprat e Tij janë të larta. Ai është triumfues.
Çdokush dhe çdo gjë është poshtë Tij dhe nën sundimin e Tij; sipër Tij
nuk është askush dhe asgjë.

i Lartësuari – Ai është i lartë; çdokush dhe çdo gjë është e ulët; askush
dhe asgjë nuk qëndron më lart se Ai, porse çdokush dhe çdo gjë është
poshtë Tij, i detyruar dhe i sunduar nga Ai.
Përparësidhënësi – Ai u jep përparësi gjërave dhe i vendos ato në
 
ELvendin e tyre, sipas dëshirës dhe urtësisë së Tij. Ai u jep përparësi disa
MUKAD-DIM krijesave mbi disa të tjera, sipas dijes dhe dhuntisë së Tij.
Paslënësi – Ai i zbret gjërat në vendin e duhur sipas urtësisë së Tij. Ai i
 
EL- MUAHIR jep përparësi atij dhe asaj që do, dhe lë mbrapa atë që do. Ai e vonon
dënimin e robërve të Tij, ngaqë mund të pendohen dhe të kthehen tek
Ai.
Vlerësuesi – Ai i shton ose i ul vlerat e gjërave; pozitën dhe ndikimin e
 
EL -MUSEIIR tyre. Vlera e gjërave rritet ose ulet sipas urtësisë dhe dijes së Tij.
Shtrënguesi – Ai i merr shpirtrat; Ai ia shkurton riskun atij që dëshiron,
 
EL- KBID me urtësinë dhe fuqinë e Tij, për ta sprovuar.
Zgjeruesi/Shtrirësi – me mirësinë dhe mëshirën e Tij Ai ia zgjeron
 
EL- BSIT riskun njerëzve, sipas asaj që kërkon urtësia e Tij. Ai ua shtrin dorën e
pendesës atyre që dëshiron.
i Pari – para Tij nuk ka ekzistuar asgjë, madje çdo krijesë është shfaqur
 
EL- EWWEL pas krijimi të Tij. Ai nuk ka fillim.
i Fundit – pas Tij nuk ka asgjë; vetëm Ai do mbesë; çdo gjë në Tokë do
 
EL- HIR zhduket. Më pas të gjithë do të kthehen tek Ai. Ekzistenca e Tij është e
pambarimtë.
i Dukshmi – Ai është lart, mbi çdo gjë. Asgjë s’është më lart se Ai. Ai
 
EDH-DHHIR triumfon mbi çdo gjë. Dija e Tij përfshin çdo gjë.
i Padukshmi – asgjë nuk është përtej Tij; Ai është afër dhe mbikëqyr
 
EL- BTIN çdo gjë. Atë nuk mund ta arrijnë shikimet e krijesave në këtë botë.
Teku – Ai është tek/një, i pashoq. Ai është i vetëm, i pangjashëm.
 

EL- WITR
 
ES- SEJJID
 
ES- SAMED

Sundimtari – sundimi i Tij mbi krijesat është absolut. Ai është Zotëria i
tyre, ai është Zhvilluesi i tyre, ndërsa ata janë krijesat dhe robërit e Tij.
Strehuesi – zotërimi i Tij është absolut: Të gjitha krijesat i drejtohen
Atij për të gjitha nevojat e tyre, sepse me të vërtetë, ata ia kanë shumë
nevojën Atij. Ai ushqen dhe nuk ushqehet.
Njëshi/i Vetmi – Ai është i Vetmi, Uniku që zotëron të gjitha vlerat
 
EL- WHID absolute. Asgjë s’është si Ai, dhe kësisoj vetëm Ai meriton të
adhurohet.
 

EL- EHAD
i Denji për adhurim – Ai është i adhuruari i vetëm me të drejtë. Vetëm
 
EL- ILH Ai meriton të adhurohet dhe askush e asgjë tjetër.
13 Cili është ndryshimi mes emrave të Allahut dhe cilësive të Tij?
Gjëja e përbashkët mes emrave të Allahut dhe cilësive të Tij është se, qoftë nga
emrat e qoftë nga cilësitë mund të kërkojmë ndihmë dhe të betohemi me to. Por,
mes tyre ka edhe ndryshime, ku më të rëndësishmet janë si më poshtë:
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i. Parashtesa rob i... (abd) vendoset vetëm para emrave të Allahut, dhe jo para
cilësive të Tij. Për shembull, Abdulkerim lejohet, sepse Kerm – “Bujari” është
prej emrave të Allahut. Ndërsa Abdulkeram – “robi i bujarisë” nuk lejohet, sepse
keram është cilësi dhe jo emër.
ii. Për sa i takon rasteve kur lutemi, duhet të lutemi vetëm me emrat e Allahut dhe
jo me cilësitë e Tij. Për shembull, o Kerm...! Ndërsa o Keram...! nuk lejohet,
sepse keram është cilësi dhe jo emër.
iii. Prej emrave të Allahut mund të nxjerrim cilësitë e Tij, si në rastin e emrit ErRahmn – “i Gjithëmëshirshmi”. Nga ky emër nxjerrim virtytin e mëshirës
(rahmeh), ndërsa prej cilësive nuk mund të nxjerrim emra. Fjala vjen, kemi cilësinë
e qëndrimit (istiw), nga e cila nuk mund të dalë një emër si Qëndrimi (El-Mustevi).
iv. Po ashtu, as nga veprat e Allahut nuk mund të nxjerrim emra që nuk janë
transmetuar. Një prej veprave të Allahut është edhe el-gadab – “zemërimi”, dhe
nuk mund të themi, se i Zemëruari është një prej emrave të Allahut. Ndërsa
cilësitë e Allahut mund të nxirren prej veprave të Tij, si, për shembull, zemërimi
është një nga cilësitë e Allahut, sepse zemërimi është një prej veprave të Tij.
14 Çdo të thotë të besosh te engjëjt?
Besimi te engjëjt nënkupton të pranojmë pa mëdyshje ekzistencën e tyre, dhe se
Allahu i Madhëruar i krijoi ata që ta madhërojnë dhe të zbatojnë urdhrat e Tij. Në
Kuran lexojmë “Engjëjt janë robër të nderuar. Ata nuk flasin para (fjalës së)
Tij dhe veprojnë me Urdhrin e Tij.” (El-Enbij’, 26)
Besimi tek engjëjt përmban tri gjëra: 1) besimin në ekzistencën e tyre;
2) besimi tek ata engjëj të cilëve ua kemi mësuar emrin, ku një syresh është edhe
Xhibrili (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem); 3) besimi te cilësitë dhe virtytet e tyre, siç e dhëna që dimë për
madhësinë gjigante të tyre; 4) besimi te veprat/detyrat me të cilat ata janë ngarkuar,
siç është rasti me engjëllin e vdekjes, që është ngarkuar pikërisht me detyrën e
marrjes së shpirtrave.
15 Ç’është Kurani? Kurani është fjala e Allahut Fuqiplotë. Leximi i tij është
adhurim. Atë e zbriti Allahu dhe tek Ai do kthehet. Kurani është fjalë e shprehur
nga Allahu me shkronja dhe me zë. Prej Tij e dëgjoi Xhibrili (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) dhe më pas ia
përcolli Muhamedit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem). Të gjithë librat qiellorë janë fjalë të Allahut.
16 A mund të mbështetemi vetëm te Kurani dhe ta lëmë Traditën Profetike
(Sunetin)? Kjo nuk është e lejuar. Allahu na urdhëron që ta ndjekim Sunetin e
Profetit: “Çfarëdo që t’ju japë i Dërguari, merreni; e çfarëdo që t’ju ndalojë,
hiqni dorë prej saj.” (El-Hashr, 7) Suneti ka ardhur për të sqaruar Kuranin. Hollësitë e
fesë, siç është rasti me namazin, na i mëson vetëm Suneti. I Dërguari i Allahut (
sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Mua më është dhënë Libri dhe me bashkë me të edhe diçka të
ngjashme me të (Suneti). Është gati të vijë ajo kohë kur ndonjë barkngopur, i ulur
mbi kolltuk të thotë “Përmbajuni vetëm Kuranit! Ç’të gjeni të lejuar (hallall) në të,
lejojeni; dhe ç’të gjeni të ndaluar (haram), ndalojeni!” (Ebu Dawudi)
17 Çdo të thotë të besosh te profetët? Kjo nënkupton të pranojmë pa mëdyshje se
Allahu ka dërguar te çdo popull profetë, për t’u bërë thirrje që të adhurojnë vetëm
Allahun dhe të mohojnë çdo gjë që adhurohet përveç Tij; të besojmë se të gjithë ata
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ishin të sinqertë, në udhë të drejtë, fisnikë, bamirës, të devotshëm, besnikë,
udhëzues, të udhëzuar; se ata e përmbushën misionin e tyre dhe janë krijesat më të
mira. Të besojmë gjithashtu se ata nuk i bënë asnjëherë shok Allahut, që nga çasti i
lindjes e deri në vdekje.
18 Sa lloje ndërmjetësimi (shefati) kemi në Ditën e Gjykimit? Ndërmjetësimi
do të jetë i llojeve të ndryshme, ku më i madh do jetë “ndërmjetësimi madhështor”.
Ndërmjetësimi madhështor do ndodhë mbi tokën e Ditës së Gjykimit, në botën
tjetër. Atje njerëzit, duke pritur gjykimin, do qëndrojnë në këmbë për pesëdhjetë
mijë vjet. Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) do ndërmjetësojë te Zoti dhe do t’i lutet që të
fillojë gjykimi mes njerëzve. Ky ndërmjetësim është i veçantë për Muhamedin
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem). Ai është vendi që njihet si Mekmu-l-mahmd – “Vendqëndrimi i
lavdëruar”, i cili i është premtuar më parë. Ka dhe ndërmjetësime të tjera:
- ndërmjetësimi për hapjen e dyerve të Xhenetit. I pari që do kërkojë të hapen dyert
e tij do të jetë profeti ynë, Muhamedi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem). Ndërsa umeti i parë që do hyjë
në të do jetë i yni;
- ndërmjetësimi për ata që është urdhëruar të futen në Zjarr;
- ndërmjetësimi për të dalë nga Zjarri mëkatarët monoteistë;
- ndërmjetësimi për t’u ngritur gradën disa banorëve të Xhenetit. Tre llojet e fundit
nuk janë të veçanta për profetin tonë (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), por ai do ketë përparësi, dhe pas
tij profetët e tjerë, engjëjt, të vërtetët vepërmirë dhe dëshmorët;
- ndërmjetësimi që disa të futen në Xhenet pa llogari;
- ndërmjetësimi për t’ua lehtësuar dhembjet disa mohuesve. Ky ndërmjetësim është
i veçantë për Muhamedin (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem); ai do ndërmjetësojë për xhaxhain e tij Ebu
Talibin, që t’i lehtësohen dhembjet. Më pas, Allahu me mëshirën e Tij, pa
ndërmjetësimin e askujt, do nxjerrë nga Zjarri njerëzit që vdiqën monoteistë, të
cilët nuk mund t’i numërojë askush përveç Tij, dhe do t’i fusë në Xhenet.
19 A lejohet të kërkojmë ndihmë apo ndërmjetësim prej të gjallëve?
Po, është e lejuar. Sheriati na nxit t’i ndihmojmë të tjerët. Allahu i Madhëruar thotë:
“Ndihmojeni njëri-tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga të këqijat!”
sal-lallahu
(El-Mide, 2) Profeti (alejhi ue sel-lem) thotë: “Allahu do ta ndihmojë robin e Tij për aq kohë
sa ai ndihmon vëllain e vet.” (Muslimi) Ndërkaq, shefati (ndërmjetësimi) ka vlerë të
madhe. Allahu i Madhëruar thotë: “Kush ndërmjetëson për një çështje të mirë,
do ketë pjesë në shpërblimin e saj.” (En-Nis’, 85) Ndërsa Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem)
thotë: “Ndërmjetësoni që të shpërbleheni!” (Buhariu)
Kërkimi i ndërmjetësimit ka disa kushte: 1) Kërkesa për ndihmë ose
ndërmjetësim duhet t’i drejtohet atij që është i gjallë; kurse kërkimi i këtyre gjërave
prej të vdekurve quhet “lutje”, dhe i vdekuri nuk i dëgjon lutjet. Allahu i Madhëruar
thotë: “Nëse ju u luteni atyre, ata nuk e dëgjojnë lutjen tuaj, por edhe sikur ta
dëgjonin, nuk do t’ju përgjigjeshin dot.” (El-Ftir, 14) Si mund t’i kërkohet të vdekurit
ndihmë, ndërkohë që ai ka nevojë për lutjet e të gjallit? Sakaq, puna e të vdekurit
është ndërprerë me vdekjen e tij, përveç shpërblimit që i shkon nga sadakaja e
rrjedhshme, nga dija e dobishme që mund të ketë lënë pas apo nga fëmija i mirë, i cili
lutet për të. I Dërguari i Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Kur vdes biri Ademit, puna e tij
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ndalet me vdekjen e tij, përveç tri gjërave: sadakasë së rrjedhshme, dijes së dobishme
dhe djalit të mirë, i cili lutet për të.” (Muslimi) Lejohet të kërkosh ndihmë a ndërmjetësim
atëherë kur: 2) personi që i drejtohesh duhet të kuptojë se çfarë po i kërkohet;
3) personi të cilit i drejtohesh duhet të jetë i pranishëm; 4) kërkesa duhet të jetë
brenda mundësive të personit; 5) kërkesa duhet të bëhet për çështje të kësaj bote;
6) kërkesa duhet të jetë për gjërat që janë të lejuara.
20 Në sa lloje ndahet tewessuli – “kërkimi për t’u afruar tek Allahu”?
Tewessul-i ndahet në dy lloje: 1) i lejuar – i cili ndahet në tri kategori:
A. kërkimi për t’u afruar tek Allahu me emrat dhe cilësitë e Tij;
B. kërkimi për t’u afruar tek Allahu me anë të disa veprave të mira;
C. kërkimi për t’u afruar tek Allahu me anë të lutjes së një muslimani të devotshëm,
që është i pranishëm dhe që mendohet se Allahu mund t’i përgjigjet lutjes së tij.
2) i ndaluar (haram) – i cili ndahet në dy kategori:
A. lutja e Allahut, për shembull, për hatër të Profetit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem). Është e vërtetë se
pozita e Muhamedit (sal-lallahu
)
tek
Allahu
Fuqiplotë
është e madhe; po ashtu
alejhi ue sel-lem
edhe pozita e vepërmirëve, por sahabët, të cilët ishin njerëzit më kërkues të së
mirës, kur kishte thatësirë nuk bënin ndërmjetës hatrin/pozitën që kishte Profeti
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) tek Allahu, edhe pse varri i tij ndodhej mes tyre, por ndërmjetësuan
me xhaxhain e tij, Abasin (radijallahu
), i cili ishte ende gjallë dhe bëri dua për ta;
anhu!
B. kur robi i lutet Allahut për nevojën që ka duke u betuar për ndonjë profet, apo
për ndonjë njeri të mirë, si, fjala vjen, duke thënë: ‘O Zot, për hatrin e filan
profeti, ose për hatrin e filan veliu (njeri i dashur tek Allahu)!’, sepse të kërkosh
diçka nga ndonjë njeri duke u betuar për një tjetër është e ndaluar. Ndërsa t’i
betohesh Allahut për hatrin e një njeriu është edhe më e rëndë, ngaqë Allahu nuk
i detyrohet robit të Tij thjesht pse ai po i bindet Atij.
21 Çdo të thotë të besosh në botën tjetër? Ky besim do të thotë të besosh pa
mëdyshje se ajo është e vërtetë. Këtu futet besimi te vdekja dhe te ato që vijojnë
pas saj, si: sprova e varrit, dënimi dhe përjetimi brenda tij, fryrja e bririt, qëndrimi i
njerëzve para Zotit të tyre, shpërndarja e regjistrave, vendosja e peshores, kalimi i
Siratit, Hawdi1, ndërmjetësimi dhe në fund Xheneti dhe Xhehenemi.
22 Cilat janë shenjat e kiametit? I Dërguari i Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Ajo nuk
do vijë derisa të shihni dhjetë shenja: tymin e madh, Dexhalin, kafshën e tokës,
lindjen e diellit nga perëndimi, zbritjen e Isait, birit të Merjemes (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem),
jexhuxhët dhe maxhuxhët, tri fundosjet (njëra në Lindje, në Perëndim dhe e treta në
Gadishullin Arabik) dhe shenjën e fundit, një zjarr që do dalë nga Jemeni e do t’i
detyrojë njerëzit të ikin drejt fushës së tubimit.” (Muslimi)
23 Cila është sprova më e madhe për njeriun? I Dërguari i Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem)
thotë: “Midis krijimit të Ademit dhe ardhjes së Kiametit nuk do të ketë sprovë më
të madhe se Dexhali.” (Muslimi)
Dexhali do jetë prej bijve të Ademit. Ai do vijë në fund të jetës në Tokë. Mes dy syve


Rezervuari madhështor i lumit te Kewtherit, që i është dhuruar profetit Muhamed dhe umetit të
tij (shën. i përkth.).
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ai do ketë të shkruar “k.f.r.” (kfir – “jobesimtar”), gjë që do mund të lexohet nga
çdo besimtar! Ai nuk shikon me syrin e tij të djathtë. Syri i djathtë i duket si kokërr
rrushi mbi ujë. Fillimisht ai do pretendojë se ka ardhur për të bërë vepra të mira, më
pas do pretendojë se është profet dhe më pas se është vetë Zoti. Dexhali u shkon
njerëzve dhe u bën thirrje ta besojnë, por ata nuk e besojnë. Ai largohet dhe i
shkatërron pasuritë e tyre. Më pas u shkon përsëri dhe i thërret që ta besojnë, dhe ata
do e besojnë. Ai urdhëron qiellin që të lëshojë shi; urdhëron tokën të gjallërohet me
bimë dhe ajo do gjallërohet; shkon drejt njerëzve dhe mban me vete ujë dhe zjarr:
zjarri i tij është ujë i ftohtë, ndërsa uji zjarr. Duhet që muslimani në fund të çdo
namazi të kërkojë mbrojtje nga Allahu prej tij, dhe nëse jeton në atë kohë të lexojë
dhjetë vargjet e para të sures Kehf. Muslimani duhet t’i shmanget takimit me të nga
frika se mos sprovohet prej tij. I Dërguari i Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Kush dëgjon
për Dexhalin, le t’i shmanget, sepse pasha Allahun, do ndodhë që ndonjë t’i afrohet duke
menduar (për veten) se është besimtar, dhe pastaj do e ndjekë për shkak të dyshimeve
që do t’i fusë.” (Ebu Dawudi) Sipas shejh Albanit, hadithi është autentik (sahh).
Ai do qëndrojë në tokë për dyzet ditë: një ditë do jetë sa një vit, e dyta sa një muaj
dhe dita e tretë sa një javë; kurse ditët e tjera do jenë si ditët tona. Ai nuk do lërë
vend pa u futur, përveç Mekës dhe Medinës. Më pas do zbresë Isai, i biri i
Merjemes, dhe do e ekzekutojë.
24 A ekzistojnë Xheneti dhe Zjarri? Po. Allahu i krijoi ato para se të krijonte
njerëzit. Ato nuk shuhen dhe nuk do shkatërrohen kurrë. Allahu me mirësinë e Tij
caktoi banorë për Xhenetin dhe me drejtësinë e Tij caktoi banorë edhe për Zjarrin.
Çdonjëri prej tyre do ecë në rrugën e natyrshme të tij.
25 Çdo të thotë të besosh në kader? Besimi te kader-i nënkupton të besojmë pa
mëdyshje se Allahu ka përcaktuar të mirën dhe të keqen, dhe se Ai vepron ç’të
dëshirojë. I Dërguari i Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Nëse Allahu do t’i dënonte
banorët e qiellit dhe të Tokës, do e bënte këtë dhe nuk do ishte i padrejtë. Nëse Ai
do i mëshironte, mëshira e Tij do ishte më e mirë për ta se punët e tyre të mira.
Nëse do shpenzoje florinj për hir të Zotit në sasi sa mali Uhudit, Allahu nuk do ta
pranonte nëse nuk beson te caktimi; dhe të dish se ajo e keqe që të ka rënë nuk
mund të shmangej, kurse ajo që nuk të ka goditur nuk kish se si të godiste. Nëse
vdes pa i besuar këto, do futesh në Zjarr! (Ahmedi dhe Ebu Dawudi)
Besimi në caktimin i Allahut përmban katër elemete: 1) besimi se Allahu di
çdo gjë me hollësi, në mënyrë absolute; 2) besimi se Allahu ka shkruar çdo gjë për
krijesat e Tij në Lewh-il-mahfdh – “Pllaka e ruajtur”. I Dërguari i Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem )
thotë: “Caktimet për krijesat janë shkruar nga Zoti pesëdhjetëmijë vjet para se të
krijonte qiellin dhe Tokën” (Muslimi); 3) besimi se Allahu zotëron vullnet ndikues të
pashmangshëm: çdo gjë që dëshiron Allahu – ekziston, dhe çdo gjë që Ai nuk do –
nuk ekziston. Dija e Tij e shkuar do të zbatohet me vullnetin e Tij. 4) besimi se Allahu
është Krijuesi/Shpikësi i të gjitha gjërave, dhe se çdo gjë përveç Tij është e krijuar.
26 A kanë krijesat fuqi, dëshirë dhe vullnet në të vërtetë? Po, njeriu ka dëshirë,
vullnet dhe liri zgjedhjeje, por ato nuk janë jashtë vullnetit të Allahut. Zoti thotë:
“Por ju nuk mund të dëshironi, përveçse me vullnetin e Allahut, Zotit të
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botëve!” (Et-Tekwr, 29) Ndërsa i Dërguari i Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Punoni, se
çdonjërit do t’i lehtësohet ajo për të cilin është krijuar.” (Buhariu dhe Muslimi)
Allahu na ka dhënë mendje, veshë dhe sy, që ta dallojmë të mirën nga e keqja.
A ka njeri me mend që të vjedhë dhe të thotë se kështu e kishte caktuar Allahu?!
Edhe nëse do ta thoshte një gjë të tillë, njerëzit nuk do ta arsyetonin asnjëherë. Ai
dënohet, dhe i thuhet se Allahu e ka shkruar edhe dënimin. Prandaj, arsyetimi dhe
shfajësimi me caktimin e Allahut nuk është i lejuar. Allahu thotë: “Idhujtarët do
të thonë: ‘Sikur të donte Allahu, nuk do të adhuronim tjetër veç Tij, as ne e as
baballarët tanë, dhe ne nuk do kishim bërë të ndaluar asgjë.’ Kështu mohonin
edhe ata para tyre.” (El-Enm, 148)
27 Ç’është ihsn-i? Përgjigjen për këtë e ka dhënë Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem): “Ta
adhurosh Allahun sikur e shikon, sepse edhe nëse nuk e sheh, Ai të sheh ty.”
(Muslimi) Kjo është shkalla më e lartë e fesë.
28 Në sa lloje ndahet tewhd-i (njëjësimi i Allahut)? Në tri lloje:
i. tewhd-i rububije – që nënkupton të njësosh Allahun në veprimet e Tij, si:
krijimi, furnizimi, dhënia jetë etj. Femohuesit e pranonin këtë lloj tewhd-i edhe
para profecisë së Muhamedit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem).
ii. tewhd-i uluhije – që do të thotë se duhet ta veçosh Allahun me adhurime, si: me
namaz, zotim, sadaka etj. Për të veçuar Allahun me adhurim janë dërguar
profetët dhe për këtë shkak janë zbritur librat.
iii. tewhd-i i emrave dhe i cilësive të Allahut (esm we sift) nënkupton se duhen
pranuar ato emra dhe cilësi të larta të Allahut, të theksuara nga Allahu dhe
Pejgamberi i Tij, pa shtrembërime, pa shëmbëllime dhe tjetërsime.
29 Kush është welij – “i dashuri i Allahut”? Welij është besimtari i devotshëm dhe
vepërmirë. Allahu thotë: “Pa dyshim, miqtë e Allahut nuk do të kenë arsye për
t’u frikësuar dhe as për t’u dëshpëruar. Ata kanë besuar dhe i janë frikësuar
vetëm Zotit.” (Jnus, 62) I Dërguari i Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Të dashurit e mi janë
Allahu dhe besimtarët vepërmirë.” (Buhariu dhe Muslimi)
30 Çfarë detyrash kemi ne karshi shokëve të Pejgamberit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem)? Detyra
jonë është t’i duam ata, të lusim Allahun të jetë i kënaqur me ta (duke thënë ‘Allahu
qoftë i kënaqur prej tyre!’). Zemrat dhe gjuhët tona duhet të jenë të pastra dhe të mos
pëshpëritin kundër tyre. Ne duhet të flasim për vlerat e tyre dhe duhet të heshtim për
mosmarrëveshjet që kanë pasur. Ata nuk ishin të pagabueshëm, por ata ishin
hulumtues të së vërtetës. Ata që i kishin të sakta përpjekjet e tyre për të arritur deri
tek e vërteta, kanë marrë dy shpërblime; kurse ata që i kishin të pasakta hulumtimet e
tyre, kanë marrë një shpërblim; ndërkohë që gabimet e tyre fituan ndjesë. Në të
njëjtën kohë, vlerat dhe veprat e mira që ata kanë kryer i mbulojnë të këqijat. Mes
tyre kishte ndryshime. Më të mirët prej tyre ishin “të dhjetët”: në fillim Ebu Bekri,
më pas Umeri, Uthmani, Aliu, Talha, Zubejri, Abdurrahman ibn Aufi, Sead ibn ebi
Wekasi, Seid ibn Zejdi dhe Ebu Ubejdeh ibn Xherrahu. Pas tyre vijnë muhaxhirët
(emigrantët mekas), më pas ata muhaxhirë dhe ensarë (banorët e Medinës) që kanë
marrë pjesë në luftën e Bedrit. Më pas vijojnë ensarët dhe pas tyre me radhë shokët e
tjerë të Profetit. Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Mos i fyeni shokët e mi! Pasha Atë në

 

102

dorën e të Cilit është shpirti im, nëse ndonjë nga ju do shpenzonte ar sa Uhudi, nuk
do e arrinte mud-din1 e tyre dhe as gjysmën e tij.” (Buhariu dhe Muslimi) “Kush fyen shokët
e mi, atë e mallkoftë Allahu, engjëjt dhe të gjithë njerëzit!” (Taberani)
31 A ta lavdërojmë Profetin (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) për vlerat që i ka dhënë Allahu? S’ka
dyshim se profeti ynë, Muhamedi, është krijesa më e mirë dhe më fisnike, por nuk
lejohet ta teprojmë me lavdërime ndaj tij, siç vepruan dhe veprojnë të krishterët me
Isain (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), sepse Profeti na ka ndaluar nga ky veprim: “Mos më lavdëroni tej
mase, siç vepruan të krishterët me të birin e Merjemes! Unë jam rob i Tij (i
Allahut). Thoni: ‘Rob i Allahut dhe i Dërguari i Tij’.” (Buhariu)
32 A janë besimtarë Ithtarët e Librit2? Hebrenjtë, të krishterët dhe ithtarët e feve
të tjera janë mohues/jobesimtarë, edhe nëse ndjekin një fe që në zanafillë ka qenë e
saktë. Çdokush që nuk e lë fenë e tij pas ardhjes së profetit Muhamed ai është
jobesimtar: “Kush kërkon tjetër fe përveç Islamit, nuk do t’i pranohet, dhe në
botën tjetër do jetë i humbur.” (l-Imrn, 83)
Nëse muslimani nuk e beson se ata janë jobesimtarë, ose dyshon për kotësinë e
fesë së tyre, atëherë edhe ai vetë bëhet jobesimtar, sepse kundërshton gjykimin e
Allahut dhe të të Dërguarit të Tij, të cilët gjykojnë se ata janë jobesimtarë. Allahu i
Madhëruar thotë: “Muslimanët besojnë Kuranin. Për këdo nga grupet (sektet)
që e mohojnë atë, zjarri do të jetë vend i premtuar.” (Hd, 17) I Dërguari i Allahut
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Pasha Atë në dorën e të Cilit është shpirti im, ata që dëgjojnë për
mua nga ky umet (te të cilët jam i dërguar), hebrenj apo të krishterë qofshin, dhe
vdesin pa më besuar, do të jenë prej banorëve të Zjarrit.” (Muslimi)
33 A lejohet që t’i bësh padrejtësi jobesimtarit? Drejtësia është detyrë. Zoti
thotë: “Në të vërtetë, Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë...” (En-Nis’, 90)
Padrejtësia është e ndaluar, sepse në një hadith të shenjtë (kuds)3 lexojmë: “Unë ia
kam ndaluar padrejtësinë Vetes, dhe e kam bërë të ndaluar edhe mes jush. Prandaj,
mos jini të padrejtë!” (Muslimi) Ai që i është bërë padrejtësi Ditën e Gjykimit do të
marrë hak nga ai që i ka bërë padrejtësi.
I Dërguari i Allahut thotë: “A e dini se kush është i falimentuar?” I thanë: “I
falimentuar ndër ne është ai që nuk ka as dërhem, as pasuri (të paluajtshme).4 Tha:
“I falimentuari nga umeti im do vijë në Ditën e Gjykimit me namaz, me agjërim,
me zekat të dhënë, por, gjithashtu, me sharjen e dikujt, me përfoljen e nderit të
dikujt tjetër, me ngrënien pa të drejtë të pasurisë së dikujt tjetër, me derdhjen e
gjakut të dikujt tjetër, me rrahjen e dikujt tjetër. Kështu, mirësitë e tij i jepen këtij
dhe atij, pra u shpërndahen atyre që u është bërë padrejtësi nga ana e tij, derisa t’i
mbarojnë mirësitë, para se të shlyejë gjynahet. Pastaj ai do fillojë të marrë nga
gjynahet e atyre që u ka bërë padrejtësi, dhe për rrjedhojë, më pas, do përfundojë në
Zjarr.” (Muslimi) Madje do ketë hakmarrje edhe mes kafshëve.


Njësi matëse: sa shuplakat e dy duarve, të hapura në mënyrë mesatare (shën. i përkth.).
Ithtarët e Librit (Ehlu-l-kitāb) janë të krishterët dhe hebrenjtë (shën. i përkth.)
Hadith kudsī – “i shenjtë” quhet kur kuptimi dhe fjalët e hadithit janë nga Allahu; ndërsa në rastet
e tjera, kuptimi i hadithit është prej Allahut, por fjalët janë të Profetit (shën. i përkth.).

Dinarët dhe dërhemët janë njësi monetare (shën. i përkth.).
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34 Çfarë është bidati? Ibn Rexhebi thotë: “Me bidat kuptohet çdo sajesë për të
cilën nuk ka argument në sheriat. Ndërsa çdo gjë e re që e ka burimin te sheriati, në
terminologjinë fetare nuk konsiderohet bidat, edhe nëse gjuhësisht është e tillë.”
35 A ka bidat të mirë dhe të keq në fe? Kemi plot ajete dhe hadithe që e qortojnë
bidatin në kontekstin e sheriatit, të cilin ai e përkufizon si “çdo gjë e re që nuk ka
burim në sheriat”. Kështu, Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Kush bën një vepër të cilën ne
nuk e kemi urdhëruar, ajo nuk pranohet.” (Buhariu dhe Muslimi) “Çdo sajesë është bidat
dhe çdo bidat është humbje.” (Ebu Dawudi) Në lidhje me kuptimin e bidatit në
terminologjinë fetare, Imam Maliku thotë: “Kush bën një bidat në Islam, të cilën e
mendon të mirë, ai pretendon se Muhamedi e ka tradhtuar Mesazhin, sepse Allahu i
Madhëruar thotë: “Sot jua përsosa fenë tuaj, e plotësova dhuntinë Time ndaj jush dhe
zgjodha që Islami të jetë feja juaj.” (El-Maide, 3) Janë disa hadithe që e lavdërojnë
bidatin në kuptimin e tij gjuhësor, si: “Kush përudh në një të mirë ka shpërblimin e
saj dhe shpërblimin e atyre që veprojnë me të, pa ju pakësuar askujt shpërblimi.”
radijallahu
): “Ky
(Muslimi) Në këtë kuptim ka ardhur edhe thënia e Umer ibn Hatabit (anhu!
është bidat i mirë”, teksa fliste për namazin e teravisë me xhemat. Ky lloj namazi
qe ligjëruar edhe nga Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), i cili kishte nxitur që të falej, dhe ai
vetë e kishte falur për tre net, por më pas e la nga frika se mos bëhej i detyrueshëm.
Pas tij, Umeri (radijallahu
) i mblodhi njerëzit bashkë dhe fali me ta namazin e teravisë.
anhu!
36 Sa lloje dyfaqësish (nifaku) kemi? Kemi dy lloje dyfaqësish:
i. dyfaqësi e madhe, në besim, që nënkupton të shfaqësh besimin dhe të fshehësh
mosbesimin (kufr-in). Kjo dyfaqësi e nxjerr dyfytyrëshin nga Islami. Nëse një
person vdes dhe gjendja e tij është e tillë, atëherë ai vdes si jobesimtar. Allahu i
Madhëruar thotë: “Pa dyshim që hipokritët do të jenë në thellësinë më të madhe të
Xhehenemit.” (En-Nis’, 145) Cilat janë cilësitë e tyre? Ata “mashtrojnë”1 Allahun dhe
besimtarët; përqeshin besimtarët; ndihmojnë jobesimtarët kundër muslimanëve, dhe
me veprat e tyre të mira synojnë të arrijnë vetëm mirësitë e kësaj bote;
ii. dyfaqësia e vogël, në vepra – kjo dyfaqësi nuk e nxjerr dyfytyrëshin nga Islami,
por nëse nuk pendohet, rrezikon që kjo dyfaqësi ta shpjerë atë në dyfaqësinë e
madhe. Ky dyfytyrak ka disa cilësi, ku ndër të tjera mund të përmendim: kur flet –
gënjen; kur premton nuk e mban premtimin; kur ka mosmarrëveshje sillet padrejtësisht;
nëse e jep besën – e thyen; kur i besohet diçka – tradhton etj. Ndaj dhe sahabët2
frikësoheshin nga dyfaqësia në vepra. Ibn ebi Mulejke thotë: “Kam njohur tridhjetë
sahabë të Pejgamberit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), dhe që të gjithë i frikësoheshin vetes nga
dyfaqësia.” Ibrahim Tejmije thotë: “Sa herë që i ballafaqoja fjalët me punët
frikësohesha se mos isha dyfytyrësh.” Hasan el-Basriu thoshte: “Asaj (dyfytyrësisë) i
frikësohet besimtari dhe është i qetë prej saj jobesimtari.” Umeri i thotë Ebu Hudhejfes3:
“Të lutem, më trego për hir të Allahut, a më ka përmendur Pejgamberi ndër ta –
domethënë mes dyfytyrëshve? Ai i tha: “Jo, dhe pas teje nuk do përjashtoj askënd.”


Në pamje të jashtme, ose ata mendojnë ashtu; përndryshe Allahu di çdo gjë. (shënim i
përkthyesit)

Shokët e Pejgamberit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem).

Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) i kishte treguar Ebu Hudhejfes emrat e dyfytyrakëve. (shënim i përkthyesit)
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37 Cili është gjynahu më i madh dhe më i rëndë tek Allahu? Gjynahu më i
madh dhe më i rëndë është shirku (t’i bësh shok Allahut), sepse Fuqiploti thotë:
“Pa dyshim, idhujtaria është një padrejtësi shumë e madhe.” (Lukmn, 13)
Kur Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) u pyet për gjynahun më të madh, tha: “T’i bësh
Allahut shok, ndërkohë që Ai të ka krijuar.” (Buhariu dhe Muslimi)
38 Në sa lloje ndahet shirku? Shirku ndahet në dy lloje:
i. i madhi – i cili të nxjerr nga Islami, dhe ai që vdes pa u penduar, nuk falet, sepse
Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, Allahu nuk fal që të adhurohet dikush
apo diçka tjetër veç Atij, por gjynahet e tjera më të vogla ia fal kujt të dojë.”
En-Nis’, 48) Një shirk i tillë ndahet në katër lloje: (a) shirku në lutje; (b) shirku i
nijetit, i dëshirës dhe i synimit – duke bërë vepra të mira për hir të të tjerëve; (c)
shirku në bindje – duke iu bindur dijetarëve që lejojnë atë që Allahu e ka
ndaluar, ose që ndalojnë atë që e ka lejuar Allahu; (ç) shirku i dashurisë – duke
dashur dikë a diçka sa Allahun; pra, kur i dashuri barazohet me dashurinë ndaj
Zotit, atëherë këtu kemi përparësi ndaj tij dhe mënjanim të Zotit.
ii. i vogël – i cili nuk të nxjerr nga Islami. Ky lloj shirku ka dy aspekte:
(a) i dukshëm – që lidhet qoftë me fjalët, duke u betuar mbi dikë a diçka tjetër përveç
Allahut, ose thënia “Si të jetë vullneti i Allahut dhe i yti!”, apo: “Po të mos ishte
Allahu dhe ti...”; qoftë me veprat, duke mbajtur rreth ose duke lidhur fjongo për
largimin e fatkeqësive, ose varja e gjërave të ndryshme në qafë, a kudo, nga frika
prej syrit; ose pesimizmi me anë të zogjve, emrave, fjalëve, vendeve etj.
(b) i fshehtë – që është shirku i qëllimeve, i synimeve dhe i dëshirave, siç është rasti
me dyfaqësinë dhe dëshirën për emër dhe popullaritet.
39 Cili është dallimi mes shirkut të madh dhe të vogël? Një prej dallimeve
ndërmjet shirkut të madh dhe atij të vogël është se ai që bën shirk të madh del nga
Islami, dhe në botën tjetër do qëndrojë përgjithmonë në Zjarr. Ndërsa shirku i vogël
bën të pavlefshëm vetëm veprën me të cilën është shoqëruar shirku. Një çështje
mbetet e diskutueshme: nëse shirku i vogël falet vetëm me pendesë, sikurse shirku i
madh, apo është si gjynahet e mëdha, të cilat janë nën mëshirën e Allahut (nëse do
edhe i fal). Por, rreziku mbetet i madh në të dyja rastet.
40 A ka mbrojtje prej shirkut të vogël para se ai të ndodhë, ose shpagim pasi
ai ndodh? Po. Mbrojtjen nga dyfaqësia besimtari e bën duke synuar me veprën e tij
kënaqësinë e Allahut. Ndërsa mbrojtja nga shirku i vogël bëhet me lutje.
Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “O njerëz, ruhuni nga shirku, sepse ai është më i
fshehtë se ecja e milingonës.” Dikush e pyeti: “Po si të ruhemi, o i Dërguari i
Allahut, kur ai është më i fshehtë se ecja e milingonës? Tha: “Thoni: Zoti ynë,
kërkojmë mbrojtjen Tënde nga rënia në shirk te një gjë që e dimë! Dhe kërkojmë
faljen Tënde për atë që të shoqërojmë pa e ditur!” (Ahmedi) Ndërsa për shpagimin e
atij betimi që është bërë jo në emër të Allahut, Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Kush
1
betohet për Latin dhe Uzanë , le të thotë l ilhe il-lallh.” (Buhariu dhe Muslimi) Kurse
për shpagimin e pesimizmit nga gjërat e përmendura më lart, Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem)


Emrat e dy idhujve që adhuroheshin para Islamit (shën. i përkth.).
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thotë: “Ai që kthehet nga ndonjë nevojë e tij për shkak të pesimizmit (nga ndonjë
gjë apo ndodhi),ka bërë shirk.” I thanë: “Cili është shpagimi i tij?” Tha: “Duke
thënë: O Zoti im, nuk ka të mira përveç të mirave të Tua, dhe nuk ka caktim përveç
caktimit Tënd!” (Ahmedi)
41 Sa lloje kufri1 ka? Kufr-i, pra mosbesimi, ndahet në dy lloje:
i. kufr-i i madh – i cili të nxjerr nga Islami. Ky lloj mosbesimi ka pesë aspekte:
(a) mosbesimi i përgënjeshtrimit; (b) mosbesimi i mendjemadhësisë; (c) mosbesimi
i dyshimit; (ç) mosbesimi i shmangies; (d) mosbesimi i dyfytyrësisë.
ii. kufr-i i vogël – mosbesimi i vogël është ai që nuk të nxjerr nga Islami, si, fjala
vjen, vrasja e muslimanit.
42 Cila është dispozita e zotimit? Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) nuk e pëlqente zotimin dhe
thoshte se “ai nuk sjell të mira”. (Buhariu) Kjo dispozitë është në rastin kur zotimi
është i sinqertë për Allahun. Ndërsa nëse zotimi bëhet për të tjerë e jo për Allahun,
siç është zotimi mbi një varr a për ndonjë evlija, atëherë ai është i ndaluar dhe nuk
lejohet të përmbushet.
43 Cila është dispozita e vajtjes te fallxhorët dhe parashikuesit e fatit?
Është e ndaluar. Nëse dikush shkon tek ata, por nuk i beson pretendimit të tyre, se
ata dinë të fshehtën (gajb-in), atëherë namazi i tyre nuk pranohet për dyzet ditë.
Argumenti për këtë është fjala e Profetit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem): “Kush shkon te falltari dhe e
pyet për diçka, nuk i pranohet namazi dyzet net.” (Muslimi) Nëse ai shkon tek ata dhe
u beson kur ata i thonë se dinë të fshehtën, ai e ka mohuar fenë e Muhamedit
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), sepse i Dërguari i Allahut thotë: “Kush shkon te falltari dhe i beson asaj
që ai i thotë, e ka mohuar atë që i ka zbritur Muhamedit.” (Ebu Dawudi)
44 Të kërkosh të bjerë shi nga yjet, është shirk i madh apo i vogël?
Kush beson se yjet ndikojnë pa vullnetin e Allahut, duke thënë se ata e krijojnë dhe
lëshojnë shiun, ai ka bërë shirk të madh. Ndërsa kush mendon se yjet ndikojnë në
zbritjen e shiut me vullnetin e Allahut, se Allahu i ka bërë ata shkak për zbritjen e
shiut dhe se Ai ka bërë zakon që me dukjen e një ylli të caktuar të zbresë shi, kjo
është e ndaluar dhe është shirk i vogël. Ky person e konsideron yllin shkak për
zbritjen e shiut pa pasur asnjë argument nga sheriati, nga përvoja njerëzore apo nga
mendja e shëndoshë. Ndërkohë që marrja e yjeve si tregues për ndërrimin e stinëve,
apo për kohën që mund të bjerë shi, është e lejuar.
45 Çfarë detyrash kemi kundrejt atyre që na udhëheqin? Detyra jonë është që
t’u bindemi dhe t’i dëgjojmë, si në kohë të zakonshme, ashtu edhe në vështirësi.
Nuk është e lejuar të dalësh kundër tyre apo të bësh thirrje për rebelim, edhe nëse
ata bëjnë padrejtësi. Ne duhet të lutemi për shëndetin, udhëzimin dhe ecjen në
rrugë të drejtë të tyre. Ne e shohim bindjen ndaj tyre si bindje ndaj të Dërguarit të
Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), nëse nuk na urdhërojnë për gjëra të ndaluara. E nëse ata na
urdhërojnë të veprojmë gjëra të ndaluara, vetëm në këtë rast e kemi të ndaluar që



Kufr – mosbesimi në Allahun dhe profetët e Tij, pavarësisht a shoqërohet me përgënjeshtrim,
mëdyshje apo shmangie nga e tërë kjo për shkak të smirës, mendjemadhësisë apo ndjekjes së
pasioneve që shmangin nga ndjekja e Zbulesës (shën. i përkth.).
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t’u bindemi. Por, për vepra të tjera të mira duhet të vazhdojmë t’u bindemi. I
Dërguari (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Dëgjoje dhe bindju prijësit, edhe nëse të rrihet shpina,
edhe nëse të merret pasuria! Dëgjoje dhe bindju!” (Muslimi)
46 A lejohet të pyesësh për urtësinë e urdhrave dhe ndalesave të Allahut? Po,
por me kushtin që besimin apo veprën të mos e lidhësh me njohjen e urtësisë dhe
vetëdijen për të. Njohja e urtësisë mund të shërbejë vetëm për t’ia shtuar besimtarit
akoma edhe më shumë vendosmërinë, megjithëse dorëzimi i plotë dhe lënia e
pyetjeve janë argumente të adhurimit të plotë, të besimit tek Allahu dhe tek urtësia
e tij absolute; të tillë ishin sahabët.
47 Cili është qëllimi i fjalës së Allahut: “Çdo e mirë që të gjen ty o njeri, është
prej Allahut, kurse e keqja që të godet, është prej vetes tënde.” (En-Nis’, 79)
Qëllimi i fjalës “e mirë” këtu është për dhuntitë, ndërsa me “e keqja” bëhet fjalë për
fatkeqësitë. Që të dyja janë me caktimin e Allahut. E mira i atribuohet Allahut,
sepse Ai është Dhuruesi i mirësisë. Kurse të keqen Ai e krijon për një urtësi të
caktuar; kështu që, në këndvështrimin e urtësisë, ajo përbën një mirësi të Tij.
Veprat e Tij janë që të gjitha të mira. Profeti i Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “E gjithë e
mira është në duart e Tua. E keqja nuk është tek Ti.” (Muslimi) Veprat e njerëzve janë
krijim i Allahut, dhe në të njëjtën kohë janë veprime me vetë vullnetin e njerëzve.
Allahu i Madhëruar thotë: “Sa për atë që jep (për hir të Allahut), ka frikë (nga
Ai) dhe dëshmon për vërtetësinë e më të bukurës (besimit), Ne do t’ia
lehtësojmë atij rrugën drejt shpëtimit.” (El-Lejl, 5)
48 A lejohet të themi se filani është shehid (dëshmor)? Të gjykosh se dikush
është shehid është si të gjykosh se dikush është në Xhenet. Mendimi i ndjekësve të
Sunetit (ehlu-s-sunneh) është se nuk duhet të themi se X apo Y ndër muslimanë
është nga banorët e Xhenetit, apo prej banorëve të Xhehenemit, përveçse për ata që
na ka treguar Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem). Arsyeja është se e vërteta është e fshehtë dhe
ne nuk e dimë se në çfarë gjendje vdes njeriu, ndërkohë që punët vlerësohen sipas
mënyrës që ndahemi nga kjo jetë. Nijetin, po ashtu, e di vetëm Allahu, por ne
shpresojmë se ai që ka vepruar mirë do shpërblehet mirë, dhe kemi frikë se ai që ka
vepruar keq do dënohet.
49 A lejohet ta konsiderojmë një musliman të caktuar si qafir? Nuk lejohet që
një musliman, cilido qoftë ai, ta konsiderojmë qafir, as politeist, as dyfytyrësh, nëse
ai nuk shfaq gjëra që tregojnë për këto veprime, dhe nëse pengesat për ta quajtur
një musliman të tillë mungojnë. Të fshehtën ia lëmë Allahut.
50 A lejohet të bëhet tavaf1 diku tjetër përveç Qabesë? Nuk ka vend në tokë ku
të lejohet tavafi përveçse në Qabenë e nderuar. Nuk lejohet, po ashtu, përngjasimi i
një vendi të caktuar me të, sado i nderuar të jetë. Kush bën tavaf diku tjetër përveç
Qabesë, me synimin e lartësimit të Allahut, ai ka bërë gjynah ndaj Tij.



Fjalë arabe, që do të thotë “rrotullim”. Këtu ka kuptimin të rrotullohesh rreth Qabesë, si shenjë
bindjeje dhe adhurimi ndaj Allahut të Lartësuar (shën. i përkth.).
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Veprat e zemrës



Allahu e krijoi zemrën dhe e bëri mbretin e gjymtyrëve. Nëse mbreti bëhet i mirë,
edhe ushtarët të tillë do bëhen. I Dërguari i Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Devotshmëria
është këtu...” – dhe tregoi me gisht tri herë drejt gjoksit të tij.” (Muslimi)
Imani është besim, fjalë dhe vepër. Besimi është me zemër, fjala është me
gjuhë dhe veprat bëhen me zemër dhe me gjymtyrë. Zemra beson dhe vërteton. Si
fryt i saj rezulton shprehja e shehadetit me gjuhë, më pas zemra bën punën e saj:
ajo do, frikësohet dhe shpreson. Gjuha lëviz, bën dhikr dhe lexon Kuran. Gjymtyrët
lëvizin. Ato bëjnë sexhde dhe ruku, si edhe vepra të mira që të afrojnë tek Allahu.
Kështu, trupi ndjek zemrën. Nuk ka gjë që zë vend në zemër e të mos shfaqet në
trup, në një formë a në një tjetër.
Ç’kuptojmë me nocionin veprat e zemrës? Veprat e zemrës janë ato vepra
që e kanë vendin në zemër dhe lidhen me të. Më e madhja ndër to është besimi tek
Allahu. Prej veprave të zemrës është edhe vërtetimi, nënshtrimi dhe dorëzimi; shto
këtu edhe dashurinë që zë vend në zemrën e robit për Zotin e Tij, frikën, shpresën,
pendesën, mbështetjen, durimin, përuljen e vepra të tjera të ngjashme.
E kundërta e çdo vepre të mirë të zemrës është prej sëmundjeve të saj. E
kundërta e sinqeritetit është dyfaqësia; e kundërta e bindjes është dyshimi; e kundërta
e dashurisë është urrejtja e kështu me radhë. Nëse lëmë mënjanë përmirësimin e
zemrave tona, gjynahet mblidhen njëri mbi tjetrin dhe e shkatërrojnë zemrën. I
Dërguari i Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Sprovat i paraqiten zemrës njëra pas tjetrës, si
kashta e hasrës, fije pas fijeje (kur endet). Zemrës që do infektohet me to i ngulet një
pikë e zezë. Ndërsa zemrës që nuk do infektohet do i ngulet një pikë e bardhë.
Zemrat ndahen në dy lloje: një zemër e bardhë si guri i lëmuar1, të cilën nuk e
dëmton asnjë lloj sprove sa të jenë qiejt dhe Toka; dhe një tjetër e zezë, e përzier me
pak të bardhë, si ena e përmbysur2. Zemra nuk njeh (pranon) as mirësinë3 dhe nuk
mohon as gjynahun, përveç dëshirave të saj.” (Muslimi)
Njohja e adhurimeve të zemrës për njeriun është më e domosdoshme se njohja
e veprave me gjymtyrë, sepse adhurimet e zemrës janë rrënja, ndërsa veprat e
gjymtyrëve janë degët dhe frutat. I Dërguari i Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Allahu nuk
shikon paraqitjen apo pasurinë tuaj, por zemrat dhe veprat tuaja.” (Muslimi) Zemra
është vendi i njohurive, i përsiatjes dhe i mendimeve, prandaj dhe epërsia mes
njerëzve tek Allahu është mbi bazën e besimit, bindjes, sinqeritetit e gjërave të
kësaj natyre. Hasan el-Basri thotë: “Pasha Allahun, Ebu Bekri nuk ua ka kaluar të
tjerëve me namaz apo me agjërim, por me besimin që zuri vend në zemrën e tij.”
Veprat e zemrës kanë epërsi mbi punët e gjymtyrëve për shumë arsye:
1) mosfunksionimi i veprave të zemrës mund të çojë në shkatërrimin e ibadeteve të
gjymtyrëve, siç është fenomeni i dyfaqësisë në vepra; 2) veprat e zemrës janë baza,


Kadi Ijadi thotë se krahasimi i zemrës me gurin e lëmuar, të cilit nuk i ngjitet asgjë, nuk ka si
qëllim të tregojë dëlirësinë e zemrës, por një cilësi tjetër të saj, atë të besimit të fortë dhe
mospraninë e asnjë lloj boshllëku në të.

Që nuk mban ujë – gjë që nënkupton se ajo nuk mban as mirësi, as urtësi (ky interpretim është
marrë
nga Sahīh-u i Muslimit – shën. i përkth.).

Besimin tek Allahu dhe te feja e Tij (shën. i përkth.).
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ndaj dhe fjalët apo lëvizjet pa qëllim në zemër nuk merren parasysh; 3) ato janë
shkak për ngjitjen në shkallët më të larta të Xhenetit, dhe jë prej këtyre veprave është
edhe zuhd-i; 4) veprat e zemrës janë më të vështira dhe më të rënda se punët e
gjymtyrëve. Ibn Munkediri thotë: “U mundova dyzet vjet me veten derisa u
përmirësua”; 5) ndikimet e saj janë më të bukura, siç është rasti me dashurinë për hir
të Allahut; 6) ato kanë shpërblime më të mëdha. Ebu Derda (radijallahu
) thotë: “Përsiatja
anhu!
për një çast është më e mirë se ibadeti i një nate”; 7) ato i lëvizin gjymtyrët; 8) zemra e
zmadhon shpërblimin e ibadeteve, ose i pakëson/i zhvlerëson ato, siç rasti me përuljen
gjatë namazit; 9) ajo mund t’i kompensojë ibadetet e gjymtyrëve, si, për shembull,
nijeti për të dhënë sadaka edhe kur nuk ke mundësi; 10) shpërblimi për veprën e
zemrës nuk ka kufi, dhe një vepër tipike është durimi; 11) shpërblimi i saj vazhdon
edhe pasi të ndërpriten veprat e gjymtyrëve, ose kur ato nuk janë të afta të veprojnë;
12) veprat e saj fillojnë para veprave të gjymtyrëve, dhe vazhdojnë edhe gjatë tyre.
Zemra kalon nëpër disa faza, përpara se gjymtyrët të vihen në lëvizje:
1) el-hxhis – ideja që i parashtrohet zemrës; 2) el-htir – ideja pasi zë vend në
zemër; 3) hadth en-nefs – mëdyshja: ta bëj apo të mos e bëj këtë; 4) el-hemm –
animi nga ideja për të vepruar; 5) el-azm – bindja e fortë për të bërë një vepër.
Tri të parat nuk kanë as shpërblim, as dënim, ndërsa në lidhje me el-hemm, kur
synojmë të bëjmë një vepër të mirë, shkruhet një sevap; kurse kur kemi për synim
të bëjmë një të keqe, nuk merret si gjynah. Ndërkohë, kur el-hemm shndërrohet në
el-azm, nëse synon të bëjë një vepër të mirë, merr shpërblim për të, dhe, nëse synon të
bëjë një vepër të keqe, atëherë merr gjynah, edhe nëse nuk e kryen për shkak të një
pengese të caktuar; sepse dëshira dhe mundësia për të bërë një vepër shkakton
pasojën (vetë veprën). Zoti thotë: “Ata që duan të përhapen shpifjet e turpshme
(ose imoralitetin) ndër besimtarët i pret një dënim i dhembshëm.” (En-Nr, 19)
Ndërsa Pejgamberi i Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Kur përballen dy shpatat e
muslimanëve, vrasësi dhe i vrari janë në Zjarr.” I pyeta1: “O i Dërguari i Allahut,
vrasësi dakord. Po i vrari pse? Tha: “Sepse edhe ai synonte të vriste shokun e vet.” (Buhariu)
Nëse e lë gjynahun pasi kalon në fazën e el-azm, atëherë kemi katër situata:
a. nëse e lë nga frika e Allahut, shpërblehet;
b. nëse e lë nga frika prej njerëzve, merr gjynah, sepse lënia e gjynahut është ibadet
dhe ibadeti duhet të bëhet vetëm për hir të Allahut;
c. nëse e lë nga pamundësia dhe pa kaluar akoma nëpër rrugët që të çojnë drejt asaj
vepre, gjithashtu, merr gjynah, për shkak të vendosmërisë për ta kryer atë;
d. nëse e lë nga pamundësia, pas ndjekjes së rrugëve që e çojnë drejt asaj vepre,
por nuk e realizon qëllimin e tij, e merr gjynahun të plotë, sepse dëshira me plot
bindje dhe mundësia për ta bërë veprën konsiderohet si të ishte bërë, siç e thamë
edhe diku më lart. Nëse veprës së keqe i bashkëngjitet el-hemm-u, ka gjynah,
pavarësisht se cila i paraprin tjetrës. Kështu që, ai që bën një vepër të ndaluar,
dhe më pas vendos ta bëjë përsëri kur t’i jepet mundësia, dhe vazhdon me
këmbëngulje, ai ndëshkohet për këtë qëllim që ka, edhe nëse nuk e bën.


Transmetuesi i hadithit (shën. i përkth.).

109



 Nijeti.



Disa vepra të zemrës



Nijeti nënkupton dëshirën dhe synimin. Asnjë vepër nuk është e saktë
dhe nuk pranohet pa të. Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Veprat janë sipas nijetit, dhe
gjithkush do marrë atë që ka pasur për qëllim.” (Buhariu dhe Muslimi)
Ibn Mabaraku thotë: “Shpeshherë një punë të vogël mund ta zmadhojë nijeti;
sikundërse shpeshherë një pune e madhe mund të zvogëlohet pikërisht nga nijeti.”
Fudajli thotë: “Allahu dëshiron nga ti nijetin dhe synimin tënd.”
Nëse puna bëhet për Zotin, atëherë quhet e sinqertë; që do të thotë se puna
duhet të jetë vetëm për Allahun, dhe askush të mos ketë pjesë në të. Nëse puna
është për të tjerët, atëherë konsiderohet syefaqësi, hipokrizi etj.
Dobi: Të gjithë njerëzit janë të humbur, përveç të diturve. Të gjithë të diturit
janë të humbur, përveç vepruesve. Të gjithë vepruesit janë të humbur, me
përjashtim të atyre që janë të sinqertë me veprat e tyre. Kështu që, puna e parë e
çdo njeriu që do të adhurojë Allahun është të mësojë për nijetin; më pas, me anë të
veprave, ta saktësojë atë, pasi të ketë kuptuar të vërtetën e sinqeritetit dhe të
dëlirësisë. Prandaj, vepra pa nijet është mundim; nijeti pa sinqeritet është syefaqësi;
sinqeriteti pa besim të përmbushur është i kotë.
Veprat ndahen në tre lloje: 1) Gjynahe – nijeti i mirë te veprat që janë
gjynah nuk i bën ato të mira (adhurime), ndërkohë që nëse atyre u shtohet edhe
nijeti i keq, atëherë ndëshkimi i tyre është i dyfishtë.
2) Ibadete – ato janë të lidhura me nijetin, i cili i bën të sakta dhe u shumëfishon
shpërblimin1. Nëse nijeti është sa për sy e faqe, atëherë kemi të bëjmë me gjynah
dhe me shirk të vogël, që në disa raste mund të shndërrohet edhe në shirk të madh:
(a) nëse shtysa për të bërë ibadet është që në fillim sa për sy e faqe, atëherë kjo
përbën shirk dhe ibadeti është i pavlerë; (b) nëse puna është për Allahun, por më
pas futet dyfaqësia, në këtë rast, nëse fillimi i ibadetit nuk varet nga fundi i tij, siç
është rasti me sadakanë, atëherë fillimi është i saktë dhe fundi i pavlerë; por nëse
pjesa e fundit e ibadetit varet nga fillimi i tij, siç është namazi, atëherë kemi të
bëjmë me dy gjëra: (i) nëse personi përpiqet ta mposhtë dyfaqësinë, ajo nuk e
dëmton veprën; (ii) nëse personi është i qetë dhe nuk e shqetëson dyfaqësia, i gjithë


Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Kush bën plan për të bërë një vepër të mirë dhe nuk e bën dot, tek
Allahu i shkruhet një sevap i plotë. Nëse e planifikon dhe e vepron të mirën, atëherë Allahu ia
shkruan sikur ka bërë dhjetë të mira, deri në shtatëqind e më shumë madje. Ai që bën plan për të
bërë një vepër të keqe dhe nuk e bën, tek Allahu i shkruhet një sevap i plotë. Ndërsa kur e
planifikon dhe e vepron të keqen, Allahu i shkruan vetëm një të keqe. (Buhariu dhe Muslimi)
“Ky umet është si puna e atyre katër personave: dikujt Allahu i ka dhënë pasuri dhe dije, dhe ai me
pasurinë e tij vepron sipas dijes që ka, duke e shpenzuar në mëynrë të drejtë. Një tjetri Allahu i ka
dhënë dije, por jo pasuri, dhe ai thotë: ‘Po të kisha, edhe unë do veproja si filani!’ Shpërblimi i tyre
është i barabartë. Një tjetri Allahu i ka dhënë pasuri, por jo dije, dhe ai endet me pasurinë e tij duke e
shpenzuar jo siç duhet. Kurse një tjetri Allahu nuk i ka dhënë as dije dhe as pasuri, e ai thotë: ‘Po të
kisha, edhe unë si ky do bëja!’ Gjynahu i tyre është i barabartë.” (Tirmidhiu) Thënia e të dytit dhe e të
katërtit në hadith tregon për aq sa ata kishin mundësi, që është nijeti me dëshirën. Këtë e tregon
ajo që thonë “Po të kisha, edhe unë si ky do bëja!” Ndaj, çdonjëri i bashkëngjitet shokut të tij në
sevap apo në gjynah. Ibn Rexhebi thotë: “Ajo që thotë Profeti në këtë hadith, se “ata janë të
barabartë”, tregon për barazinë e shpërblimit të një vepre në thelb, pa shumëfishimin e saj; sepse
shumëfishimi lidhet me veprën e vepruar, e jo vetëm me nijetin pa kryer veprën. Nëse do të ishin të
barabartë në të gjitha anët, atij që do planifikonte për të kryer një të mirë dhe nuk do e bënte, do i
shkruheshin dhjetë sevape, gjë që bie në kundërshtim me të gjitha burimet e argumentimit.
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ibadeti prishet; (c) nëse dyfaqësia vjen pas veprës, atëherë ajo është thjesht cytje,
që nuk ndikon as te vepra, as te vepruesi. Ndërkaq, ka disa dyer të tjera – jo të
dukshme – nga mund të depërtojë dyfaqësia, të cilat duhen kujdes dhe mënjanuar.
Nëse me veprën e mirë synohet një interes i caktuar material, shpërblimi apo
gjynahu varet nga lloji/masa e nijetit. Në këtë rast kemi tri situata:
a. kur shtysa për të bërë një vepër të mirë është vetëm një interes material, siç është
rasti kur imami u prin njerëzve vetëm për të marrë rrogën, gjë që e bën atë
gjynahqar. I Dërguari i Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Ai që i futet një dijeje nëpërmjet
të cilës kërkohet Fytyra e Allahut, dhe e bën këtë thjesht për të arritur një të mirë të
kësaj bote, një i tillë nuk ka për ta ndjerë aromën e Xhenetit në botën tjetër.” (Ebu Dawudi)
b. kur vepron me nijetin për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe për këtë botë, në
këtë rast besimi dhe sinqeriteti i tij është i mangët, siç është rasti i atij që shkon në
haxh me nijetin për të bërë tregti, por edhe për të bërë haxh. Në këtë rast shpërblimi
i tij është në varësi të sasisë së sinqeritetit.
3. Gjëra të lejuara (mubh) – çdo gjë e lejuar përmban një nijet ose nijete të shumta.
Nëse ekziston vullneti, ato mund të shndërrohen në vepra që të afrojnë tek Allahu.
Dije se vepërmirët e sinqertë janë në shkallë të ndryshme:
 të ulët – kur ibadeti bëhet me shpresën për të fituar sevape, ose nga frika e
ndëshkimit.  të mesëm – kur ibadeti bëhet për të falënderuar Allahun dhe për t’iu
përgjigjur urdhrit të Tij;  të lartë – kur ibadeti bëhet nga dashuria për Allahun,
nga madhështia e Tij, nga dëshira për ta madhëruar dhe për ta lartësuar Atë. Kjo
është shkalla e të vërtetëve1 (siddk).
e pambarimtë. Rënia në gjynahe është
 Pendesa. Pendesa është një detyrë
sal-lallahu
pjesë e natyrës së njeriut. Profeti (alejhi ue sel-lem) thotë: “Çdo bir i Ademit është
gjynahqar, dhe gjynahqari më i mirë është ai që pendohet.” (Tirmidhiu)
“Nëse ju nuk do bënit gjynahe, Allahu do ju zhdukte dhe do sillte njerëz te tjerë, që
do bënin gjynahe, do kërkonin falje nga Allahu e Ai do i falte.” (Muslimi)
Vonesa e pendesës dhe vazhdimësia në gjynahe është e gabuar. Shejtani do që
te njeriu të kalojë një prej shtatë pengesave. Nëse një nga këto pengesa nuk arrin ta
kalojë, ai kalon tek ajo që vjen pas saj. Këto pengesa janë: 1) pengesa e shirkut dhe
e kufrit; 2) nëse nuk e kalon këtë prag, atëherë kalon te bidatet (sajesat në fe) në besim
dhe te lënia e rrugës së Profetit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) dhe e shokëve të tij; 3) nëse nuk e arrin
këtë, atëherë kalon te gjynahet e mëdha; 4) nëse nuk mundet as këtu, kalon te
gjynahet e vogla; 5) nëse nuk ia del, atëherë kalon te teprimi me gjërat e lejuara;
6) nëse nuk ia del as te kjo, atëherë kalon tek ato ibadete që janë më pak të
vlefshme se të tjerat në sevape; 7) nëse edhe me këtë nuk ia del, atëherë angazhon
shejtanë të tjerë, prej njerëzve dhe xhindeve.


Musai i tha Allahut: “Nxitova për te Ti, o Zot, që të kënaqeshe!” Musai nxitoi të takohej me Allahun,
që Allahu të kënaqej me të, dhe jo vetëm si përgjigje ndaj urdhrit. Një shembull është edhe sjellja e
mirë me prindërit: shkalla e ulët është t’i respektosh nga frika e ndëshkimit nga Allahu dhe për të
fituar sevapin e sjelljes së mirë; e mesmja është që të sillesh mirë me ta në bindje të Allahut dhe për
t’i kthyer mundin e përkujdesjes së tyre ndaj teje; dhe shkalla e lartë manifestohet atëherë kur ti të
sillesh mirë me ta nga dashuria për të madhëruar urdhrin e Allahut dhe nga dashuria për Të.
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Gjynahet ndahen në disa grupe: Gjynahet e mëdha – gjynahet e mëdha janë
ato që është transmetuar se kanë dënim nga sheriati (hdd) në këtë botë, kërcënim për
në ahiret, zemërim, mallkim apo mohim të besimit.
Gjynahet e vogla – gjynahe të vogla janë ato që nuk bëjnë pjesë në grupin e
parë. Por janë disa shkaqe që i shndërrojnë gjynahet e vogla në të mëdha, ku disa
nga më të rëndësishmet janë: vazhdimësia në gjynah, përsëritja, përçmimi i tyre,
krenaria për veprimin e tyre dhe shfaqja hapur e tyre.
Pendimi është i vlefshëm për çdo gjynah. Ai do ekzistojë derisa kur dielli të
lindë andej nga perëndon dhe deri kur shpirti të arrijë në grykë – në çastet e
vdekjes. Shpërblimi i atij që pendohet sinqerisht është shndërrimi i të këqijave në të
mira (sevape), edhe nëse të këqijat janë sa malet.
Për pranimin e pendesës ka disa kushte: 1) largimi prej gjynahut; 2) pendimi
për të kaluarën; 3) vendimi i fuqishëm për të mos iu kthyer kurrë më atij gjynahu;
4) nese gjynahu ka lidhje me të drejtat e njerëzve, duhet që t’u drejta e tyre.1
Në lidhje me pendesën njerëzit ndahen në katër grupe:
I penduar, i qëndrueshëm deri në fund të jetës, të cilit nuk i shkon në mendje
t’i kthehet atij gjynahu – përveç disa rrëshqitjeve të lehta, të pashmangshme nga
natyra e njeriut. Ky është i penduari i qëndrueshëm, dhe një person i tillë është nga ata
që nxitojnë të bëjnë të mira. Kjo lloj pendese quhet et-tewbetu en nesh – “pendimi i
sinqertë”, kurse një shpirt i tillë quhet en-nefsul-mutmeinneh – “shpirt i paqtë”.
I penduar, i qëndrueshëm në çështjet më kryesore të ibadetit, porse bën
gjynahe të vazhdueshme, jo të menduara paraprakisht, por ngaqë sprovohet me to.
Sa herë që ai bën një gjynah të caktuar, qorton veten, pendohet dhe vendos të jetë i
kujdesshëm për parandalimin e atyre shkaqeve që e çojnë drejt gjynaheve. Ky
quhet en-nefsu-l-lewmeh – “shpirti qortues”.
I penduar dhe i qëndrueshëm për njëfarë kohe, dhe më pas e mund pasioni për
gjynahe të caktuara, dhe jepet pas tyre. Por, megjithatë, një i tillë është i vazhdueshëm
me ibadetet. Gjithashtu, ai ia ka dalë të mënjanojë pjesën më të madhe të gjynaheve,
edhe pse mund të jepej pas tyre, duke qenë se joshet fort. Në fakt, atë e vënë për poshtë
një ose dy gjynahe, dhe sapo i vepron, pendohet. Megjithatë, ai i premton vetes se do
pendohet. Ky është en–nefsu-l-mesleh – “shpirti përgjegjës”. Përfundimi i tij është
në rrezik, sepse pendohet me vonesë, ose e shtyn për më vonë, por ndodh të ndërrojë
jetë para se të pendohet, ndërkohë që veprat do gjykohen sipas përfundimit.
I penduar dhe i qëndrueshëm për njëfarë kohe, por më pas i kthehet gjynaheve,
dhe zhytet në to, pa e vrarë mendjen për t’u penduar dhe pa ndjerë keqardhje. Ky
është en-nefsu-l-emmretu bis-s’ – “shpirti i prirë nga e keqja”. Frika është që ky
shpirt të ketë një përfundim të keq.


Na përcillet se Pejgamberi (sal-lallahu
tre regjistra: një që Allahu nuk i
alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Allahu ka
kushton rëndësi, një tjetër që nuk lë gjë pa i kushtuar rëndësi dhe një tjetër të cilin nuk e fal. Për
sa i përket regjistrit që Allahu nuk e fal, ai është shirku. Allahu thotë: “Sigurisht, atij që adhuron
tjetërkënd përveç Allahut, Allahu do t’ia ndalojë Xhenetin dhe strehim i tij do jetë Zjarri.” (El-ie 
Ndërsa regjistri që i kushton rëndësi, ka të bëjë me padrejtësitë mes robit dhe Zotit. Këto mund të
falen nga Zoti. Dhe regjistri në të cilin i kushtohet rëndësi çdo gjëje përfshin padrejtësitë e njerëzve
ndaj njëri-tjetrit. Në këtë rast, shpagimi mes tyre është i pashmangshëm. (Ahmei – por haithi është i obët.
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 Sinqeriteti, vërtetësia.

Sinqeriteti dhe vërtetësia janë baza e të gjitha
veprave të zemrës. Fjala “sinqeritet” përdoret në gjashtë kuptime: 1) sinqeriteti në
fjalë; 2) sinqeriteti në dëshira dhe qëllime; 3) sinqeriteti në vendosmërinë për të
bërë një vepër; 4) sinqeriteti në përmbushjen e vendosmërisë për të bërë një vepër;
5) sinqeriteti në punë, në mënyrë që ana e brendshme të jetë njëlloj si e jashtmja,
siç është përkushtimi në namaz; 6) sinqeriteti në përmbushjen e të gjitha gradave të fesë.
Kjo është shkalla më e lartë dhe më e shtrenjtë. Këtu futet sinqeriteti në droje,
në shpresë, në madhërim, në zuhd, në kënaqësi, në mbështetjen tek Allahu, në
dashuri e në veprat e tjera të zemrës. Ai që është i cilësuar me sinqeritet në të gjitha
ato që u përmendën është i sinqerti (siddk), sepse vetëm ai tashmë ka arritur në
kulmin e sinqeritetit. Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Jini të sinqertë, sepse
sinqeriteti të shpie në vepra të mira dhe veprat e mira të shpien në Xhenet. Ai që
është vazhdimisht i sinqertë dhe përpiqet që të gjejë gjithmonë të vërtetën, do
shkruhet tek Allahu si i sinqertë.” (Buhariu dhe Muslimi)
Ai që nuk e ka të qartë të vërtetën dhe e kërkon atë me sinqeritet nga Allahu,
pa u ndikuar nga dëshirat dhe epshi i tij, në të shumtën e rasteve e gjen atë, por
edhe nëse nuk e gjen, arsyetohet nga Zoti.
E kundërta e sinqeritetit dhe e vërtetësisë është gënjeshtra, e rremja. Vendi i
parë nëpër të cilin kalon gënjeshtra drejt shpirtit është gjuha, dhe sapo ta
shkatërrojë atë kalon nëpër gjymtyrë, duke prishur veprat e këtyre të fundit, sikurse
paraprakisht ka prishur gjuhën/fjalët. Gënjeshtra përfshin fjalët, veprat dhe gjendjet
e njeriut. Kështu e keqja e rrethon atë nga të gjitha anët.
Dërguarit të Tij dhe
 Dashuria. Me dashurinë ndaj Allahut, ndaj tësal-lallahu
besimtarëve arrihet ëmbëlsia e besimit. Profeti i Allahut (alejhi ue sel-lem) thotë: “Ai që ka
tre gjëra do gjejë në to ëmbëlsinë e besimit: Ai që e do Allahun dhe të Dërguarin e
Tij më shumë se çdo gjë; ai që e do dikë vetëm për hir të Allahut; Ai që urren të
kthehet në mosbesim – pasi Allahu e shpëtoi prej tij – siç urren të hidhet në zjarr.”
Kur pema e dashurisë mbillet në zemër dhe ujitet me ujin e sinqeritetit dhe me
ndjekjen e të Dërguarit të Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), ajo do japë në vazhdimësi
shumëllojshmëri frutash – me lejen e Zotit të saj.
Dashuria ndahet në katër lloje:
i. dashuria ndaj Allahut, që është baza e besimit;
ii. dashuria për hir të Allahut dhe urrejtja për hir të Tij, që është një detyrë e
domosdoshme1;


Në lidhje me dashurinë dhe urrejtjen (el-welā wel-berā) për hir të Allahut njerëzit ndahen në tri
kategori: a. ata që duhen me sinqeritet, pa as më të voglën urrejtje. Të tillë janë besimtarët e
sinqertë, si profetët, të sinqertit, në krye të të cilëve qëndron zotëria jonë, Muhamedi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem),
gratë e tij, vajzat dhe shokët e tij; b) ata që urrehen plotësisht, siç është rasti me jobesimtarët,
politeistët dhe dyfytyrëshit; c. ata që nga njëra anë duhen dhe nga ana tjetër urrehen. Të tillë
janë besimtarët gjynahqarë. Dashuria ndaj tyre duhet të jetë sipas besimit që kanë; sikurse dhe
urrejtja ndaj tyre duhet të jetë për aq sa janë gjynahqarë.Te këta individë duhet pjesa e besimit
që kanë dhe urrehet pjesa e gjynaheve që bëjnë. Dashuria ndaj jobesimtarëve ka dy aspekte: i.
dashuri që të çon në dezertim dhe dalje nga Islami; në rastin kur duhen, mbështeten dhe
ndihmohen për fenë e tyre; ii. dashuria që është e ndaluar, por që nuk të nxjerr nga Islami; në
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iii. t’i bësh Allahut shok ne dashuri, që nënkupton t’i shoqërosh Atij edhe të tjerë në
këtë dashuri të domosdoshme, siç është rasti i dashurisë që kanë paganët për
zotat e tyre – ky është thelbi i idhujtarisë;
iv. dashuria e natyrshme, siç është dashuria për prindërit, për fëmijët, për ushqimin
etj. Kuptohet që kjo është e lejuar. Po deshe që Allahu të të dojë, mos e lidh
zemrën tënde me këtë jetë! Profeti i Zotit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Mos e lidh zemrën
tënde me mirësitë e jetës së kësaj bote – të të dojë Allahu!” (Ibn Maxhe)
 Mbështetja. Mbështetja nënkupton dorëzimin e zemrës dhe mbështetja e saj
tek Allahu për të arritur atë që kërkon, ose për të larguar atë që nuk do, duke qenë i
bindur tek Allahu dhe duke bërë shkaqet e natyrshme. Lënia e dorëzimit të zemrës
përbën kundërshtim të tewhd-it, ndërsa lënia e shkaqeve është paaftësi dhe
mangësi mendore. Vendi dhe koha e mbështetjes qëndrojnë para se të kryhet
veprimi. Mbështetja është fryt i besimit të fortë. Ajo ndahet në tre lloje:
i. e detyrueshme (wxhib) – në lidhje me ato gjërat që nuk i ka në dorë askush
përveç Allahut, fjala vjen, shërimi i të sëmurit.
ii. e ndaluar (haram) – që ndahet në dy lloje: a. shirk i madh – kur mbështetja
është plotësisht te shkaqet dhe duke menduar se ato ndikojnë të vetme për
sjelljen e ndonjë të mire, apo për largimin e të keqes1; b. shirk i vogël – siç është
rastin kur duhen, mbështeten dhe ndihmohen në çështjet e tyre të kësaj bote. Nganjëherë ndodh
një ngatërresë dhe një përzierje mes sjelljes së mirë me ta (me ata që nuk janë armiq në luftë)
dhe urrejtjes së tyre, por që domosdo duhet që mes tyre të bëhet dallim. Drejtësia me ta dhe
sjellja e mirë, pa i dashur brenda vetes, siç është butësia me të pafuqishmin, fjalët e buta dhe
mëshira janë të lejuara. Allahu i Madhëruar ka thënë: “Allahu nuk ju ndalon të silleni mirë dhe të
jeni të drejtë ndaj atyre që nuk luftojnë kundër jush, për shkak të fesë dhe që nuk ju dëbojnë prej
shtëpive tuaja.” (El-umtehime  Ndërsa urrejtja e tyre dhe armiqësia me ta është diçka tjetër. Këtë
Allahu e urdhëron në një varg tjetër: “O besimtarë, mos i bëni miq armiqtë e Mi dhe tuajt, duke u
shprehur atyre dashuri!” (El-umtehime  Drejtësia në marrëdhëniet me ta nga njëra anë, dhe
urrejtja e tyre nga ana tjetër është e mundur, siç veproi Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) me çifutët e Medinës.

A bie në kunërshtim bërja e shkaqeve me mbështetjen? Kemi isa situata:
i. Në përfitimin e një dobie të munguar, e cila ka tre aspekte: a. shkak i sigurt – siç është martesa për
të bërë fëmijë. Lënia e këtij veprimi është çmenduri, dhe assesi nuk mund të quhet mbështetje; b.
shkaqe që nuk janë të sigurta, por që në shumicën e rasteve pasojat nuk vijnë pa to, si udhëtari pa
ushqim në shkretëtirë. Veprimi i tij nuk është mbështetje dhe ai është i urdhëruar që të marrë
ushqim me vete, sepse Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), kur bëri hixhretin u përgatit për të dhe mori edhe
udhërrëfyes për në Medinë; c. shkaqet që mendohet se sjellin pasojat pa një besim të dukshëm, si
ai që projekton plane të hollësishme për të fituar; ai nuk del nga mbështetja, madje lënia e planeve
nuk qëndron askund në anë të mbështetjes. Umeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!) thotë: “I
mbështetur është ai që hedh farën në tokë dhe më pas i mbështetet Allahut.
ii. Ruajtja e gjendjes – kush gjen ushqim të lejuar, ruajtja e tij nuk e nxjerr nga mbështetja,
sidomos nëse ka edhe familje. Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) shiste pemët e fisit Benu Nadir dhe depozitonte
për ta ushqimin e një viti.
iii. Prapësimi i një të keqeje që ka rënë ende – nuk është prej kushteve të mbështetjes lënia e
shkaqeve që të mbrojnë nga e keqja, si çadra për shi apo sigurimi teknik i makinës. Në të gjitha
këto raste njeriu mbështetet te Bërësi i shkaqeve dhe jo te vetë shkaqet. Më pas është i kënaqur
me caktimin e Allahut.
iv. Largimi i të keqes pas rënies së saj – kjo ka tri pika: a. shkak i sigurt – si uji që largon etjen. Lënia
e këtij shkaku nuk ka të bëjë kurrsesi me mbështetjen; b. shkak i menduar – si hixhamja (nxjerrja
e gjakut prej lëkurës me kupa). Ky veprim nuk bie në kundërshtim me mbështetjen, sepse Profeti
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) është mjekuar dhe ka urdhëruar për t’u mjekuar; c. shkak imagjinar – si mjekimi me
djegie ndërkohë që je shëndosh e mirë, për t’i paraprirë sëmundjes. Ky veprim bie në
kundërshtim me mbështetjen.
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rasti i mbështetjes te dikush për riskun, pa besuar që ai është vetëm në dorën e tij,
por duke pasur besimin se ai është më shumë se thjesht një shkak.
iii. e lejuar – kur njeriu autorizon dikë dhe mbështetet tek ai për gjëra që janë në
mundësinë e tij, si në shitblerje, por nuk lejohet të thuhet se iu mbështeta Allahut
dhe ty, por të kam autorizuar.
 Falënderimi. Falënderimi është shfaqja e shenjave të mirësisë së Allahut
mbi robin e tij: në zemër me besim; në gjuhë me falënderim dhe në gjymtyrë me
ibadete. Falënderimi është qëllim në vetvete, ndërsa durimi është mjet për të tjerat.
Falënderimi bëhet me zemër, me gjuhë dhe me gjymtyrë. Falënderim i nënkupton
që mirësitë t’i përdorësh sipas asaj që është e lejuar, si dhe për të adhuruar Allahun.
 Durimi. Durimi nënkupton që në rast sprovash të mos i ankohesh askujt tjetër
përveç Allahut. Allahu i Madhëruar thotë: “Vetëm ata që janë të durueshëm do
shpërblehen pa masë.” (Ez-Zumer, 10) Ndërsa Pejgamberi i Tij (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë:
“Kush përpiqet të bëjë durim, Allahu do ta bëjë të durueshëm. Askujt nuk i është
dhënë mirësi më e madhe dhe më e gjerë sesa durimi.” (Buhariu dhe Muslimi)
Umeri (radijallahu
) thotë: “Në çdo sprovë që kam kaluar kam hasur katër mirësi nga
anhu!
Allahu: që nuk ishte në fe, që nuk ka qenë më e madhe, që nuk isha i privuar të jem
i kënaqur me të dhe që shpresoja shpërblimin nga ajo.
Durimi ka disa shkallë:
a. i ulët – që ka të bëjë me lënien e pavullnetshme të ankeses;
b. i lartë – falënderimi i Allahut për sprovën. Ai ndaj të cilit është bërë padrejtësi,
nëse lutet kundër atij që i ka bërë padrejtësi, ka ndihmuar veten, ka marrë atë që
i takon dhe nuk ka bërë durim.
Durimi ka dy nivele:
i. trupor – për të cilin nuk po flasim këtu;
ii. shpirtëror, ose psikologjik1.
Gjithçka që i ndodh njeriut, ose i jepet në këtë botë nuk del jashtë nga këto
dy aspekte:
a. që i ndodh ose i jepet sipas dëshirës së tij, dhe këtu është i nevojshëm durimi për
të përmbushur të drejtat e Allahut, siç është falënderimi, dhe që asgjë prej tyre të mos
kalojë në haram;
b. që ndodh kundër dëshirës së tij, dhe kjo ndahet në tre lloje: i. durimi në adhurimet
ndaj Allahut – në këtë rast është detyrë të veprohet ajo që është e detyrueshme; dhe
është e pëlqyeshme të veprohen ato që janë nafile, pra ibadetet vullnetare; ii. durimi
për të mos bërë gjynah ndaj Allahut – në këtë rast është detyrë të mënjanohet harami,
dhe është e pëlqyeshme që, gjithashtu, të evitohet ajo që është e papëlqyeshme
(mekrh); iii. durimi ndaj caktimit të Allahut – në këtë rast është detyrë të ruhet gjuha
nga ankesat, të mbyllet zemra ndaj kundërshtimit dhe mospëlqimit të caktimit të


Ky lloj durimi, nëse është ndaj dëshirave të barkut dhe të epsheve, quhet dëlirësi; nëse bëhet në
luftë, quhet trimëri; nëse bëhet për t’u përmbajtur nga zemërimi, quhet hilm – “durim i
skajshëm”; nëse ka të bëjë me fshehjen e diçkaje, quhet ruajtje e fshehtësisë; nëse ka të bëjë me
gjërat e luksit, quhet zuhd – “asketizëm”; dhe nëse ka të bëjë me një sasi të vogël nga të mirat e
kësaj bote quhet kanāʿah – “të mjaftohesh dhe të kënaqesh me aq sa ke”.
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Allahut, si edhe ruajta e gjymtyrëve nga veprimi i atyre gjërave që nuk e kënaqin
Allahun, si: vajtimi, grisja e rrobave, goditja apo gërvishtja e fytyrës etj. Është e
pëlqyeshme që zemra të jetë e kënaqur me caktimin e Allahut.
Kush është më i mirë, i pasuri falënderues apo i varfri durimtar?
Nëse i pasuri e shpenzon pasurinë e tij, ose e ruan për ta shpenzuar në vendet
ku Allahu është i kënaqur, ai është më i mirë se i varfri, por nëse shumicën e pasurisë
së tij e shpenzon për gjëra që janë të lejuara, atëherë i varfri është më i mirë.
Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Ai që ha dhe falënderon është si ai që agjëron.” (Ahmedi)
 Kënaqësia. Kënaqësia është të mjaftohesh me diçka dhe të jesh i kënaqur
me të. Ajo manifestohet pasi të ketë përfunduar veprimi. Kënaqësia me caktimin e
Allahut është grada më e lartë e të afërmve të Allahut. Ajo është fryt i dashurisë
dhe i mbështetjes te Zoti. Lutja që Allahu t’i largojë gjërat e papëlqyera, nuk e
mohon kënaqësinë me të.
 Përulja. Përulja është madhërimi, ndjenja e pafuqisë dhe nënshtrimi i zemrës.
Hudhejfja thotë: “Kujdes nga përulja hipokrite!” Dikush i tha: “Ç’është përulja
hipokrite?” Ai u përgjigj: “Trupin ta shohësh të përulur, ndërsa zemrën jo.”
Gjithashtu Hudhejfja na thotë: “Gjëja e parë që do humbisni nga feja juaj është
përulja.” Çdo ibadet që kërkon përulje (përkushtim), shpërblimi i tij do jetë po aq
sa do ketë përulje në të, siç është rasti me namazin. Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), për atë që
falet, thotë se nga namazi i tij do ketë gjysmën e shpërblimit, një të katërtën, një të
pestën... një të dhjetën. Madje ai mund të mos fitojë asgjë nga namazi i tij, për
shkak të mungesës së përuljes.
 Shpresa. Shpresa është të shikosh gjerësinë e mëshirës së Allahut. E
kundërta e saj është pesimizmi. Të veprosh me shpresë është më mirë se të veprosh
me frikë, sepse shpresa trashëgon mendim të mirë për Allahun, i Cili thotë: “Unë
jam te mendimi i robit Tim për Mua.” (Muslimi)
Shpresa ka dy shkallë:
e lartë – kur dikush bën një punë të mirë dhe shpreson te shpërblimi i Allahut.
Aishja thotë: “O Pejgamber i Allahut: “Dhe që kur japin atë që japin, zemrat e
tyre i kanë plot frikë” (El-Mu’minn, 60) është ai që vjedh, që bën imoralitet, pi alkool
dhe i frikësohet Zotit të Madhëruar?” Profeti ia ktheu: “Jo, o e bija e Sidikut. Bëhet
fjalë për ata që falen, agjërojnë, që japin sadaka dhe kanë frikë se nuk do t’u
pranohet: “Ata nxitojnë të bëjnë vepra të mira dhe për këto punë janë të
parët.” (El-Mu’minn, 61)
e ulët – kur gjynahqari i penduar shpreson te falja e Allahut. Kurse shpresa e
gjynahqarit këmbëngulës, që ka lënë mënjanë pendimin dhe shpreson te mëshira e
Allahut, quhet dëshirë e jo shpresë. Kjo e fundit është e qortueshme, ndërkaq dy të
parat janë të pëlqyeshme. Besimtari harmonizon mes veprave të mira dhe frikës.
Kurse dyfytyrëshi bën bashkë të keqen dhe sigurinë (që nuk do dënohet).
 Frika. (el-hauf) Frika është pikëllimi i shpirtit për të keqen që mendon se
mund të vijë. Nëse e keqja është e sigurt, atëherë kemi të bëjmë me el-hashjeh. E
kundërta e frikës është siguria. Frika nuk është ana e kundërt e shpresës, por ajo
luan rolin e shtytësit nëpërmjet druajtjes; ndërsa shpresa luan rolin e shtytësit
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nëpërmjet dëshirës. Duhet me patjetër që të bëhet harmonizimi mes dashurisë, frikës
dhe shpresës. Ibn Kajimi thotë: “Në rrugëtimin e saj drejt Allahut, zemra i ngjan
zogut: dashuria është koka e tij, ndërsa frika dhe shpresa janë dy krahët. Kur frika
zë vend në zemër, djeg vendet e epsheve dhe largon këtë botë prej saj. Frika e cila
është detyrim është ajo lloj frike që të detyron të bësh veprat që janë obligim, dhe
të lësh ato që janë haram. Frika e pëlqyeshme (mustehab) është ajo që e bën njeriun
të bëjë gjërat e pëlqyeshme dhe të lërë të papëlqyeshmet. Frika ka llojet e veta:
i. frika e fshehtë dhe e adhurimit – që duhet të jetë vetëm për Allahun. Nëse ato
janë ndaj dikujt a diçkaje tjetër përveç Allahut, atëherë është shirk i madh, siç
është rasti me frikën nga zotat paganë, se ata mund të të bëjnë ndonjë të keqe,
apo të të sjellin diçka të papëlqyeshme;
ii. frika e ndaluar – që është lënia e një obligimi, ose e një vepre të ndaluar nga
frika e njerëzve;
iii. e lejuar – frika e natyrshme, për shembull, nga egërsirat etj.
 Asketizmi. Asketizmi, që në arabishte quhet zuhd, do të thotë të lësh diçka të
dëshiruar për diçka më të mirë (të lësh mirësitë e kësaj jetë për mirësitë e botës
tjetër). Zuhdi në këtë botë e qetëson zemrën dhe trupin, ndërsa dëshira për dynjanë
shton brengat dhe shqetësimet. Dashuria ndaj kësaj bote është koka e çdo gabimi,
ndërkohë që mosdashja e saj është shkak i çdo adhurimi. Zuhdi karshi kësaj jete
nënkupton që këtë të fundit ta nxjerrësh nga zemra, e jo thjesht nga duart. Nxjerrja
e saj nga duart ndërkohë që zemra është e varur pas saj është bash lloji i zuhdit që
manifestojnë mendjelehtët. Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Pasuria e mirë është mirësi
për njeriun e mirë.” (Ahmedi)
Situatat e të varfrit kundrejt pasurisë janë pesë:
i. kur arratiset nga pasuria, duke e urryer atë dhe duke treguar kujdes nga e keqja
e saj dhe nga preokupimi për të. Ai që i takon kësaj gjendjeje quhet asket;
ii. nuk i gëzohet ardhjes së saj, as nuk e urren atë me urrejtjen bezdisëse; ai nuk
gëzohet kur ajo i vjen dhe as nuk e urren atë aq sa të ketë dëme. Ky person quhet
i kënaqur;
iii. kur posedimi i pasurisë është më e dashur për të se mospasja e saj; ai e dëshiron
atë, por dëshira e tij nuk ka shkuar deri në pikën sa të ngrihet e ta kërkojë, por
nëse i vjen papandehur – i gëzohet; e nëse arritja e saj kërkon mundë, ai nuk
merret me të. Ky person quhet kni – “i kënaqur me atë që ka”;
iv. nëse e lë atë nga pamundësia – përndryshe, nëse do gjente ndonjë rrugë për ta
kërkuar, qoftë edhe të lodhshme, do e kërkonte. Ky person quhet hris –
“lakmues i pasurisë”;
v. ai që është i detyruar ta kërkojë atë, si: nga uria, mungesa e rrobave etj. Ai që
ndodhet në këtë gjendje quhet mud’tar – “i detyruar”.
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Bisedë e qetë



Një burrë, që quhej Abdullah1, takon një tjetër që quhej Abdunebi2. Abdullahu
nuk e pranoi në vetvete këtë emër, dhe arsyetoi: “Si mund të adhurojë dikush dikë
tjetër përveç Allahut Fuqiplotë?”. Më pas ai i drejtohet Abdunebiut, duke i thënë:
“Vallë, adhuron dikë tjetër përveç Allahut?!” Abdunebiu i tha: “Jo! Unë nuk adhuroj
askënd tjetër përveç Allahut. Unë jam musliman; unë adhuroj Allahun.” Abdullahu i
tha: “Atëherë ç’është ky emër, që u ngjan emrave të krishterë, si rob i Jezuit? Por, për
ata nuk është çudi, sepse të krishterët adhurojnë Jezuin. Ata që dëgjojnë emrin tënd,
gjëja e parë që u shkon në mend është se ti adhuron Profetin (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), ndërkohë që
ky nuk është besimi i muslimanëve kundrejt Profetit. Detyra e tyre është të besojnë
se Muhamedi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) është rob i Allahut dhe i dërguar i Tij.” Abdunebiu ia ktheu:
“Por, Muhamedi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) është njeriu më i mirë dhe zotëria i të dërguarve, dhe ne
thirremi me këtë emër për begati dhe për t’u afruar tek Allahu me pozitën që ka ai.
Po ashtu, ne kërkojmë prej tij (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) që të ndërmjetësojë për ne tek Allahu.
Madje mos u çudit, se emri i vëllait tim është Abdulhusejn (rob i Husejnit), ndërsa
babai im quhej Abduresul (rob i të Dërguarit). Këta emra janë përdorur qëkur nga
njerëzit. Këtë na e kanë lënë trashëgim edhe parardhësit. Mos e tepro me këtë
çështje, sepse ajo është e thjeshtë dhe feja është lehtësi!”
Abdullahu: “Kjo është një tjetër gjë e papranueshme, edhe më e papranueshme
se e para, që do të thotë të kërkosh nga të tjerë krahas Allahut atë që nuk mund ta
japë askush përveç Allahut, qoftë ky (atij që i drejtohemi) vetë Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), ose
)a
njerëz të tjerë vepërmirë me vlerë më të ulët se ai, siç mund të jetë Husejni (radijallahu
anhu!
një tjetër, sepse kjo bie në kundërshtim me njësimin e Allahut – me të cilin jemi
urdhëruar – dhe me kuptimin e shprehjes l ilhe il-lAllh. Do të të bëj disa pyetje,
në mënyrë që të të bëhet e qartë rëndësia e kësaj çështjeje dhe pasojat e vënies së
këtyre emrave. Ndërkohë, unë nuk kam qëllim tjetër përveçse të vërtetën dhe
ndjekjen e saj, si edhe të bëj të qartë kotësinë e këtyre veprimeve dhe mënjanimin e
tyre; të urdhëroj për vepra të mira dhe të ndaloj nga të këqijat. I kërkoj ndihmë
Allahut dhe Atij i mbështetem. Nuk ka fuqi e as pushtet pa Allahun e Lartë e të
Madhëruar! Por, si fillim po të kujtoj fjalën e Allahut të Madhëruar: “Ndërsa
përgjigjja e vetme e besimtarëve, kur thirren tek Allahu dhe i Dërguari i Tij, që
ai të gjykojë midis tyre, është: ‘Dëgjojmë dhe bindemi’.” (En-Nr, 51)
“Nëse nuk pajtoheni për një çështje, drejtojuni Allahut dhe të Dërguarit,
nëse besoni Allahun dhe Ditën e Kiametit.” (En-Nis’, 59)
Ti the se e njëjëson Allahun dhe dëshmon se nuk ka zot tjetër që e meriton
adhurimin përveç Allahut. A mund të ma sqarosh se çdo të thonë këto fjalë?
Abdunebiu: Të njëjësosh Allahun do të thotë të besosh se Allahu ekziston, se Ai i
ka krijuar qiejt dhe Tokën, se Ai ngjall dhe vdes, se Ai drejton gjithësinë, se Ai
është Furnizuesi, i Dituri, i Mirënjoftuari, i Fuqishmi...
Abdullahu: Nëse do të ishte vetëm ky njëjësimi i Allahut, Faraoni dhe populli i tij,
Ebu Xhehli dhe të tjerë do quheshin njëjësues të Allahut, sepse ata, si dhe shumica
e idhujtarëve, nuk e injoronin një çështje të tillë. Faraoni që pretendonte se ishte



Që do të thotë “rob i Allahut”.
Që do të thotë “rob i Profetit”.
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zot, ai në vetvete ishte i vetëdijshëm se Allahu ekziston dhe se është Ai që e
administron gjithësinë. Një argument për këtë është fjala e Allahut: “Kështu, ata i
mohuan ato (faktet e Allahut dhënë Musait) padrejtësisht dhe me mendjemadhësi,
edhe pse ata në vetvete ishin të bindur për të vërtetën...” (En-Neml, 14)
Këtë ai e pranoi qartazi kur po mbytej. Por, e vërteta është se njësimi për të
cilin janë dërguar profetët dhe për të cilin janë zbritur librat; për të cilin janë luftuar
kurejshët është ta njëjësosh Allahun në ibadet, dhe ibadeti është një emër që
përfshin çdo gjë që do Allahu dhe që është i kënaqur me të. Ndërsa fjala “zot” te
shehadeti nënkupton se Ai është i adhuruar me të drejtë, dhe se askush përveç Tij
nuk meriton të adhurohet.
Abdullahu: A e di se përse janë sjellë të dërguarit mbi Tokë, i pari i të cilëve ishte
Nuhu (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem)?
Abdunebiu: Që t’i thërrasë idhujtarët të adhurojnë vetëm Allahun dhe të braktisin idhujt.
Abdullahu: Cili është shkaku i shirkut te populli i Nuhut?
Abdunebiu: Nuk e di.
Abdullahu: Allahu e dërgoi Nuhun pasi populli i tij filloi të madhëronte njerëzit e
mirë: Uedën,Suuain, Jeguthin dhe Nesrën.
Abdunebiu: Mos do të thuash se Ueda, Suuai e të tjerë kanë qenë emra njerëzish të
mirë dhe jo emra tiranësh femohues?
Abdullahu: Po. Këta emra u përkasin disa burrave të mirë, të cilët populli i Nuhut i
mori për zota. Popullin e Nuhut e ndoqën arabët. Një argument për këtë është ajo që
), i cili thotë: “Idhujt e popullit të Nuhut kaluan
transmetohet nga Ibn Abasi (radijallahu
anhu!
më pas tek arabët. Ueda ka qenë i fisit të Kelbit në Dumete el- Xhendal1, Suuai ka
qenë i fisit të Hudhejlit2, Jeguthi i fisit të Muradit e më pas i fisit Beni Gutajf në
Xhewf të Sebeit; Jeuku ka qenë i fisit të Hemdanit, ndërsa Nesri në Himjer, i familjes
së Dhil Kelasë, njerëz të mirë nga populli i Nuhut. Pasi vdiqën, shejtani u pëshpëriti
njerëzve që në vendet e tyre të ngrinin disa statuja dhe t’u vendosnin emrat e tyre,
dhe ashtu vepruan. Por ata nuk u adhuruan prej tyre, derisa ai brez u shua bashkë me
dijen, dhe kështu ata nisën të adhurohen nga brezat pasardhës.” (Buhariu)
Abdunebiu: Kjo është e çuditshme!
Abdullahu: A të të rrëfej për diçka edhe më të çuditshme, që të dish se vulën e
profetëve, zotërinë tonë, Muhamedin (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), Allahu e dërgoi te një popull i cili
kërkonte falje nga Allahu, bënte tavaf (në Qabe), bënte sa’jin (në haxh), bënte
haxhin dhe jepte sadaka, por – krahas këtyre – disa krijesa ata i bënin ndërmjetës
mes tyre dhe Allahut, dhe thoshin: “Me këta ne duam t’i afrohemi Allahut, ne duam
ndërmjetësimin e tyre tek Ai.” Ndër këta ndërmjetës – sipas tyre – ishin engjëjt,
Isai dhe njerëz të tjerë të mirë. Allahu dërgoi Muhamedin (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) që t’u
sal-lallahu
ripërtërinte fenë e babait të tyre, Ibrahimit (alejhi ue sel-lem), dhe t’u shpjegonte se ky
afrim dhe ky besim është një e drejtë që i takon vetëm Zotit. Vetëm Ai është
Krijuesi i pashoq. Askush nuk furnizon përveç Tij. Shtatë qiejt dhe çdo gjë që ndodhet
brenda tyre, Toka dhe çfarë ajo mban janë robër të Tij dhe nën sundimin të Tij; madje



Qytet në Shamin e asokohshëm.
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ata pranojnë se edhe zotat që ata adhurojnë janë nën pushtetin dhe zotërimin e Tij.
Abdunebiu: Këto janë fjalë me shumë rëndësi dhe të çuditshme, por a kanë argument?
Abdullahu: Argumentet janë të shumta, ndër to janë edhe këto fjalë të Zotit:
“Thuaj: ‘Kush ju ushqen nga qielli dhe Toka? Kush ju mundëson dëgjimin
dhe shikimin? Kush mund të nxjerrë të gjallën nga e vdekura dhe të vdekurën
nga e gjalla? Kush i drejton gjërat?’ Ata do thonë ‘Allahu’. E ti (o Muhamed)
thuaj: ‘Atëherë përse nuk e keni frikë Atë’?” (Jnus, 31)
“Thuaj: ‘E kujt është Toka dhe gjithçka që gjendet në të, nëse e dini?’ Ata do
thonë: ‘E Allahut!’ E ti thuaju: ‘Vallë, a nuk po ia vini veshin?’ Thuaj: ‘Kush
është Zoti i shtatë qiejve dhe Zoti i Fronit Madhështor?’ Ata do thonë:
‘Allahu.’ E ti thuaju: ‘Vallë, a nuk keni frikë?’ Thuaj: ‘Kush është Ai që ka në
dorë pushtetin mbi çdo gjë, që mbron, por prej Tij nuk mund të mbrohet
askush, nëse e dini?’ Ata do thonë: ‘Allahu.’ E ti thuaju: ‘Atëherë përse
magjepseni’?!” (El-Mu’minn, 84-89)
Mushrikët (paganët) në haxh thërrisnin: “T’u përgjigjëm, o Allah, t’u përgjigjëm, t’u
përgjigjëm! Nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim përveç Teje, përveç një shoku që
ke, të cilin Ti e zotëron atë dhe atë që ai zotëron!”
Pranimi i mushrikëve kurejshë se Allahu është Drejtuesi i gjithësisë, ose ajo që quhet
tewhd-ur-rububijeh nuk i futi dot në Islam. Synimi i tyre që engjëjt, apo
pejgamberët, ose njerëzit e mirë të ishin ndërmjetësit e tyre dhe shkak i afrimit me
Allahun, i çoi në gradën e jobesimtarëve. Prandaj duhet që lutjet të jenë që të gjitha
për Allahun; zotimi të jetë i gjithi për Allahun; kurbani të jetë për Allahun; ndihma të
kërkohet vetëm nga Allahu dhe të gjitha llojet e ibadetit të bëhen vetëm për Allahun.
Abdunebiu: Nëse njëjësimi i Allahut nuk është vetëm të pranosh se Allahu ekziston
dhe se është Ai që drejton gjithësinë, atëherë ç’është tewhd-i?
Abdullahu: Tewhd-i për të cilin u dërguan profetët dhe të cilin refuzuan ta pranonin
mushrikët është njëjësimi i Allahut me iradet. Kështu që, asnjë lloj ibadeti të mos
bëhet për dikë tjetër, si: lutja, zotimi, kurbani, kërkimi i ndihmës etj. Ky është
tewhd-i që nënkupton thënia l ilhe il-Allh – “nuk ka zot tjetër që e meriton
adhurimin përveç Allahut. Zoti sipas kurejshëve është ai të cilit i drejtohen ibadetet e
mësipërme, qoftë ai engjëll, profet, njeri i dashur (evlija), pemë, varr apo xhind. Ata
nuk ishin të pavetëdijshëm për faktin se Allahu është Krijuesi, Furnizuesi, Drejtuesi,
sepse e dinin se këto i përkasin vetëm Allahut, siç e thamë më lart, ndaj dhe Profeti
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) u erdhi atyre për t’i thirrur te fjala e tewhd-it l ilhe il-Allh dhe për të
zbatuar kuptimin e saj, e jo thjesht ta deklarojnë me gojë.
Abdunebiu: Mos do të thuash që mushrikët kurejshë e dinin më mirë se shumë prej
muslimanëve të kohës së sotme domethënien e fjalës l ilhe il-Allh?
Abdullahu: Po, ky është realiteti i hidhur. Jobesimtarët dhe injorantët në atë kohë e
dinin se ajo fjalë që kumtonte Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) nënkuptonte njësimin e Allahut me
ibadet dhe mohimin e çdo gjëje tjetër që adhurohej përveç Tij, si dhe largimin prej
atyre adhurimeve. Kur ai u tha: l ilhe il-Allh, ata i thanë: “A mos kërkon ai që të
gjithë zotat t’i bëjë një Zot të Vetëm? Vërtet që kjo është një gjë e çuditshme!”(Sd, 5),
edhe pse ata besonin se Allahu është Drejtuesi i gjithësisë. Kur injorantët mohues e
dinin këtë, me të vërtetë që është çudi me ata që pretendojnë se janë muslimanë dhe
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nuk e dinë shpjegimin e kësaj fjale, të cilën e njihnin majft mirë idhujtarët e asaj kohe.
Madje ata pretendojnë se ajo nënkupton vetëm pohimin me gjuhë, pa qenë nevoja që
zemra të besojë në kuptimin e saj. Më i mençuri ndër shumë muslimanë sot mendon
se ajo nënkupton që nuk krijon, nuk ushqen, nuk i drejton çështjet askush tjetër
përveç Allahut. Nuk ka mirësi tek ata njerëz që pretendojnë Islamin, ndërkohë që
idhujtarët kurejshë e injorantë e dinin më mirë kuptimin e fjalës l ilhe il-Allh.
Abdunebiu: Por, unë nuk i bëj shok Allahut. Unë dëshmoj se nuk krijon, nuk
ushqen, nuk sjell dëm e as dobi askush tjetër përveç Allahut, të Vetëm, i pashoq,
dhe se Muhamedi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) nuk ka në dorë për veten e tij as të mirën e as të
keqen, e aq më pak Husejni, Abdulkadiri a të tjerë. Por, unë jam gjynahqar,
ndërkohë që njerëzit vepërmirë kanë një pozitë të veçantë tek Allahu, dhe unë
kërkoj prej tyre, që me pozitën dhe personalitetin e tyre të ndërmjetësojnë tek Ai.
Abdullahu: Do të të përgjigjem me atë që sapo thamë, se ata me të cilët luftoi
Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) e pranonin atë që thua ti. Ata pranonin se statujat e tyre nuk
kishin gjë në dorë, por ata kërkonin prej tyre pozitën që kishin tek Allahu dhe
ndërmjetësimin, gjë që e argumentuam me Kuran.
Abdunebiu: Por këto ajete kanë zbritur për ata që adhuronin statujat. Si i krahasoni
profetët dhe vepërmirët me statujat?
Abdullahu: Ne ramë dakord më parë që disa prej këtyre statujave u quajtën me
emrat e disa burrave vepërmirë, siç ndodhi në kohën e Nuhut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), dhe se
jobesimtarët kërkonin prej tyre veçse ndërmjetësimin tek Allahu. Kjo sepse ata
kishin një pozitë të veçantë tek Ai. Një dëshmi për këtë është fjala e Allahut: “Sa
për ata që marrin mbrojtës të tjerë, përveç Tij, duke thënë: Ne u lutemi atyre
vetëm që të na afrojnë tek Allahu…” (Ez-Zumer, 3) Ndërsa në lidhje me fjalën tënde,
se si i krahasoni profetët dhe vepërmirët me statujat, mund të them se kishte nga ata
jobeimtarë te të cilët u dërgua Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) që u bënin lutje vepërmirëve, për
të cilët Allahu thotë: “Vetë ata që idhujtarët u luten, kërkojnë t’i afrohen Zotit
të tyre, duke shikuar se kush është më afër Tij, duke shpresuar mëshirën e Tij
dhe duke iu frikësuar dënimit të Tij. Me të vërtetë, nga dënimi i Zotit tënd
duhet të ruhet gjithkush.” (El-Isr’, 57) Kishte nga ata që adhuronin Isain (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem)
dhe nënën e tij. Allahu thotë: “Pastaj Allahu do të thotë (në Ditën e Gjykimit): O
Isa, i biri i Merjemes! Ti ishe ai që u the njerëzve adhuromëni mua dhe nënën
time, si zota krahas Allahut?!” (El-Mide, 116)
Ndër ta kishte edhe të atillë që u luteshin engjëjve. Allahu thotë: “Ditën, kur
do t’i tubojë të gjithë e do t’u thotë engjëjve: Vallë, këta ju adhuronin?”
Mendo pak rreth këtyre ajeteve! Ata të cilët adhuronin statujat, Allahu i shpalli
jobesimtarë. Ata që u drejtoheshin vepërmirëve, profetëve, engjëjve apo të
dashurve të Allahut, Allahu i shpalli jobesimtarë. Me ta u përball edhe Profeti ynë
dhe nuk bëri dallim mes tyre.
Abdunebiu: Por jobesimtarët kërkonin që ata t’u sillnin dobi, ndërkaq unë dëshmoj
se Allahu është Ai që sjell dëm dhe dobi, dhe Ai është Rregullatori. Këto unë i
kërkoj vetëm prej Tij. Ndërsa vepërmirët nuk kanë gjë në dorë, por prej tyre desha
vetëm të më shërbejnë si ndërmjetësues tek Allahu.
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Abdullahu: Kjo që thua ti është fiks si ajo që kanë thënë jobesimtarët. Ja çfarë
lexojmë në Kuran: “Ata adhurojnë në vend të Allahut atë që as nuk u bën dëm,
as nuk u sjell dobi dhe thonë: ‘Këta janë ndërmjetësit tanë tek Allahu’!”
Abdunebiu: Po unë nuk adhuroj askënd përveç Allahut. Ndërkaq, kthimi tek ata
dhe lutja e tyre nuk është adhurim.
Abdullahu: Unë të pyes: A e pranon se Allahu ta ka bërë detyrë që të adhurosh vetëm
Atë, me sinqeritet, dhe se kjo është e drejta e Tij mbi ty, siç thotë në Kuran: “E
megjithatë ata qenë urdhëruar vetëm që të adhuronin Allahun me përkushtim të
sinqertë, duke qenë në fenë e pastër (të Ibrahimit).” (El-Bejjine, 5)
Abdunebiu: Po, më ka detyruar.
Abdullahu: Unë kërkoj nga ti të më sqarosh atë që Allahu të ka detyruar, pra
sinqeritetin në ibadet.
Abdunebiu: Nuk e kuptoj se çfarë do të thuash me këtë pyetje!
Abdullahu: Allahu i Madhëruar thotë: “Lutjuni Zotit tuaj përulshëm dhe
fshehtas! Njëmend, Ai nuk i do ata që e kalojnë kufirin.” (El-Arf, 55) Lutja është
ibadet, apo jo?
Abdunebiu: Po, natyrisht. Lutja është thelbi i ibadetit, sikurse thuhet edhe në një
hadith: “Lutja është ibadet.” (Ebu Dawudi)
Abdullahu: Meqë e pranove se lutja është ibadet dhe më pas i lutesh Allahut natë e
ditë nga frika dhe dëshira për një nevojë të caktuar, më pas për të njëjtën nevojë i
lutesh edhe ndonjë profeti apo një njeriu të mirë në varr, a nuk ke bërë dualizëm me
këtë ibadet?
Abdunebiu: Po, kam bërë; dhe këto janë fjalë të qarta e të sakta.
Abdullahu: Të jap edhe një shembull tjetër... Besoj që je i vetëdijshëm për fjalën e
Allahut: “Prandaj falu (vetëm) për Zotin tënd dhe ther kurban!” (El-Kewther, 3)
Kështu pra, ti i bindesh këtij urdhri dhe bën kurban për të. Tani, a është ibadet
kurbani yt, apo jo?
Abdunebiu: Po, ibadet është.
Abdullahu: Nëse krahas Allahut bën kurban për dikë, qoftë profet, xhind a diç
tjetër, në këtë rast a ke bërë shirk?
Abdunebiu: Po, është e vërtetë që është shirk.
Abdullahu: Unë të solla si shembuj lutjen dhe kurbanin, sepse lutja (duaja) është
ibadeti më i fortë, i shprehur me gjuhë, dhe kurbani është nga ibadetet më të kuptimplota
në veprime. Por, ibadetet nuk janë vetëm kaq. Te ibadetet futen zotimet, betimet,
kërkimi i ndihmës dhe i mbrojtjes etj. Mirëpo mushrikët, te të cilët zbriti Kurani, a
nuk adhuronin engjëjt, njerëzit e mirë e kështu me radhë?
Abdunebiu: Po, është e vërtetë.
Abdullahu: Mos vallë ibadeti i tyre qëndronte te lutjet, te kurbani, te kërkimi i ndihmës
dhe i mbrojtjes, ndërkohë që ata pranonin se ishin robër të Allahut dhe nën sundimin e
Tij, dhe se Allahu është Ai që rregullon çdp gjë? Ata i luteshin dhe u drejtoheshin atyre
për shkak të pozitës që kishin dhe për t’i pasur ndërmjetës. Kjo duket shumë qartë.
Abdunebiu: Po e mohon, o rob i Zotit, ndërmjetësimin e Profetit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem)?
Abdullahu: Jo, unë nuk e mohoj dhe as e refuzoj atë; madje ai është ndërmjetësi
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) dhe unë shpresoj te ndërmjetësimi e tij. Por, i gjithë ndërmjetësimi është
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në dorë të Allahut, siç thotë e lexojmë në Kuran: “Thuaju: ‘Ndërmjetësimi është i
gjithi në duart e Allahut’.” (Ez-Zumer, 44) Ai ka për të ndodhur vetëm pasi Allahu ta
lejojë: “Kush mund të ndërhyjë tek Ai për dikë pa lejen e Tij?” (El-Bekare, 256) Nuk
mund të ndërmjetësohet për asnjë, vetëm pasi këtë ta ketë lejuar Allahu, siç na
tregon në Librin e Tij: “Ndërsa ata ndërmjetësojnë vetëm për atë me të cilin Ai
është i kënaqur.” (El-Enbij’, 28) Ndërkohë që Ai është i kënaqur vetëm me tewhd-in:
“Kush kërkon tjetër fe përveç Islamit, nuk do t’i pranohet dhe në botën tjetër
do të jetë i humbur.” (l-Imrn, 85) Nëse ndërmjetësimi është vetëm i Allahut dhe ai
mund të ndodhë vetëm pasi Ai ta lejojë atë, – ndërkohë që as Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) dhe
askush tjetër nuk mund të ndërmjetësojë pa lejen e Allahut, dhe Allahu nuk do ta
lejojë atë përveçse për ithtarët e tewhd-it – atëherë unë e kërkoj prej Tij dhe them: O
Zoti im, mos ma moho ndërmjetësimin e tij! O Allah, bëje të Dërguarin Tënd
ndërmjetës për mua!
Abdunebiu: Ramë dakord që nuk lejohet të kërkojmë nga dikush atë që nuk e
zotëron, ndërkohë që Allahu i ka dhënë ndërmjetësimin Profetit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem).
Përderisa Ai ia ka dhënë atë, ai e zotëron atë. Së këndejmi, del që lejohet të
kërkohet prej tij ajo që ai zotëron, dhe kjo nuk mund të quhet shirk.
Abdullahu: Kjo do ishte e vërtetë sikur Allahu të mos e ndalonte një gjë të tillë:
“Prandaj mos iu lutni askujt, krahas Allahut!” (El-Xhinn, 18)
Kërkimi i ndërmjetësimit është lutje, dhe Ai që ia dha ndërmjetësimin të Dërguarit
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) është Zoti Fuqiplotë. Kështu, Ai ta ndalon ty që ta kërkosh atë prej të
tjerëve, cilido qoftë ai. Gjithashtu, ndërmjetësimi do t’u jepet edhe të tjerëve përveç
të Dërguarit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), sepse është transmetuar me saktësi se edhe engjëjt do bëjnë
ndërmjetësim, si edhe fëmijët që vdesin para se të mbushin moshën madhore; edhe
të dashurit e Allahut do ndërmjetësojnë. Pra, a mund të themi se meqë Allahu ua
dha atyre ndërmjetësimin le ta kërkojmë atë prej atyre? Nëse je dakord me këtë,
atëherë je kthyer te ibadeti ndaj vepërmirëve, siç është përmendur edhe në Kuran.
Nëse e mohon, atëherë pohimi yt, që Allahu ia ka dhënë ndërmjetësimin dhe unë e
kërkoj prej tij, shfuqizohet.
Abdunebiu: Por, unë nuk i shoqëroj askënd Allahut dhe kthimi te vepërmirët nuk
është shirk.
Abdullahu: A e pranon dhe beson se Allahu e ka ndaluar shirkun më shumë se sa
marrëdhëniet intime jashtë kurorës, dhe se Allahu nuk e fal atë?
Abdunebiu: Po, e besoj, dhe kjo shprehet qartë në fjalët e Zotit.
Abdullahu: Ti tani ia mohove vetes shirkun, të cilin Allahu e ka ndaluar. A mund të më
sqarosh tani se cili është ky shirk që ia mohove vetes?
Abdunebiu: Shirk është adhurimi i statujave, kthimi tek ato, të kërkosh dhe të
frikësohesh prej tyre.
Abdullahu: Ç’do të thotë të adhurosh statujat? A mendon se kurejshët kur u luteshin
atyre besonin se ata drurë dhe gurë krijonin, furnizonin dhe rregullonin çështjet?
Ata nuk e besonin këtë, siç e thamë më parë.
Abdunebiu: Edhe unë, gjithashtu, nuk e besoj këtë; madje ai që synon ndonjë dru a
gur, a ndonjë ndërtesë mbi varr etj., u lutet atyre dhe bën kurban për ta dhe thotë se
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ata na afrojnë tek Allahu; se Allahu na jep begati për shkak të tyre... – ky është
ibadeti i idhujve që kam për qëllim.
Abdullahu: The të vërtetën, por ju kështu veproni me gurët dhe ndërtesat, mbi varr
e në vende të tjera. Gjithashtu, edhe shirku që përmend ti në këtë rast nënkupton të
adhurosh statujat! Mos ndoshta ke për qëllim se shirku kufizohet vetëm tek ai që e
vepron atë, dhe se mbështetja te njerëzit e mirë apo lutja e tyre nuk futet te shirku?
Abdunebiu: Po, këtë kisha për qëllim.
Abdullahu: Atëherë si i shpjegon ti shumë vargje kuranore ku Allahu tregon ndalimin
e mbështetjes te pejgamberët, te njerëzit e mirë, tek engjëjt etj., vargje të cilat i
konsiderojnë jobesimtarë ata që e bëjnë këtë, siç e thamë më sipër dhe e
argumentuam?
Abdunebiu: Por, ata që iu luten engjëjve dhe pejgamberëve nuk u bënë jobesimtarë
për këtë shkak, por kur thanë se “engjëjt janë bijat e Zotit; se Mesihu është biri i
Zotit, ndërkohë që ne nuk e kemi thënë. Pra, nuk themi se Abdulkadiri është i biri
Allahut dhe as se Zejnebja është e bija e Allahut.
Abdullahu: Për sa i përket atribuimit bir Allahut, kjo është kufr në vetvete. Allahu i
Madhëruar thotë: “Thuaj: ‘Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm! Allahu është
Absoluti, të Cilit i përgjërohet gjithçka në amshim. Ai as nuk lind, as nuk është i
lindur’.” (El-Ihls, 1-3) Kush e mohon këtë, ai ka bërë kufr, edhe nëse nuk mohon fundin e
kësaj sureje. Gjithashtu: “Allahu nuk ka zgjedhur për Vete ndonjë bir, dhe përveç
Atij s’ka asnjë zot tjetër, përndryshe çdo zot do të merrte atë që ka krijuar dhe
do të ngriheshin njëri mbi tjetrin.” (El-Mu’minn, 91) Kështu, vargu kuranor bën dallim
mes dy aspekteve të kufr-it. Një argument tjetër është se ata që u bënë jobesimtarë me
lutjen që i bënë Latit, edhe pse ai ishte njeri i mirë, nuk e shpallën atë si bir të Allahut.
Gjithashtu, ata që u bënë jobesimtarë kur adhuruan xhinët, nuk i shpallën ata si bij të
Allahut. Po ashtu, kur te katër medh’hebet, në kapitullin e felëshuesit (murted), ku
thuhet se nëse muslimani pretendon se Allahu ka fëmijë, atëherë ai është felëshues;
nëse i bën shirk Allahut është felëshues. Kështu, ata bëjnë dallime mes dy llojeve.
Abdunebiu: Mirëpo Allahu thotë: “Pa dyshim, miqtë e Allahut nuk do të kenë
arsye për t’u frikësuar dhe as për t’u dëshpëruar.”
Abdullahu: Ne e besojmë se kjo është e vërteta dhe e pohojmë këtë, por ata nuk
adhurohen. Ne mohojmë vetëm ibadetin ndaj tyre krahas ibadetit ndaj Allahut.
Përveç kësaj është detyrë për ty t’i duash ata dhe t’i ndjekësh, si edhe të pranosh
kerametet (mrekullitë) e tyre, sepse kerametet e tyre i mohojnë vetëm ata që bëjnë
bidate. Feja e Allahut është rruga e mesme, ndërmjet dy qëndrimeve ekstreme. Kjo
fe është udhëzim midis dy humbjeve, dhe e vërteta mes dy të kotave.
Abdunebiu: Ata mbi të cilët është zbritur Kuran nuk dëshmojnë se nuk ka Zot që
meriton të adhurohet përveç Allahut; ata mohojnë të Dërguarin (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem)
përgënjeshtrojnë ringjalljen dhe Kuranin, duke e konsideruar magji. Ndërkaq ne
dëshmojmë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe se Muhamedi
është i Dërguari i Allahut (l ilhe il-lAll-llh Muhamedun resluAll-llh); i besojmë
Kuranit, ringjalljes, falemi dhe agjërojmë. Atëherë si mund të na konsiderosh ne si ata?
Abdullahu: Por mes të gjithë dijetarëve nuk ka kundërshtim se ai që i beson Profetit
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) për diçka dhe e përgënjeshtron për diçka tjetër është jobesimtar – ai nuk
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mund të futet në Islam. Po e njëjta gjë është nëse beson një pjesë të Kuranit dhe mohon
një pjesë tjetër të tij, si, fjala vjen, të pranohet tewhd-i dhe të mohohet namazi, ose të
pranohet tewhd-i dhe namazi e të mohohet detyrimi për të dhënë zekatin, ose të
pranohen që të gjitha këto, por të mohohet agjërimi, ose të pranohen që të gjitha këto,
por të mohohet detyrimi për të bërë haxhin. Kur një pjesë e njerëzve në kohën e
Pejgamberit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) nuk u bindën për obligimin e haxhit, Allahu i Madhëruar zbriti
kundër tyre këtë varg: “Dhe vizita (për haxh) e kësaj faltoreje (e cila është detyrë)
për këdo që ka mundësi ta përballojë rrugën. E kush nuk beson, Allahu nuk ka
nevojë për askënd.” (l Imrn, 97) Nëse mohon ringjalljen, gjithashtu, ai është
jobesimtar. Prandaj dhe Allahu, në Librin e Tij, e bën të qartë se ata që pranojnë një
pjesë të Librit dhe mohojnë një pjesë tjetër janë jobesimtarë. Ai ka urdhëruar që Islami
të pranohet i tëri. Ai që merr diçka dhe lë diçka ka bërë kufr. Kështu pra, a e pranon se
ai që pranon një pjesë dhe mohon një pjesë ka bërë kufr?
Abdunebiu: Po, e pranoj. Kjo shprehet qartë në Kuran.
Abdullahu: Nëse ti pranon se ai që i beson Profetit për një gjë dhe e mohon detyrën
për të falur namaz, ose pranon gjithçka, por mohon ringjalljen, ai është jobesimtar
sipas unanimitetit të dijetarëve të medh’hebeve, ndërkohë që edhe vetë Kurani e
thotë këtë, atëherë duhet të dish se tewhd-i është detyra më e madhe me të cilën
erdhi Profeti. Tewhd-i është më i rëndësishëm se namazi, se zekati dhe se haxhi. Si
ka mundësi që kur njeriu të mohojë diçka nga këto të jetë jobesimtar, edhe nëse
vepron gjithçka për të cilën na ka udhëzuar i Dërguari i Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem),
ndërkohë që nëse mohon, tewhd-in, që është besimi i të gjithë profetëve nuk është
jobesimtar?! Madhëruar qoftë Allahu! Kjo është një injorancë e çuditshme.
Gjithashtu, shih shokët e Profetit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), kur ata luftuan me Beni Hanifetë në
Jemameh, të cilët kishin pranuar Islamin me Profetin (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) dhe që dëshmonin
se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut dhe se
Muhamedi është i Dërguari i Allahut, të cilët faleshin dhe thirrnin ezanin...
Abdunebiu: Po, por ata dëshmonin se Musejlemja ishte profet, ndërsa ne themi se
pas Muhamedit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) nuk ka më profetë.
Abdullahu: Por, ju lartësoni disa njerëz të mirë: profetë, engjëj, sahabë etj. në gradën e
të Plotfuqishmit të qiejve dhe të Tokës. Nëse dikush ngre dikë në gradën e Profetit
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) dihet se ka bërë kufr, gjaku e pasuria e tij janë të lejuara (nuk është më i
mbrojtur nga sheriati Islam) dhe nuk i bën dobi pohimi i dy dëshmive, as namazi –
atëherë çfarë mbetet të themi për atë që ngre dikë në gradën e Allahut të Madhëruar!
Gjithashtu, mund të argumentojmë se nëse të parët u bënë jobesimtarë vetëm për faktin
se bashkuan shirkun, mohimin e Profetit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), mohimin e Kuranit, ringjalljen etj.,
çfarë kuptimi do kishte kapitulli që trajtojnë dijetarët e çdo medh’hebi, kur bëjnë fjalë
për gjykimin e dezertorit, i cili është musliman, por që më pas bëhet jomysliman?! Më
pas ata trajtojnë shumë gjëra, ku secila prej tyre e nxjerr nga Islami atë që i mohon ato.
Madje ata kanë trajtuar ca gjëra, që duken të vogla në sytë e atyre që i bëjnë, siç mund
të jetë pohimi vetëm me gjuhë i disa fjalëve që e zemërojnë Allahun, ose përmendja e
tyre për të lojë e për shaka. Gjithashtu, edhe për ata për të cilit Allahu tha: “Thuaj: ‘A
mos vallë me Allahun, shpalljet dhe të Dërguarin e Tij po talleni’?” (Et-Tewbe, 65) Për
ta Allahu gjykoi se kishin rënë në kufr, ndërkohë që më parë ishin besimtarë. Duke
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qenë në betejën e Tebukut bashkë me Profetin, ata thanë një fjalë, që pretendonin se
ishte vetëm një shaka.
Mund të argumentojmë gjithashtu me gjykimin e Allahut për Beni Israilët, edhe pse
ata ishin besimtarë, të ditur dhe vepërmirë. Ata i thanë Musait: “Na bëj edhe ne
një zot!” (El-Arf, 138) Po ashtu edhe Pejgamberit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), disa njerëz i thanë: “Na
bëj edhe ne një Dhtu-l-enwt1!” Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) u betua se kjo ishte e njëjta
gjë me fjalët e Beni Israilëve: “Na bëj edhe ne një zot!”
Abdunebiu: Mirëpo Beni Israilët dhe ata që i bënë një kërkesë Pejgamberit nuk u
bënë jobesimtarë!
Abdullahu: Përgjigjja është se Beni Israilët dhe ata që i bënë një kërkesë të tillë
nuk vepruan (në bazë të kërkesës së tyre), ndërkohë që
Pejgamberit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem)
nëse do e bënin do ishin kthyer në jobesimtarë. Ata që i ndaloi Pejgamberi
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), nëse nuk do i bindeshin do shndërroheshin në jobesimtarë!
Abdunebiu: Mirëpo unë kam një gjë tjetër të paqartë, në lidhje me historinë e
Usame ibn Zejdit, kur ai vrau atë që pohoi dëshminë dhe qortimin që i bëri atij
Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), kur i tha: “O Usame, e vrave pasi dëshmoi se nuk ka Zot
tjetër përveç Allahut?” (Buhariu) Gjithashtu edhe për fjalën tjetër të Pejgamberit
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem): “Jam urdhëruar t’i luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë se nuk ka Zot tjetër
përveç Allahut.” (Muslimi) Tani, si t’i harmonizojmë ato që the dhe këto dy hadithe?
Abdullahu: Dihet që Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) bëri luftë me hebrenjtë, ndërkohë që ata
dëshmonin l ilhe il-All-llh. Shokët e tij, gjithashtu, luftuan me fisin Beni
Hudhejfe, ndërkohë që ata pohonin l ilhe il-All-llh, Muhamedun reslull-llah”, si
edhe faleshin. Ti e pranon se ai që mohon ringjalljen ka bërë kufr dhe ai lejohet të
vritet, edhe nëse thotë l ilhe il-All-llh. I njëjti gjykim vlen edhe për atë që mohon
një nga kushtet e Islamit. Atëherë, si është e mundur që ajo dëshmi nuk u sjell dobi
atyre, në rastin kur ata mohojnë një degë të fesë, ndërkohë që u sjell dobi kur
mohojnë tewhd-in, i cili është baza e fesë dhe koka e saj?! Ndoshta ti nuk e ke
kuptuar thelbin e këtyre haditheve... Ndërsa hadithi i Usames, që ai vrau një burrë
kur ky i fundit pretendoi se ishte musliman, ai e bëri këtë ngaqë mendonte se ai e ka
thënë dëshminë e besimit nga frika e derdhjes së gjakut dhe e marrjes së pasurisë së
tij. Ndaj atij që deklaron Islamin duhet të ndalet dora, derisa të bëhet e qartë e
kundërta e asaj që ai pretendon. Allahu i Madhëruar thotë: “O besimtarë, kur të
shkoni në luftë në emër të Allahut, shqyrtoni gjithçka me kujdes!” (En-Nis’ 94)
Ajeti na tregon se ne jemi të obliguar të mos sulmojmë, dhe të shqyrtojmë mirë çështjet
e atyre me të cilët ndeshemi. Nëse zbulohet se të tillë individë janë kundërshtarë të
Islamit, atëherë vriten. Si argument kemi: “Shqyrtoni gjithçka me kujdes!” Nëse
nuk do duhej të vritej pas deklarimit të shehadetit, atëherë kërkesa për shqyrtim nuk
do kishte dobi. Po ashtu, edhe hadithi tjetër, kuptimi i tij është se ai që përmendëm,
domethënë, që nuk duhet sulmuar ai që shfaq tewhd-in dhe Islamin, përveç nëse pas
shqyrtimit bëhet e qartë diç që bie në kundërshtim me këtë. Një argument për këtë
është se Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “E vrave pasi dëshmoi se nuk ka Zot tjetër
përveç Allahut?!” (Buhariu) Dhe: “Jam urdhëruar që t’i luftoj njerëzit derisa të
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dëshmojnë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut.” (Muslimi) Kurse për havarixhët ka thënë:
“Kudo që t’i hasni, vritini!” (Buhariu), edhe pse ata ishin nga ata njerëz që e përmendnin
dhe e adhuronin Allahun më shumë se kushdo, saqë sahabët nënvlerësonin veten kur
i shihnin. Por, as shehadeti dhe as ibadeti i madh, as pretendimi i Islamit nuk i
shpëtoi ata nga vrasja në kohën kur shfaqën kundërshtimin e sheriatit!
Abdunebiu: Ç’mund të na thuash për atë që është saktësuar nga Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem),
se në Ditën e Gjykimit disa njerëz do i kërkojnë ndihmë Ademit, më pas Nuhut, më
pas Ibrahimit, më pas Musait, më pas Isait dhe të gjithë ata kërkojnë ndjesë, derisa
përfundimisht të shkojnë te Muhamedi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem)? Kjo tregon se kërkimi i ndihmës
krahas Allahut nuk është shirk!
Abdullahu: Ky është një keqkuptim i yt për çështjen në fjalë. Ndihmën nga ai që
është gjallë, në prani të tij dhe për atë që ai e ka të mundur nuk mohojmë, siç thotë
Allahu i Madhëruar: “Ai i grupit të vet i kërkoi ndihmë kundër atij të popullit
armik.” (El-Kasas, 15) Apo rasti kur njeriu kërkon ndihmë nga shokët në luftë ose në
vende të tjera, për gjëra që janë brenda mundësive të njeriut. Ne mohuam kërkimin e
ndihmës nga ana e juaj te të vdekurit, ose nga ata të gjallë që nuk janë të pranishëm,
dhe kjo për ato gjëra që janë vetëm në dorë të Allahut. Në Ditën e Gjykimit njerëzit
kërkojnë ndihmë nga profetët, duke kërkuar prej tyre që t’i luten Allahut që të bëjë
llogarinë e njerëzve, në mënyrë që banorët e Xhenetit të qetësohen nga tmerri i
qëndrimit në pritje. Të shkosh te një burrë i mirë, të ulesh me të dhe të të dëgjojë, dhe
më pas të kërkosh prej tij t’i lutet Allahut për ty, kjo është e lejuar në këtë botë dhe në
tjetërn, siç vepronin shokët e Pejgamberit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) kur e pyesnin sa ishte gjallë,
ndërsa pas vdekjes së tij në asnjë mënyrë. Ata nuk i luteshin atij te varri. Madje të parët
tanë të mirë i qortonin ata që synonin t’i luteshin Allahut te varri i Profetit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem).
sal-lallahu
Abdunebiu: Po ç’mund të na thuash për historinë e Ibrahimit (alejhi ue sel-lem) kur e
hodhën në Zjarr dhe i shkoi Xhibrili (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) në ajër dhe e pyeti: “A ke nevojë
)
i
tha:
“Për ty jo!” Nëse kërkimi i ndihmës nga
për gjë?” Ibrahimi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem
sal-lallahu
Xhibrili (alejhi ue sel-lem) do të ishte shirk, Xhibrili (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) nuk do i ofronte ndihmë
Ibrahimit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem).
Abdullahu: Ky dyshim është si i pari, ndërkohë që transmetimi nuk është i saktë.
Por, nëse do supozonim se është i saktë, Xhibrili i ofroi ndihmë për atë që kishte
mundësi, për gjëra që ishin në dorë të tij, sepse Zoti thotë për të: “Atë ia ka
mësuar një (engjëll) shumë i fuqishëm (Xhibrili).” (En-Nexhm, 5) Nëse Allahu
Fuqiplotë do e urdhëronte atë ta merrte zjarrin në të cilin do hidhej Ibrahimi dhe
çdo gjë rreth tij, male e kodra, dhe t’i hidhte në Lindje apo në Perëndim, nuk do i
kushtonte asgjë. Kjo është si puna e një të pasuri, që i ofron një të varfri borxh për
të mbaruar hallin e tij, ndërsa i varfri nuk pranon dhe duron derisa t’i vijë risku nga
Allahu dhe askush tjetër të mos ketë meritë karshi tij. Si mund të krahasohet ky lloj
kërkimi ndihme me shirkun që ti bën tani?! Dije, vëlla, se të parët, mes të cilëve u
dërgua zotëria ynë, Muhamedi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), bënin shirk më të lehtë se njerëzit e
kohës sonë, dhe kjo për tri arsye:
i. Të parët i bënin shirk Zotit vetëm kur ishin në gjendje të mirë, ndërkohë që në raste
vështirësish ata i drejtoheshin vetëm Allahut. Një argument për këtë është fjala e
Allahut: “Kur hipin në anije, ata i luten Allahut me devotshmëri të sinqertë, por
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kur Ai i sjell në tokë shëndoshë e mirë, menjëherë i veshin Atij ortakë (në
adhurim).” (El-Furkan, 29) “Kur ata i mbulon vala si pëlhurë, e thërrasin Allahun
me devotshmëri të çiltër. Por sapo Ai i shpëton, duke i kthyer ata në tokë, një
pjesë e tyre lëkunden (ndërmjet besimit dhe mosbesimit). Në të vërtetë, shpalljet
dhe mrekullitë Tona i mohojnë vetëm mashtruesit dhe mosmirënjohësit.” (Lukmn, 32)
Mushrikët, me të cilët luftoi Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) i luteshin Allahut dhe të tjerë për sa
kohë ishin në gjendje të mirë. Ndërkohë që në vështirësi ata nuk i luteshin askujt
tjetër përveç Allahut. Në momente vështirësie ata i harronin zotat e tyre. Ndërsa
paganët e kohës sonë u luten të tjerëve përveç Allahut, qoftë në gjendje të mirë,
qoftë në vështirësi. Kur ata ndodhen në çaste të vështira i drejtojnë lutje të
Dërguari të Allahut, Husejnit e shumë të tjerëve.
ii. Të parët, bashkë me Allahun, u luteshin disa njerëzve të afërm të Tij, qoftë ai
profet, i dashur i Zotit ose engjëll, ose ndonjë guri a dru. Pra u luteshin njerëzve
të zgjedhur dhe të nderuar. Ndërkohë që idhujtarët e epokës sonë u drejtojnë lutje
shumë njerëzve që janë fundërrina nga shumë pikëpamje. Prandaj, ai që beson te
vepërmiri ose tek ato gjëra që nuk i kundërvihen Allahut, si gurët apo pemët,
është më pak i dëmshëm se ai që adhuron individë të prishur.
iii. Pjesa më e madhe e idhujtarëve në kohën e Profetit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) bënin shirk në
tewhd-in e adhurimit (uluhijeh), e jo në tewhd-in rububijeh1, ndryshe nga shirku
i shumë prej atyre që erdhën më pas, që në të shumtën e rasteve është shirk
rububijeh dhe në uluhijeh njëherësh. Për shembull, shumë njerëz sot e
konsiderojnë natyrën si administruese të gjithësisë, se ajo jep dhe merr jetë.
Mbase mund ta mbyll këtë që po them duke sjellë në vëmendje një çështje
njëmend madhore, dhe ajo është se nuk ka asnjë kundërti që tewhd-i është të
besosh me zemër, të pohosh me gjuhë dhe të veprosh me gjymtyrë. Nëse një nga
këto mungon, atëherë njeriu nuk mund të quhet musliman. Nëse ai e njeh tewhd-in
dhe nuk vepron sipas tij, ai është jobesimtar këmbëngulës, si Faraoni dhe Iblisi.
Pikërisht në këtë pikë gabojnë pjesa më e madhe e njerëzve. Ata thonë se kjo është
e vërtetë, por ne nuk mund ta bëjmë një gjë të tillë për shkak të rrethanave, prandaj
dhe na duhet medoemos që të biem në ujdi me rrethanat. Këta të mjerë nuk e dinë,
se shumica e prijësve jobesimtarë janë të vetëdijshëm për të vërtetën dhe nuk e
braktisin atë, përveç se duke u arsyetuar me një gjë, siç thotë Zoti në Kuran: “Ata i
shesin fjalët e Allahut për një vlerë të vogël dhe i pengojnë njerëzit nga Rruga
e Tij. Vërtet të shëmtuara janë veprat e tyre!” (Et-Tewbe, 9)
Ai që në pamje të jashtme vepron sipas tewhd-it dhe nuk e kupton atë, si
dhe nuk e beson me zemër, ai është dyfytyrësh; është më i keq se një jobesimtar,
sepse Allahu Fuqiplotë thotë: “Pa dyshim që hipokritët do të jenë në thellësinë
më të madhe të Xhehenemit, dhe ti nuk do u gjesh dot asnjë ndihmës.” (En-Nis’, 145)
Këtë do ta kesh të qartë nëse mediton rreth gjendjes dhe arsyetimeve të shumë
njerëzve. Do shikosh njerëz që e njohin të vertetën dhe nuk veprojë sipas saj, nga
frika se mos u ikën ndonjë favor, si puna e Karunit; ose nga frika se mos humbasin


Teuhīd-i rububijeh është të besosh se Allahu është Krijuesi, Furnizuesi, Administruesi i gjithësisë…
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ndonjë pozitë, si Hamani; ose nga pushteti, si Faraoni. Nëse i pyet për atë që
besojnë me zemër, nuk dinë të të thonë gjë. Por, duhet të kuptosh dy vargje nga
Libri i Allahut të Lartësuar:
“Mos u shfajësoni, sepse ju e mohuat fenë, pasi patët besuar.” (Et-Tewbe, 66) Po
ta dish se disa nga ata që luftuan kundër bizantinëve në krah me Profetin (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem)
u bënë jobesimtarë për një fjalë goje, që e thanë në formë shakaje, do arrish që ta
kesh të qartë se ai që thotë fjalë të një jobesimtari ose vepron sipas tyre nga frika e
humbjes së ndonjë favori, ose për t’i bërë qejfin dikujt, ka bërë një veprim më të
rëndë se ai që e thotë atë për lojë e shaka, ngaqë gaztori/karagjozi, në të shumtën e
rasteve nuk e beson atë që thotë. Ndërsa ai që shpreh fjalët e një jobesimtari, ose
bën kufr nga frika apo nga lakmia për atë që kanë njerëzit, ai i ka besuar premtimit
të shejtanit: “Djalli ju frikëson me skamje e varfëri dhe ju urdhëron të bëni
vepra të pamoralshme.” Dhe i është frikësuar kërcënimit të tij: “Vetëm djalli i
frikëson ithtarët e vet.” (l Imrn, 175) Ata nuk i kanë besuar të Gjithëmëshirshmit:
“Kurse Allahu ju premton faljen dhe mirësinë e Tij.” (El-Bekare, 268) Ata nuk i janë
frikësuar kërcënimit: “Ju mos iu frikësoni atyre, por frikësohuni prej Meje,
nëse jeni besimtarë!” (l Imrn, 175) Atëherë, ata që janë në një gjendje të tillë,
meritojnë të jenë miq të Zotit apo të shejtanit?!
Kurse vargu i dytë është: “Kushdo që mohon Allahun pas pranimit të besimit
(do të dënohet ashpër), përveç atij që është i detyruar me forcë, ndërkohë që
zemra e tij është plot besim. Ndërsa ata që ia hapin zemrën mosbesimit, do të
kenë mbi vete zemërimin e Allahut dhe një dënim të madh.” (En-Nahl, 106)
Kështu Allahu arsyeton vetëm atë që detyrohet, ndërkohë që zemra e tij
është e mbushur plot besim; ndërsa të tjerët kanë bërë kufr, pavarësisht nëse e kanë
bërë nga frika, lakmia, apo duke i bërë qejfin dikujt, apo nga dashuria për vendin,
familjen, pasurinë, apo për shaka etj. Ky varg na tregon se njeriu nuk mund të
detyrohet për tjetër përveçse për të thënë ose për të bërë diçka, ndërsa besimin në
zemër nuk mund ta detyrojë asnjë. Kur Allahu thotë, “kjo sepse ata e duan më
shumë jetën e kësaj bote se jetën e botës tjetër! Allahu nuk i udhëzon në rrugë
të drejtë mohuesit” (En-Nahl, 107), Ai pohon qartë se dënimi nuk do jetë për shkak të
besimit, injorancës dhe urrejtjes së fesë, apo dëshirës për mosbesim, por për shkak
se ai i dha përparësi mirësive të kësaj bote mbi fenë. Allahu është më i dituri!
Pas gjithë kësaj që thamë, a nuk ka ardhur koha të pendohesh te Zoti yt, të
kthehesh tek Ai dhe të lësh gjendjen në të cilën ndodhesh, sepse çështja, sikurse e
more vesh, është shumë e rrezikshme!
Abdunebiu: Estagfirullh! – “Kërkoj falje nga Allahu!”, pendohem tek Ai dhe
dëshmoj se nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe se Muhamedi
është i Dërguari i Tij. Unë i mohoj të gjithë ata që kam adhuruar krahas Allahut dhe e
lus Allahun të më justifikojë për ato që kanë kaluar, të më falë dhe të më trajtojë me
butësinë, me mëshirën dhe faljen e Tij! E lus Atë të më bëjë të qëndrueshëm në
besimin e saktë deri në takimin me Të! I lutem Zotit të të shpërblejë me të mira për
këto këshilla që më dhe, sepse feja është këshillë! Të falënderoj shumë edhe për
qortimin që shprehe ndaj situatës në të cilën ndodhesha, që ka të bëjë me emrim tim,
Abdunebi! Tani jam i gatshëm që ta ndryshoj emrin, dhe që tani e tutje unë quhem
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Abdurrahman. I lutem Allahut të të shpërblejë edhe për mospranimin e të shëmtuarës
që ndodhej brenda meje, që kishte të bënte me besimin e humbur, që nëse do ta takoja
Allahun në atë gjendje nuk do shpëtoja kurrsesi! Megjithatë, dua të të kërkoj një gjë
të fundit, që të më përmendësh disa gjëra të dënueshme te të cilat bien njerëzit.
Abdullahu: Po, më dëgjo me vëmendje...
 Mos e kthe në synim rendjen pas gjërave të diskutueshme, për të përhapur
pështjellime apo për të tjetërsuar kuptimin e tyre, që në të vërtetë nuk ua di askush
përveç Allahut. Synimi yt le të jetë ai i të diturve, që për gjërat e diskutueshme
thonë: “Ne i besojmë (Kuranit). Të gjitha këto (vargje të qarta dhe alegorike)
janë nga Zoti ynë!” (l Imrn, 7) Për gjërat që janë të diskutueshme, Pejgamberi (
sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kalo nga ajo që e ke me dyshim drejt asaj për të cilën nuk ke
dyshim!” (Ahmedi dhe Tirmidhiu) Gjithashtu: “Ai që u ruhet dyshimeve është çliruar nga
përgjegjësia dhe ka mbrojtur nderin. Ai që bie në dyshime ka rënë në haram.” (Buhariu
dhe Muslimi) “Gjynahu është ai që vërtitet brenda teje dhe nuk dëshiron që ta dinë
njerëzit.” (Muslimi) Dhe: “Pyet zemrën! Pyet veten! Devotshmëri është ajo që të qetëson
zemrën. Ndërsa mëkat është ajo që vërtitet dhe të shqetëson përbrenda, edhe nëse
njerëzit të japin gjykime të ndryshme.” (Ahmedi)
 Kurrë mos i shko nga pas egos tënd, sepse Allahu Fuqiplotë na ka
paralajmëruar për të me fjalët: “A e ke parë atë që e ka marrë epshin e vet për
zot? A do t’i bëhesh mbrojtës?” (El-Furkn, 43)
 Kurrë mos u bëj fanatik i njerëzve, apo i mendimeve të caktuara, ose i
zakoneve të të parëve, sepse kështu ndrydhet dhënia pas së vërtetës. E vërteta është
ajo pas së cilës vihet besimtari, dhe kudo që ta gjejë atij i takon më së pari. Allahu i
Madhëruar thotë: “Kur atyre u thuhet: Ndiqni atë që ka shpallur Allahu, ata
përgjigjen: ‘Jo! Ne do ndjekim atë udhë në të cilën kemi gjetur të parët tanë!’
Vallë, edhe atëherë kur të parët e tyre nuk kuptonin gjë e nuk ishin të
udhëzuar?!” (El-Bekare, 170)
 Mos u ngjaj jobesimtarëve, sepse imitimi është koka e të gjitha të këqijave. Profeti
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Kush i ngjan një populli ai është pjesë e tyre.” (Ebu Dawudi)
 Kurrë mos iu mbështet dikujt tjetër përveç Allahut! Në Kuran lexojmë:
“Allahu i mjafton kujtdo që mbështetet tek Ai.” (Et-Talk, 3)
 Mos iu bind asnjë krijese që të çon në mëkat ndaj Zotit! Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë:
“Nuk i duhet bindur krijesës duke kundërshtuar Krijuesin.” (Tirmidhiu)
 Asnjëherë mos mendo keq për Allahun, sepse në një hadith kuds lexojmë: “Unë
jam te mendimi i robit Tim për Mua.” (Buhariu dhe Muslimi)
 Mos mbaj rreth, fije peri apo gjëra të kësaj natyre, me synimin për të sprapsur të keqen.
 Kurrë mos var hajmali për largimin e mësyshit, sepse është shirk. Profeti
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Kush var diçka, lihet në dorë të saj.” (Tirmidhiu)
 Mos kërko asnjëherë begati nga gurët, pemët, te gjurmët e ndryshme dhe te
ndërtesat, sepse kjo përbën shirk.
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 Mos u bëj pesimist për shkak të asaj apo kësaj shenje, sepse edhe kjo përbën shirk.

1
Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Et-tijerah është shirk, et-tijerah është shirk!” (Ebu Dawudi)
 Mos u beso kurrë magjistarëve dhe fallxhorëve që pretendojnë se dinë të
fshehtën dhe shfaqin horoskopin në gazeta, duke lajmëruar për lumturinë apo fatin e
keq të njerëzve. T’u besosh atyre përbën shirk, sepse të fshehtën e di vetëm Allahu.
 Mos ia adreso rënien e shiut yjeve apo stinëve, sepse edhe kjo është shirk, por
atribuoja Zotit Fuqiplotë.
 Mos u beto në emër të askujt tjetër përveç Allahut, cilido qoftë ai, sepse është
shirk Në një hadith lexojmë: “Kush betohet për të tjerë përveç Allahut ka bërë
shirk, ose kufr.” (Ahmedi)
 Mos e shaj kohën, erën, diellin, të ftohtin, të nxehtin, sepse sharja e tyre është
sharje ndaj Allahut, Ai që i ka krijuar.
 Mos thuaj “sikur...” kur përballesh me diçka të padëshirueshme, sepse kjo i hap
derën shejtanit; sepse, gjithashtu, kjo nënkupton mospranimin e caktimit të Allahut;
por, thuaj: Kaderullh, mashe feʿl! – “Ky është caktimi i Allahut, dhe Ai bën
atë që do!”
 Mos i shndërro varrezat në xhami, sepse në një xhami ku ka varr nuk mund të
falet namazi. Aishja (Allahu qoftë i kënaqur prej saj!) thotë: “Teksa Profeti ishte në
çastet e fundit të kësaj jete, tha: “Allahu i mallkoftë hebrenjtë dhe të krishterët, që i
bënë varrezat e profetëve të tyre faltore!” Kështu pra ai e qortoi ashpër veprimin e
tyre.” Gjithashtu, Aishja thotë: “Po të mos ishte ky paralajmërim, do e lartësonin
varrin e tij!” (Ebu Awane) Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Ata që ishin para jush i
shndërruan në faltore varret e profetëve dhe të njerëzve të devotshëm. Mos i bëni
varrezat xhami! Unë ju ndaloj nga ky veprim!” (Ebu Awane)
 Mos u beso atyre haditheve që disa gënjeshtarë ia atribuojnë Profetit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem),
e që gjoja nxisin afrimin tek Allahu, përmes tij apo me anë të njerëzve të mirë të
umetit. Ato janë të pavërteta, e të trilluara (mewdah). Disa prej këtyre haditheve
janë:
“Kërkojeni afrimin me Allahun nëpërmjet pozitës sime!”
“Kur të jeni të paaftë karshi nevojave, drejtojuni banorëve të varrezave!”
“Zoti çon një engjëll te varri i çdo veliu (i dashur i Allahut), që përmbush nevojat e
njerëzve.”
“Nëse ndonjë prej jush do ketë mendim të mirë për gurin, edhe ai do i sjellë dobi.”
Natyrisht që ka edhe shumë të tjerë të kësaj natyre.
 Mos i festo të ashtuquajturat ceremoni fetare, si mevludi (festimi i ditëlindjes
së Profetit) Israja dhe Miraxhi (udhëtimi i Profetit në qiej) etj., sepse ato janë
bidate, pasi nuk mbështeten tek asnjë argument nga jeta e Profetit, as nga shokët e
tij, të cilët e donin atë më shumë se ne. Nëse festa të tilla do ishin të vërteta e të
mira, atëherë ata do ishin të parët që do t’i kremtonin.



Tijarah është një zakon që zë fill që në kohën paraislame. Politeistët e paditur, kur donin të
udhëtonin, çoheshin herët dhe mësynin foletë e zogjve, dhe i nxisnin që të fluturonin. Nëse zogjtë
fluturonin djathtas, kjo ishte shenjë e mirë; e nëse fluturonin majtas, atëherë kjo ishte një shenjë
e keqe, gjë që nënkuptonte se nuk duhej bërë udhëtimi. Më pas, ky term u bë sinonim i
pesimizmit edhe në çështje të tjera. Ky është një veprim i pakuptimtë për një musliman të denjë.
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Dëshmia se Nuk ka të adhuruar me të drejtë
përveç Allahut (l ilhe il-lAll-llh)



Ky deklarim përmban dy kushte:
i. Nuk ka të adhuruar me të drejtë..., që do të thotë se duhet t’ia mohosh këtë të
drejtë kujtdo dhe çdo gjëje, përveç Allahut;
ii. deklarimi i të drejtës së vërtetë për adhurim vetëm për Allahun, Krijuesin e çdo
gjëje. Në Kuran lexojmë: “(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 që më ka krijuar dhe që do më udhëzojë.” (Ez-Zuhrf, 26-27)
Nuk mjafton vetëm të adhurohet Allahu, por, njëkohësisht, duhet që të mos adhurohet
askush tjetër përveç Tij. Kështu që, tewhd-i është i saktë vetëm atëherë kur bëjmë bashkë
njësimin e Allahut në adhurim dhe të qenurit larg nga shirku dhe ithtarët e tij.
Është transmetuar se çelësi i Xhenetit është deklrata l ilhe il-lAll-llh, por, vallë,
a e meriton çdokush që e pohon këtë t’i hapen dyert e Xhenetit?
Njëherë e pyetën Wehb ibn Munebihun1 se a nuk është l ilhe il-lAll-llh çelësi i
Xhenetit? Ai tha: “Po, sigurisht. Por nuk duhet harruar se çdo çelës ka edhe
dhëmbët e tij. Vetëm një çelës me dhëmbë të rregullt mund ta hapë derën.”
Nga Profeti ynë (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) janë përcjellë shumë hadithe që, së bashku, na bëjnë me
dije se cilët janë dhëmbët e këtij çelësi.
Ja një prej këtyre haditheve: “Kush thotë l ilhe il-lAll-llh...”
“Kush thotë l ilhe il-lAll-llh duke besuar me gjithë zemër...”
“Kush thotë l ilhe il-lAll-llh me vërtetësi nga zemra...” etj.
Këto hadithe e lidhin hyrjen në Xhenet me ndërgjegjësimin rreth kuptimit të
kësaj fjale, ndërtimin e jetës në bazë të saj deri në vdekje, si dhe me nënshtrimin
ndaj të gjitha kuptimeve që përftohen prej saj. Nga tërësia e argumenteve, dijetarët
kanë nxjerrë disa kushte që duhet të përmbushen me patjetër, si dhe, nga ana tjetër,
vepra apo dukuri që duhen shmangur, në mënyrë që thënia l ilhe il-lAll-llh të
bëhet çelësi i Xhenetit dhe t’i sjellë dobi pohuesit të saj. Kështu pra, duke ndjekur
metaforën, këto kushte janë dhëmbët e çelësit:

Dija

Çdo fjalë ka një kuptim, kështu që, duhet ta dish mjaftueshëm kuptimin e thënies l
ilhe il-lAll-llh. Kjo deklaratë mohon që dikush ose një gjë të ketë të drejtë të
adhurohet përveç Allahut. Domethënë, kjo e drejtë i takon fillimembarim vetëm
Allahut. Kurani na bën me dije: “Përveç atyre që dëshmuan për të Vërtetën dhe
e dinë mirë (se s’ka Zot tjetër të vërtetë veç Allahut).” (Ez-Zuhrf, 86) Profeti
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Kush vdes duke qenë i vetëdijshëm se nuk ka Zot përveç Allahut
do hyjë në Xhenet.” (Muslimi)

Bindja

Bindja nënkupton të besosh pa u lëkundur te domethënia e shehadetit, – pra e
dëshmisë l ilhe il-lAll-llh – sepse kjo dëshmi nuk pranon dyshime, as
hamendësime, por duhet të besohet gjithnjë pa u lëkundur. Allahu i Madhëruar,
teksa përshkruan besimtarët, thotë: “Besimtarë të vërtetë janë vetëm ata që


Një prej ndjekësve të nderuar të shokëve të Profetit, që njihen si brezi i tabiinëve.
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besojnë Allahun dhe të Dërguarin e Tij dhe pastaj nuk dyshojnë, por luftojnë në
rrugën e Allahut me pasurinë dhe jetën e tyre. Këta janë besimtarë të sinqertë.”
(El-Huxhurt, 15) Pra, nuk mjafton vetëm pohimi i shehadetit, por ai duhet të besohet
me bindje të plotë. Nëse nuk ndodh kështu, atëherë kjo është dyfytyrësi e pastër.
Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Dëshmoj se nuk ka Zot përveç Allahut dhe unë jam i
Dërguari i Tij! Nuk ka njeri që e takon Allahun me këto dy dëshmi (pa dyshuar në
to dhe duke besuar i patundur) e të mos futet në Xhenet!” (Muslimi)

Pranimi

Pasi të kesh dijen e duhur dhe të besosh në mënyrë të patundur, kjo dije dhe ky
besim duhet të lënë gjurmë. Kjo realizohet duke pranuar kërkesat e kësaj dëshmie
me zemër dhe gjuhë. Ai që e refuzon dhe nuk e pranon thirrjen monoteiste (tewhdin) është jobesimtar, pavarësisht nëse mospranimi vjen nga mendjemadhësia, inati
apo zilia. Për mohuesit që nuk e pranuan atë nga mendjemadhësia, Allahu
Fuqiplotë thotë: “Sepse kur u thuhej atyre se nuk ka Zot tjetër (të vërtetë)
përveç Allahut, ata tregoheshin mendjemëdhenj.” (Es-Sfft, 35)

Nënshtrimi

Të nënshtruarit e plotë ndaj kësaj dëshmie, që do të thotë se ky është kriteri i
vërtetë dhe manifestimi praktik i besimit. Ky nënshtrim përmbushet duke vepruar
në bazë të asaj që ka ligjëruar Allahu i Madhëruar, si dhe duke lënë atë që Ai e ka
ndaluar, sikurse thuhet në Librin e Tij: “Kush i dorëzohet Allahut me tërë qenien
e tij, duke qenë punëmirë, ai është kapur për vegën më të fortë. Tek Allahu do
të kthehet çdo gjë!” (Lukmn, 22) Ky është nënshtrimi i plotë.

Vërtetësia

Dëshmia duhet të pohohet me çiltërsi; ajo nuk e pranon gënjeshtrën. Kush e thotë
vetëm me gjuhë, ndërkohë që zemra ia përgënjeshtron, një i tillë është hipokrit.
Argumenti për këtë është fjala e Allahut të Lartësuar, kur i qorton hipokritët: “Ata
thonë me gjuhën e tyre atë që nuk e kanë në zemrat e tyre!” (El-Fet’h, 11)

Dashuria

Muslimani e do këtë dëshmi dhe kërkon të jetojë sipas saj. Gjithashtu, ai i do ata që
e kanë ndërtuar jetën e tyre në bazë të shehadetit. Shenjat dashurisë së robit ndaj
Zotit të tij janë: dhënia përparësi gjërave që do Allahu, edhe nëse bien ndesh me
dëshirat tona; dashuria për ata që e duan Allahun dhe të Dërguarin e Tij (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem);
urrejtja ndaj atyre që e urrejnë Atë; ndjekja dhe pranimi i udhëzimit të të Dërguarit
të Tij (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem).

Sinqeriteti

Sinqeritet nënkupton që me pohimin e shehadetit të synosh kënaqësinë e Allahut të
Lartësuar. Ai thotë: “E megjithatë, ata qenë urdhëruar vetëm që të adhuronin
Allahun me përkushtim të sinqertë, duke qenë në fenë e pastër (të Ibrahimit).”
sal-lallahu
(El-Bejjine, 5) I Dërguari i Allahut (alejhi ue sel-lem) thotë: “Me të vërtetë që Allahu ia ka bërë
të ndaluar Zjarrin atij që pohon l ilhe il-lAll-llh me synimin për të fituar
kënaqësinë e Tij!” (Buhariu)
Krahas këtyre kushteve, gjithaq, duhet që t’u qëndrohet me vendosmëri këtyre
fjalëve deri në vdekje.
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sal-lallahu
alejhi ue sel-lem

Dëshmia se Muhamedi (
është i Dërguari i Allahut

)

I vdekuri në varr do sprovohet dhe do pyetet për tri gjëra. Nëse ai u përgjigjet atyre
do shpëtojë, në të kundërt mbi të do të bjerë mjerimi. Një nga pyetjet kryesore do
jetë: Cili ishte profeti yt? Kësaj pyetje do t’i përgjigjet vetëm ai që është udhëzuar
prej Allahut për t’i përmbushur kushtet e saj në këtë botë, ai të cilin Allahu do ta
forcojë dhe do ta frymëzojë në varr. Kështu që përgjigja e kësaj pyetjeje do i vlejë në
ahiret, atje ku nuk vlen as pasuria e as fëmijët.
Këto kushte janë:
alejhi ue sel-lem)
Bindja ndaj gjërave që ka urdhëruar Muhamedi (sal-lallahu
Allahu na ka urdhëruar t’i bindemi atij. Ai thotë: “Kush i bindet të Dërguarit, i
është bindur Allahut.” (En-Nis’, 80)
“Thuaju (o Muhamed): ‘Nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua’!”
Hyrja në Xhenet është e lidhur me bindjen ndaj tij. Pejgamberi thotë: “I gjithë
umeti im do hyjë në Xhenet, përveç atyre që nuk duan!” I thanë: “O i Dërguari i
Allahut, kush qenka ai që nuk do?!” Tha: “Ai që më bindet mua, do hyjë në
Xhenet; ndërsa ai që më kundërshton nuk do që të hyjë!” (Buhariu)
Ai që e do Profetin medoemos që do e ndjekë atë, sepse bindja është fryt i
dashurisë dhe një provë e dukshme e saj.
Pranimi dhe vërtetimi i asaj që ai urdhëron
Ai që përgënjeshtron diçka që është e vërtetuar se ka ardhur nga Profeti, duke u
nisur nga dëshira apo epshi, ai ka përgënjeshtruar Allahun dhe të Dërguarin e Tij,
sepse Profeti është i paprekshëm nga gabimi dhe gënjeshtra: “Ai nuk flet sipas
qejfit të vet!” (En-Nexhm, 3)
Mënjanimi i gjërave të ndaluara prej tij
Duke filluar që nga gjynahu më i madh, që është shirku, duke vijuar me gjynahet e
mëdha dhe shkatërruese e duke përfunduar te gjynahet e vogla dhe gjërat e
papëlqyera. Muslimanit i shtohet besimi me sasinë e dashurisë ndaj Profetit
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem). Kur muslimanit i shtohet besimi, Allahu ia bën të dashura veprat e mira,
dhe në të njëjtën kohë ia bën të urryer kufr-in, gjërat e papëlqyeshme dhe
mosbindjen.
 Adhurimi i Zotit duhet të jetë në përputhje me udhëzimet e të Dërguarit të Tij
Baza në ibadete është e ndaluara, që nënkupton se nuk lejohet të adhurohet ndryshe
Allahu përveçse sipas udhëzimeve të Profetit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem). Profeti thotë: “Kush bën
një vepër të cilën ne nuk e kemi urdhëruar, ajo i kthehet mbrapsht.”1 (Muslimi)
Përfundim
Të duash Profetin (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) dhe atë që ai solli është detyrë. Ai që urren diçka nga
tradita e tij, edhe nëse e vepron atë, është jobesimtar (kfir). Po ashtu, nuk mjafton
thjesht ta duash, por duhet ta duash më shumë se çdokënd, edhe më shumë se
veten. Ai që e do dikë i jep përparësi dhe e ndjek hap pas hapi. I çiltër në dashurinë
ndaj Pejgamberit është ai person tek i cili shfaqen shenjat e ecjes në rrugën e tij: me


Domethënë nuk i pranohet. (shënim i përkthyesit).
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fjalë, vepra, duke iu bindur urdhrave të tij, duke u larguar nga ndalesat që ai ka
treguar, duke marrë edukatën e tij; në vështirësi dhe kur je mirë, në kohë gjallërie
dhe dembelizmi, sepse bindja dhe ndjekja janë fryte të dashurisë, pa të cilat kjo e
fundit nuk është e vërtetë.
Dashuria ndaj Profetit ka shumë shenja, disa syresh janë:
a. përmendja e tij dhe dërgimi i salavateve për të – sepse ai që do dikë apo
diçka, e ka vazhdimisht në gojë;
b. mallëngjimi për t’u takuar me të – çdo i dashuruar ka dëshirë të takohet
me atë që e do;
c. nderimi i tij në çastet kur e kujtojmë – Is’haku thotë: “Shokët e Profetit (
sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), kur e kujtonin atë pas vdekjes, përuleshin, u rrëqethej lëkura dhe
qanin”;
d. urrejtja e atyre që urrente ai (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) – armiqësia me ata që që ishin
armiq të tij dhe qëndrimi larg atyre që e kundërshtonin traditën e tij dhe
sajonin bidate në fe;
e. dashuria për ata që ai (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) donte – si: familja, gratë dhe shokët e tij
(muhaxhirët dh ensarët), si dhe urrejtja ndaj atyre që urrejnë apo i fyejnë
ata;
f. ndjekja e moraleve fisnike të Profetit – ai (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) ishte njeriu me
moralet më të larta. Aishja (Allahu qoftë i kënaur me të!) thotë: “Morali i të
Dërguarit të Allahut ishte Kurani.” Domethënë, ai kishte vendosur të jetonte
nën hijen e Kuranit.
Virtytet e të Dërguarit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem)
Profeti ishte më trimi, por bëhej edhe më trim në kulmin e luftës. Ai ishte më
bujari, më dorëdhëni ndër njerëz, por bëhej edhe më dorëdhënë në Ramazan. Ai
ishte këshilluesi më i mirë; ai ishte më durimtari. Ai nuk hakmerrej kurrë për të
përmbushur egon. Ai ishte më i përpikti në zbatimin e urdhrave të Allahut. Ai ishte
njeriu më modest dhe më me dinjitet. Ai ishte më i turpshëm se një vajzë e re dhe e
edukuar në dhomën e saj të martesës. Ai sillej më mirë se të gjithë me familjen e
tij. Ai ishte më i mëshirshmi për të gjitha krijesat... e shumë virtyte të tjera të larta.
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Pastërtia



Namazi është shtylla e dytë e fesë islame; ai nuk pranohet nëse trupi nuk është i
pastër. Pastrimi bëhet vetëm me ujë, ose me dhé.
Llojet e ujit
i. uji i pastër/natyral – ky lloj uji konsiderohet i pastër në vetvete, dhe si i tillë ai
mund të përdoret për t’u pastruar me të;
ii. uji i përzier me lëndë të papastra – ky lloj uji përfshin dy gjendje: kur uji është i
paktë dhe ka kontakt me lëndë të papastra dhe, kur uji është në sasi të madhe
dhe lënda e papastër nuk e ndryshon shijen, ngjyrën ose aromën e tij.
Shënim Uji në sasi të madhe nuk quhet i ndotur për aq sa lënda e papastër nuk
ndryshon një nga cilësitë e tij, shijen, ngjyrën dhe aromën. Ndërsa uji në sasi të
vogël ndotet me kontaktin e parë me lëndën e papastër.
Uji konsiderohet sasi e madhe atëherë kur sasia e tij është mbi 210 litra.
Enët Të gjitha enët konsiderohen të pastra dhe të lejuara për përdorim përveç
enëve prej ari dhe argjendi. Enët dhe rrobat e jobesimtarëve janë të lejuara në qoftë
se ato nuk janë të ndotura.
Lëkura e kafshëve të ngordhura Konsiderohet absolutisht i papastër.
Llojet e kafshëve të ngordhura: 1) kafshë që nuk u hahet mishi; 2) kafshë që
u hahet mishi, por nuk theren në mënyrën e duhur islame. Lëkura e këtyre kafshëve
lejohet të përdoret për gjëra të ngurta dhe jo të lëngshme, sigurisht nëse regjet.
Istinxh – “pastrimi pas kryerjes së nevojave personale”
Kur ky pastrim bëhet me ujë, quhet istinxh; ndërsa kur përdoren gurët apo gjëra të
tjera të pastra, quhet istixhmr. Që istixhmr-i të jetë i pranuar, kushtëzohet
përdorimi i gjërave të pastra, të lejuara, që nuk përdoren për ushqim dhe,
gjithashtu, kushtëzohet përdorimi i tre ose me shumë gurëve.
Istinxh-ja – “pastrimi me ujë” ose istixhmr-i “pastrimi me gurë” janë
detyrim për çdo njeri që kryen nevojat e tij personale.
Hyrja në banjë Për atë që shkon në banjë ka disa rregulla:  nuk është e
lejuar të qëndrohet në banjë më tepër se ç’është e nevojshme;  personi që do të
kryejë nevojën personale nuk duhet ta bëjë në burimin e ujit;  shmangia e
vendeve ku bie hija, ku mund të rrinë njerëzit, si dhe e atyre vendeve ku kalohet;
nuk lejohet kryerja e nevojave personale poshtë një peme që ka frute;  ai që
kryen nevojën në një vend të hapur, nuk i lejohet të kthehet me fytyrë ose me
shpinë nga kibla;  nuk është mirë që ai i cili shkon në banjë të ketë me vete
ndonjë gjë në të cilën është i shkruar emri i Allahut;  njeriu që hyn në banjë nuk
është mirë të flasë;  është e papëlqyeshme që njeriu të urinojë në ndonjë vrimë
apo te ndonjë çarje në tokë;  nuk është mirë që organet jashtëqitëse të preken me
dorën e djathtë;  nuk është e pëlqyeshme që njeriu të drejtohet nga kibla gjatë
kryerjes së nevojës personale ne banjë.
Të gjitha ndalesat që u përmendën më sipër mund të praktikohen vetëm në
raste të domosdoshme.
Është e pëlqyeshme për atë që kryen nevojën personale që të lahet apo të fshihet
me numër tek. Gjithashtu, është e pëlqyeshme të harmonizojmë mes pastrimit me ujë
dhe atij me gurë.
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Pastrimi i dhëmbëve me misvak Kjo nënkupton përdorimin e një druri apo
një objekti të ngjashëm me të për pastrimin e dhëmbëve. Lloji më i mirë për t’u
përdorur është ai i drurit erak që rritet në Hixhaz.
Përdorimi me misvak pëlqehet në çdo kohë, por në mënyrë të veçantë në
këto raste: 1) para avdesit; 2) para namazit; 3) para leximit të Kuranit; 4) pas
zgjimit nga gjumi; 5) para hyrjes në xhami apo në shtëpi; 6) kur goja mban erë të keqe.
Është e pëlqyeshme që pastrimi me misvak të fillojë nga ana e djathtë e gojës,
ndërsa me dorën e majtë të pastrohen gjërat që nuk janë të dëshirueshme.
Abdesi Farzet e avdesit janë: 1) larja e fytyrës – ky veprim përfshin edhe
shpëlarjen e gojës dhe larjen e hundës; 2) larja e duarve deri te bërrylat; 3) fshirja e gjithë
kokës dhe e dy veshëve; 4) larja e këmbëve deri në kërcij; 5) larja e këtyre pjesëve
sipas renditjes së mësipërme; 6) larja e këtyre pjesëve njëra pas tjetrës, pa ndërprerje.
Vaxhibet e avdesit:
i. përmendja e emrit të Allahut ne fillim te abdesit (thënia bismilah);
ii. larja e duarve tri herë para se të futen në enë për atë që zgjohet nga gjumi i natës.
Sunetet e abdesit: 1) pastrimi i dhëmbëve me misvak; 2) larja e duarve në
fillim; 3) shpëlarja e gojës dhe larja e hundës para larjes se fytyrës; 4) kalimi i
gishtërinjve nëpër mjekër; 5) kalimi i ujit përmes gishtërinjve të duarve dhe të
këmbëve; 6) fillimi i çdo veprimi me anën e djathtë; 7) larja dy ose tre herë radhazi
e secilës prej gjymtyrëve; 8) futja e ujit në hundë me dorën e djathtë dhe nxjerrja e
tij me të majtën; 9) fërkimi i gjymtyrëve; 10) zgjerimi i abdesit (larja e diçkaje më
tepër nga çfarë është e detyruar); 11) lutja pas abdesit.
Veprimet që konsiderohen të papëlqyeshme gjatë abdesit: 1) përdorimi i ujit shumë
të nxehtë ose shumë të ftohtë; 2) larja e gjymtyrëve me tepër se tre herë; 3) larja e
syve përbrenda; 4) shkundja e ujit nga gjymtyrët.
Kurse tharja e gjymtyrëve pas larjes është e lejuar.
Shënim Shpëlarja e gojës bëhet duke lëvizur ujin nëpër gojë, ndërsa larja e
hundës bëhet duke thithur ujin nga vrimat e hundës dhe pastaj shfryja e tij jashtë.
Përshkrimi i marrjes abdes: Së pari bëhet nijeti (qëllimi), i cili është një
veprim që rrjedh krejtësisht nga zemra dhe më pas lahen duart; bëhet shpëlarja e
gojës, larja e hundës dhe pastaj larja e fytyrës (ky veprim përfshin larjen e fytyrës
nga pjesa e sipërme e ballit deri në pjesën e poshtme të nofullës, si dhe nga njëri
vesh te tjetri.) Vazhdohet me larjen e krahëve dhe bërrylave; pastaj bëhet fshirja e
gjithë kokës me duar të lagura dhe më pas vijon fërkimi i pjesës së brendshme të
veshëve me gishtërinjtë tregues dhe i pjesës së jashtme me gishtërinjtë e mëdhenj të
duarve. Në fund është larja e këmbëve, e thembrave dhe e nyejve.
Shënim Në qoftë se mjekra është e paktë është detyrë larja e lëkurës së fytyrës,
ndërsa kur ajo është e dendur është detyrë larja sipërfaqësore e saj.
Mestet (mes’h-i mbi çorape): Mesteja është veshje për këmbët, dhe ajo mund
të jetë prej lëkure ose prej një gjëje të ngjashme me të. Nëse mesteja është prej
pambuku dhe prej materialeve të kësaj natyre, ajo quhet çorap. Mes’h-i mbi këto dy
lloje veshjesh është i lejuar vetëm në rastin kur merret abdes (në rastin e
papastërtisë së vogël).
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Mes’h-i është i lejuar me disa kushte: 1) personi që merr mes’h mbi çorape
duhet t’i ketë veshur ato (çorapet ose çdo gjë tjetër që përdoret për këmbët) në
gjendje pastërtie të plotë (domethënë, pas larjes së këmbës së dytë); 2) pastrimi
duhet bërë me ujë; 3) mes’h-i duhet të mbulojë pjesën që lahet kur merret abdes;
4) të jetë e lejuar (mesteja); 5) të jetë e pastër.
Mes’h-i është i lejuar edhe mbi takije/fes, por me disa kushte: 1) ai që e përdor
atë të jetë mashkull; 2) të mbulojë pjesën e zakonshme të kokës; 3) mes’h-i mbi
kokë është i lejuar vetëm në rastin kur pastrohemi nga papastërtia e vogël; 4) kur
pastrimi bëhet me ujë.
Mes’h-i është i lejuar edhe mbi shaminë e kokës, por gjithashtu me disa kushte:
1) personi që e vesh atë të jetë femër; 2) të rrotullohet nën grykë; 3) të bëhet vetëm
në rastin kur pastrohemi nga papastërtia e vogël; 4) kur pastrimi bëhet me ujë; 5) të
mbulojë pjesën e zakonshme të kokës.
Kohëzgjatja e mes’h-it
Për atë që është vendas, kohëzgjatja e mes’h-it është një ditë e një natë, ndërsa
për udhëtarin (largësia e udhëtimit është rreth 85 km) është tri ditë dhe tri net.
Kohëzgjatja fillon nga koha e prishjes së abdesit – pas veshjes së çorapeve – e
gjer në të njëjtën kohë në ditën pasardhëse.
Vendi i mes’h-it
Fërkimi i mesteve bëhet mbi pjesën e sipërme të çorapeve, duke filluar nga gishtërinjtë
deri te kërcyelli i këmbës. Ndërkaq, gishtat e dorës gjatë mes’h-it mbahen të hapura.
Dobi Ai që merr mes’h gjatë udhëtimit dhe më pas bëhet vendas, ose ka marrë
abdes gjatë kohës që ka qenë vendas dhe më pas udhëton, ose dyshon për periudhën
e fillimit të mes’h-it, mes’h-i i tij është si atij që është vendas (mukm-it).
Fasha (el-xhebrah) është pjesa që mbështjell plagët, kockat e kështu me radhë.
Mes’h-i mbi fashën është i lejuar, por me disa kushte:
i. që ajo mbështjellje të jetë e nevojshme;
ii. të mos jetë më e madhe sa ç’është e nevojshme;
iii. që ajo të bëhet në të njëjtën kohë dhe sipas radhës kur të marrim abdes.
Nëse fasha është më e madhe se ç’është e nevojshme, pjesa e tepërt duhet të
hiqet me patjetër. Megjithatë, nëse personi i frikësohet ndonjë dëmtimi, është e
lejuar që t’i jepet mes’h edhe asaj.
Dobi. 1) është më mirë që mes’h-i mbi meste të bëhet në të dyja këmbët në të
njëjtën kohë, pa i dhënë përparësi të djathtës; 2) nuk është e lejuar të bëhet mes’h
poshtë këmbës dhe as prapa saj; 3) nuk është e pëlqyeshme ta lagim të gjithë
mesten, në vend që t’i japim mes’h asaj, si dhe nuk pëlqehet përsëritja e mes’h-it;
4) është e domosdoshme që në rastin e mes’h-it mbi takije/fes dhe mbi shaminë e
kokës të përfshijmë pjesën më të madhe të tyre.
Gjërat që e prishin abdesin
Veprimet e mëposhtme e bëjnë të pavlefshëm abdesin: 1) çdo gjë që del nga
organet jashtëqitëse; 2) gjumi i thellë, që e bën njeriun të pavetëdijshëm në lidhje
me gjërat që e rrethojnë; ndërsa gjumi i lehtë, ulur ose në këmbë, nuk e prish
abdesin; 3) dalja e jashtëqitjeve jo nëpërmjet organeve gjenitale; 4) dalja nga trupi
e diçkaje të pisët, si, për shembull, rrjedhja e gjakut në sasi të madhe; 5) ngrënia e
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mishit të devesë; 6) prekja e organit gjenital në mënyrë të drejtpërdrejtë, pa diç
ndërmjet; 7) dezertimi nga feja.
Kush është i bindur në pastërtinë e tij dhe dyshon në prishjen e abdesit, ose
anasjelltas, vepron sipas bindjes së tij.
Larja e plotë (gusli)
Veprimet që e bëjnë të domosdoshme marrjen e guslit janë: 1) dalja e spermës
(ejakulimi) me epsh gjatë gjumit ose në gjendje të zgjuar, qoftë nga burri, qoftë nga
gruaja; 2) takimi i dy organeve gjenitale me njëri-tjetrin, edhe në rastin kur nuk
ndodh ejakulimi; 3) jomuslimani që pranon Islamin; 4) gratë pas ciklit (ndërprerja e
hajdit dhe e nifasit); 5) vdekja e muslimanit.
Farzet e guslit:
Mjafton larja e të gjitha pjesëve të trupit me nijetin për të marrë gusl, duke përfshirë në
këtë proces larjen e gojës dhe të hundës, ndërsa plotësimi i marrjes së guslit arrihet me
ndjekjen e nëntëhapave: 1) nijeti; 2) përmendja e emrit te Allahut (thënia bismilah);
3)larja e duarve para se të futen në enë; 4) larja e organit gjenital; 5) marrja e plotë
e abdesit; 6) hedhja ujë mbi kokë tre herë, duke e fërkuar dhe duke e lënë ujin që të
arrijë deri në rrënjët e flokëve; 7) hedhja ujë mbi të gjithë trupin; 8) fërkimi i të
gjithë trupit me të dy duart; 9) larja e trupit duke filluar nga ana e djathtë.
Ai që është me papastërti të vogël e ka të ndaluar të prekë Kuranin, të falet dhe
të bëjë tavaf.
Kurse për atë që është me papastërti të madhe, përveç këtyre që sapo
përmendëm, është i ndaluar leximi i Kuranit dhe qëndrimi në xhami.
Fjetja pa abdes është e papëlqyeshme. Po ashtu, është i papëlqyeshme
shpërdorimi i ujit gjatë marrjes gusl.
Tejemumi
Kushtet e marrjes se tejemumit: 1) kur një njeri nuk gjen ujë, ose kur sasia e ujit
që gjen nuk është e mjaftueshme për abdes; 2) tejemumi duhet të merret me dhé të pastër.
Shtyllat e tejemumit: 1) fshirja e gjithë fytyrës me të dy duart; 2) fshirja e
duarve deri te kyçet; 3) renditja; 4) mosvonesa (kryerja e atypëratyshme).
Gjërat që e prishin tejemumin: 1) të gjitha ato gjëra që prishin edhe abdesin;
2) prania e ujit; 3) rënia e atij shkaku për të cilin është lejuar tejemumi, si, për
shembull, shërimi nga sëmundja.
Veprimet sunet të tejemumit: 1) renditja dhe mosvonesa për atë që është
xhunub; 2) vonimi i tejemumit deri në periudhën e fundit të namazit; 3) thënia e
dhikrit në përfundim.
Përsëritja e goditjeve të tokës me të dy duart konsiderohet veprim i papëlqyeshëm
gjatë marrjes së tejemumit.
Mënyra e marrjes së tejemumit
Së pari, personi i cili dëshiron të marrë tejemum duhet të bëjë nijetin; pastaj
përmend emrin e Allahut, godet dheun me duar vetëm një herë, fshin fytyrën e më
pas edhe duart.
Heqja e papastërtive
Papastërtitë janë dy llojesh: 1) papastërti lëndore – janë ato papastërti të cilat
nuk mund të pastrohen në asnjë mënyrë, si, për shembull, derri; 2) papastërti
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relative – ku futen ato papastërti që janë të rastit, të cilat bien mbi diçka të pastër, si
në rroba, në tokë etj.
Gjallesat
a. të papastra: qeni, derri dhe të gjitha shpendët apo kafshët e ndaluara për ngrënie,
që janë më të mëdha se macja.
Gjykimi: Këto dhe çdo gjë që del prej tyre konsiderohen të papastra, si: urina,
jashtëqitja, jargët, djersa, qumështi, pështyma etj.
b. të pastra: njeriu.
Gjykimi: Të gjitha gjërat që dalin prej tij janë të pastra, si: djersa, jargët, qumështi,
urina, jashtëqitja e trashë, gjaku, lëngu i dalë pas epshit (jo sperma).
Kafshëve që u hahet mishi:
Gjykimi: Çdo jashtëqitje e tyre është e pastër, si: djersa, jargët, qumështi, urina,
jashtëqitja e trashë, gjaku, lëngu i dalë pas epshit, sperma etj.
c. kafshë që janë të vështira për t’u ruajtur prej tyre, si gomari, macja, si dhe çdo
krijesë që është më e vogël se ajo; miu etj.
Gjykimi: vetëm djersa dhe jarga e tyre është e pastër.
Ngordhësirat Të gjitha janë të papastra (përveç njeriut, peshkut, karkalecit dhe
atyre që nuk kanë gjak, si: akrepi, milingonat etj., të cilat janë të pastra).
Të ngurtat Toka, gurët e kështu me radhë.
Gjykimi: Janë të pastra (me përjashtim të atyre ngurtësirave që futen te papastërtitë.
Të cilat i renditëm më sipër).
Përfundime  Gjaku, të vjellat dhe qelbi janë të papastra. Në namaz e në vende të
tjera bëhen lëshime në rast se janë në sasi të pakët dhe është një prej kafshëve të
pastra.  Gjaku është i pastër te dy lloje: te peshku dhe ajo që mbetet në mish e në
damarët e kafshëve të therura.  Ajo që shqyhet a copëtohet prej një kafshe, të
cilës i hahet mishi teksa është gjallë, është e papastër. Po ashtu, edhe embrioni i
kafshës në muajt e parë është i papastër.  Largimi i papastërtisë nuk ka nevojë për
nijet. Kështu, nëse një papastërti largohet me anë të shiut ajo shndërrohet në e
pastër.  Prekja e papastërtisë ose ecja mbi të nuk e prish abdesin, por bën të
detyrueshme heqjen e saj nga trupi dhe nga rrobat.
Papastërtia bëhet e pastër me tre kushte: 1) të lahet me ujë pastrues; 2) të
shtrydhet pjesa e larë jashtë enës, nëse është e mundur; 3) të mënjanohet papastërtia
me fërkim, nëse nuk mjafton larja; 4) nëse papastërtia është nga qeni duhet të lahet
shtatë herë, dhe në herën e tetë duhet fërkuar me dhé ose me sapun.
Vërejtje  Papastërtia në tokë, nëse është e lëngshme, si urina, mjafton t’i hedhim
ujë derisa të largohet era dhe ngjyra. Nëse papastërtia është lëndore, si jashtëqitja e
trashë, atëherë duhet të largohet me patjetër substanca e papastërtisë dhe gjurmët e
saj.  Nëse papastërtia mund të largohet vetëm me ujë, atëherë është detyrë që ajo
të lahet vetëm me të.  Nëse vendi i papastërtisë nuk është i dallueshëm, duhet të
lahet e gjithë rroba ose vendi, derisa të jemi të sigurt për heqjen e saj.  Ai që merr
abdes për të falur namaz nafile, e ka të lejuar që të falë edhe namaz farz.  Nëse
prej atij që fle gjumë del erë, nuk e ka për detyrë të bëjë istinxh, sepse era është e
pastër, por duhet të marrë abdes në çastin që do të falet, ose për ibadete të tjera.
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Rregulla për gratë

Rregullat e gjakrave natyralë te gratë
Hajzi dhe istihadja

Çështja
Mosha më e vogël dhe më e
madhe në të cilën gruaja kalon
periudhën e hajzit
Periudha më e shkurtër e hajzit

Rregulli
Mosha më e vogël është ajo nëntë vjeçare. Nëse del
gjak para kësaj kohe, atëherë është istihada; ndërkaq
nuk ka ndonjë caktim fiks për moshën më të madhe.
Një ditë dhe një natë (24 orë). Nëse periudha është më
e shkurtër, atëherë është istihada.
Periudha më e gjatë e hajzit
Pesëmbëdhjetë ditë. Nëse gjaku vazhdon për më
shumë ditë, është istihada.
Sa është periudha mes dy
Trembëdhjetë ditë. Nëse shfaqet gjak para se të
hajzeve?
plotësohet ky numër ditësh, atëherë është istihada.1
Periudha e zakonshme e hajzit Gjashtë ose shtatë ditë.
Periudha e zakonshme pas hajzit Njëzet e tre ose njëzet e katër ditë.
A është hajz gjaku gjatë
Ajo që del nga gruaja shtatzënë, qoftë gjak, qoftë
shtatzënisë?
kudrah2 ose sufrah3 është istihada.
Kur e kupton
Nga ky aspekt, gratë ndahen në dy lloje: i. prej të cilave pas
gruaja me hajz se periudhës së hajzit del një lëng i bardhë nga organi femëror. Ky lëng
ajo periudhë ka është i pastër, por e prish abdesin; ii. ose nëse nuk e sheh lëngun e
përfunduar?
bardhë, atëherë me tharjen e gjakut, të kudras dhe sufras.
Çfarë del nga
Nëse është i tejdukshëm ose i bardhë (ngjitës) është i pastër, por nëse
organi femëror në është gjak ose kudra apo sufra, është i papastër, e që të gjitha e
periudhën pas
prishin abdesin. Nëse kjo gjendje vazhdon gjatë, atëherë është
hajzit?
istihada.
Kudra dhe sufra Nëse vijnë ngjitur me periudhën e hajzit (para ose pas), atëherë kemi
nga organi femëror të bëjmë me hajz; dhe nëse është e ndarë, është istihada.
Ajo që ka ditë të caktuara Ajo merr gjykimin e periudhës pas hajzit, nëse gjaku i është
të hajzit dhe i ndërpritet ndërprerë, edhe nëse ditët e saj nuk kanë përfunduar.
para kohe?
Ardhja para ose vonimi i Nëse shenjat e hajzit janë të qarta, atëherë është hajz, me
kohës së hajzit?
kushtin që mes dy periudhave të hajzit të kenë kaluar më
shumë se trembëdhjetë ditë (sa periudha më e shkurtër mes dy
hajzeve), e nëse jo, atëherë është istihada.
Nëse hajzi zgjat më shumë Ajo vazhdon të konsiderohet si periudha e hajzit, përveçse
ose më pak sa koha e
nëse kalon periudhën më të gjatë të hajzit, që është
zakonshme e tij?
pesëmbëdhjetë ditë.
Nëse vazhdon Kemi të bëjmë me disa situata: i. ajo që e di periudhën e saj gjatë muajit
të rrjedhë gjak dhe ditët e tij, ajo ulet (d.m.th., nuk falet, nuk agjëron, nuk bën tavaf dhe
për një kohë të nuk lexon Kuran) për aq ditë sa e ka periudhën e saj të zakonshme në sasi
gjatë, si, për dhe në kohë, pavarësisht nëse lloji i gjakut është i dallueshëm apo jo; ii. e


Hajzi është gjaku natyral në kohë shëndeti, e jo për shkak të lindjes. Istihadaja është rrjedhja e
gjakut jo në kohën e tij, për shkak të ndonjë sëmundje a çorganizimi të trupit. Dallimi mes hajzit
dhe istihadas është: i. gjaku i hajzit është i kuq, i mugët, anon nga e zeza, kurse gjaku i istihadas
ëshët i kuq, i kthjellët, si të ishte gjak hundësh; ii. gjaku i hajzit është i trashë dhe mund të
shoqërohet edhe me copëza, ndërsa gjaku i istihadas është i hollë dhe del si të ishte gjaku i një
plage; iii. gjaku i hajzit ka një erë të papëlqyer, ndërsa gjaku i istihadas ka erën e gjakut të
zakonshëm. Gjatë hajzit janë të ndaluara disa gjëra: marrëdhëniet intime në organin femëror,
divorci, namazi, agjërimi, tavafi, prekja dhe leximi i Kuranit dhe qëndrimi në xhami.

Është gjaku i rrjedhshëm me ngjyrë kafe të errët, që del nga organi femëror.

Është gjaku i rrjedhshëm që del nga organi femëror, ngjyra e të cilit anon nga e verdha.



shembull, një
muaj të plotë
ose edhe më
shumë?
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di kohën e saj gjatë muajit, por nuk di numrin e ditëve – ajo ulet gjashtë
ose shtatë ditë (që është më e shumta e hajzit) në po të njëjtat ditë të
periudhës së saj; iii. e di numrin e ditëve të hajzit, por nuk di kohën në të
cilin vjen – ulet aq ditë sa di në fillim të muajit hënor.

Së dyti:
Çështja
Rregulli
Nëse gruaja lind dhe Ajo nuk i ndjek rregullat e nifasit, dhe nuk e ka për detyrë të
nuk shikon gjak
lahet, dhe as nuk e prish agjërimin.
Nëse shikon shenjat e Nëse ajo shikon gjak dhe ujëra pak kohë para se të lindë, nuk
lindjes
ndjek rregullat e nifasit, por të istihadas.
Gjaku që del nga
Ky gjak është gjaku i nifasit, edhe nëse fëmija nuk ka dalë
gruaja në fazën e
akoma, ose ka dalë një pjesë e tij. Ndërkaq ajo nuk e ka për
shtatzënisë
detyrë të përsërisë namazet që nuk janë falur gjatë kësaj periudhe.
Kur fillon numërimi i Pasi fëmija të dalë i plotë nga barku i nënës së vet.
ditëve të nifasit?
Periudha më e Nuk ka ndonjë kufi kohor për periudhën më të vogël; kështu që, nëse ajo
shkurtër e
lind dhe gjaku i ndërpritet menjëherë, ajo ka për detyrë të lahet dhe të
nifasit
falet, dhe të mos presë të plotësohen dyzet ditët.
Periudha më e Dyzet ditë – nëse zgjat më shumë nuk duhet t’i kushtojë rëndësi dhe ka
gjatë e nifasit për detyrë të lahet e të falet, me përjashtim të rastit kur qëllon me kohën e
hajzit (para shtatzënisë), rast në cilin konsiderohet hajz.
Ajo që lind dy ose Numri i ditëve të nifasit fillon pas lindjes së parë.
më shumë binjakë
Gjaku pas Nëse fëmija i dështuar është 80 ditësh ose më pak, gjaku që vjen pas tij
dështimit
është i istihadas. Nëse është 90 ditësh, gjaku sërish është i istihadas. Nëse
është mes 80 dhe 90 ditëve, atëherë gjykimi lidhet me krijesën: nëse ka
marrë formën e njeriut, gjaku pas tij konsiderohet i nifasit, e nëse nuk ka
arritur në atë fazë, atëherë gjaku është gjak istihadaje.
Nëse periudha e nifasit ndërpritet Ndërkohë që gruas i ndërpritet gjaku brenda dyzet
para dyzet ditëve dhe më pas
ditëve, ajo duhet të lahet dhe të falet. Nëse gjaku i
rikthehet përsëri para se të
rikthehet, konsiderohet i nifasit dhe vazhdon kështu
mbushen dyzet ditët
derisa të mbushen dyzet ditë.

Vërejtje  Ajo që është me istihada duhet të falet, por duke marrë abdes në çdo
kohë namazi.  Nëse gruaja pastrohet nga hajzi ose nifasi para perëndimit të diellit,
ajo duhet të falë drekën dhe ikindinë e asaj dite. Po ashtu, nëse pastrohet para
namazit të sabahut, ajo është e detyruar të falë akshamin dhe jacinë e asaj nate.
Nëse hyn koha e namazit dhe gruas i vjen cikli i hajzit apo i nifasit para faljes së
namazit, ajo nuk e ka për detyrë që pasi të jetë pastruar ta falë atë namaz.  Gruaja
duhet t’i shprishë flokët e saj, nëse merr gusl pas hajzit apo nifasit. Por, ajo nuk e ka
të detyrueshme këtë nëse lahet nga “papastërtia e madhe” (xhunubllëku).  Është e
papëlqyeshme kryerja e marrëdhënieve intime gjatë kohës së istihadas, por është e
lejuar nëse është e nevojshme.  Gruaja që është në periodën e istihadas, pasi është
larë nga hajzi duhet të marrë abdes për çdo namaz, derisa t’i ndërpritet gjaku.
 Është e lejuar që gruaja të marrë ilaçe që ndërpresin përkohësisht periodën e
hajzit, për të kryer haxhin ose umren, ose për të plotësuar agjërimin e Ramazanit, por
me kushtin që të jetë e sigurt se nuk e dëmtojnë.
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Gruaja në Islam
Gruaja dhe burri janë të barabartë, si në shpërblim, ashtu edhe në vlerë, sipas
besimit dhe punës së gjithsecilit. Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Gratë janë të ngjashme
(të barabarta) me burrat.” (Ebu Dawudi) Ajo ka të drejtë të kërkojë një të drejtë që i
takon dhe të ngrejë padi për çdo padrejtësi që mund t’i bëhet, sepse mesazhi fetar u
drejtohet njëlloj si burrave, ashtu edhe grave, përveçse në disa raste, sipas disa
rregullave që bëjnë dallime, por që janë të pakta krahasuar me pjesën tjetër të
rregullave fetare. Kjo sepse sheriati merr në konsideratë veçantitë që kanë burrat
dhe gratë lidhur me krijimin dhe aftësitë. Allahu i Madhëruar thotë: “E si të mos
dijë Ai që ka krijuar gjithçka, kur Ai njeh çdo gjë me imtësi dhe është i
Gjithëinformuari?!” Kështu që, gruaja ka punë që i përkasin asaj dhe burri ka
punë që i përkasin vetëm atij, dhe çdo ndërhyrje në punët që i përkasin tjetrit
dëmtojnë ekuilibrin e jetës. Madje gruas i është dhënë njëlloj sa shpërblimi i burrit,
ndërkohë që ajo qëndron në shtëpi. Kështu, Esma bint Jezidi na rrëfen se njëherë ka
shkuar te Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), dhe e ka gjetur mes shokëve të tij. Ajo i pat thënë:
“Unë jam e dërguara e grave te ti për të mësuar veten. Nuk ka grua në Lindje dhe
as në Perëndim që dëgjon për këtë qëndrim timin, ose që e nuk dëgjon, që të mos
jetë me të njëjtin mendim me mua. Allahu të ka dërguar me të Vërtetën te burrat
dhe te gratë, dhe ne të besuam ty dhe Zotin që të dërgoi. Ne jemi të kufizuara, ne
qëndrojmë në shtëpitë tuaja dhe jemi prehja juaj; ne mbajmë fëmijët tuaj dhe ju.
Bashkësisë së burrave u është dhënë përparësi në lidhje me xhumanë, namazet me
xhemat, vizitën e të sëmurëve, përcjelljen e xhenazes, në haxh e pas haxhi dhe
diçka akoma më të mirë se kjo, xhihadi në emër të Zotit. Dhe kur ndonjë nga ju
shkon për në haxh, në umre apo në vendpritjen e luftës, ne ju ruajmë pasurinë, ju
endim rrobat, rrisim dhe edukojmë fëmijët tuaj etj. Atëherë me çfarë shpërblimi ju
shoqërojmë, o i Dërguari i Allahut?” Transmetuesi shton: “I Dërguari i Allahut
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) u drejtua nga shokët me të gjithë fytyrën dhe më pas tha: “Keni dëgjuar
ndonjë arsyetim më të bukur se ky?” I thanë: “O i Dërguari i Allahut, ne nuk e
mendonim se një grua është në gjendje të flasë kësisoj!” Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem)iu
drejtua asaj dhe i tha: “Kthehu, o e nderuar, dhe bëji me dije gratë pas teje se
kujdesi i mirë i njërës nga ju për burrin e saj dhe dëshira e saj për të arritur
kënaqësinë e tij, si edhe përmbushja e dëshirave të tij është e barabartë me të gjithë
ato që rendite!” Gruaja u kthye duke lavdëruar dhe madhëruar Allahun nga gëzimi
dhe kënaqësia.” (Bejhakiu) Disa gra shkuan te Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) dhe i thanë: “O i
Dërguari i Allahut, burrat morën vlerën e xhihadit në rrugë të Allahut! Po ne, a
kemi ndonjë vepër me të cilën do arrijmë gradën e luftëtarëvenë rrugën e Allahut?”
I Dërguari i Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) u tha: “Puna që bën secila nga ju në shërbim të
shtëpisë së saj është e barabartë me veprën e luftëtarëve në rrugë të Allahut.”
(Bejhakiu) Madje bamirësisë ndaj të afërmes, Profeti i dha një shpërblim shumë të
madh: “Ai që shpenzon për dy bija, ose për dy motra, ose për dy të afërme, duke
llogaritur shpërblimin e Allahut, derisa Allahu t’u japë atyre aq sa t’u nevojiten,
apo t’i pasurojë prej të mirave të Tij, atëherë ato të dyja do të jenë mburojë nga
Zjarri për të!” (Ahmedi dhe Taberiu)
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Disa rregulla për gratë



 Është e ndaluar që një grua të veçohet me një burrë që nuk është mahrem1 për të.
Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Nuk lejohet të veçohet një burrë me një grua pa mahrem!”
(Buhariu dhe Muslimi)

 Gruas i lejohet ta falë namazin në xhami, por nëse i frikësohet
sprovave/problemeve është e papëlqyeshme. Aishja thotë: “Nëse Profeti do kishte
arritur gjendjen në të cilën kanë arritur gratë do t’i kishte ndaluar të shkonin në
xhami, siç u ndaluan gratë e Beni Israilëve.” (Buhariu dhe Muslimi) Ashtu sikurse
shpërblimi për namazet e burrave në xhami është i shumëfishtë, po ashtu edhe
namazi i grave në shtëpitë e tyre është i shumëfishtë. Një grua shkoi te Profeti
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) dhe i tha: “O i Dërguari i Allahut, unë dua të falem me ty! Profeti ia
ktheu: “E di që do të falesh me mua, por namazi yt në shtëpinë tënde është më i
mirë se namazi në dhomën tënde; namazi yt në dhomën tënde është më i mirë se
namazi në vendbanimin tënd; namazi yt në vendbanimin tënd është më i mirë se
namazi në xhaminë e lagjes tënde; namazi në xhaminë e lagjes tënde është më i
mirë se namazi në xhaminë time.” (Ahmedi) Ja edhe një hadith në këtë kontekst:
“Xhamia më e mirë për gratë është shtëpia e tyre.” (Ahmedi)
 Gruaja nuk e ka obligim as haxhin dhe as umren nëse nuk gjen një mahrem për
ta shoqëruar. Gjithashtu, asaj nuk i lejohet të udhëtojë pa mahrem, për shkak të
thënies së të Dërguarit: “Gruaja nuk duhet të udhëtojë mbi tri net pa u shoqëruar
nga mahremi!” (Buhariu dhe Muslimi)
 Gruas i ndalohet të vizitojë varrezat dhe të përcjellë xhenazen, për shkak të
thënies së Profetit: “Allahu i ka mallkuar ato që vizitojnë varrezat.” Ummu Atije
thotë: “Na u ndalua ndjekja e xhenazes, por jo në formë të prerë.” (Muslimi)
 Gruas i lejohet të ngjyrosë flokët me çfarëdo lloj ngjyre, me përjashtim të
ngjyrës së zezë, që është e papëlqyeshme.
 Gruas duhet t’i jepet pjesa e saj e trashëgimisë, të cilën ia ka caktuar Allahu.
Mohimi i kësaj të drejtë është haram. Në një hadith lexojmë: “Ai që ia ndalon
trashëgiminë trashëgimtarit, Allahu do t’ia ndalojë trashëgiminë e tij të Xhenetit
Ditën e Gjykimit!” (Ibn Maxhe)
 Të gjitha shpenzimet për gruan janë detyrë e bashkëshortit. Shpenzime të gruas
konsiderohen të gjitha ato gjëra pa të cilat gruaja nuk mund të bëjë dot, si ngrënia,
pirja, veshja dhe banesa në bazë të traditës (së miratuar me sheriat). Allahu i
Madhëruar thotë: “Pasaniku le të shpenzojë sipas pasurisë që ka, ndërsa i varfri
le të shpenzojë sipas asaj që i ka dhënë Allahu.” Nëse ajo nuk ka bashkëshort,
atëherë ato janë detyrë e prindit të saj, e vëllait ose e të birit. Nëse ajo nuk ka të
afërm, atëherë është e pëlqyeshme që ta ndihmojnë të gjithë njerëzit e tjerë. Profeti
thotë: “Ai që ndihmon vejushën dhe të varfrin është si ai që bën xhihad në rrugë të
Allahut, ose si ai që falet vazhdimisht natën dhe agjëron vazhdimisht ditën!” (Buhariu
dhe Muslimi)


Mahrem quhet ai që e ka të ndaluar përgjithmonë të martohet me një grua, si: babai, gjyshi e
sipër, djali, djali i djalit e më poshtë, vëllai dhe djemtë e tij, djemtë e motrës, xhaxhai dhe daja,
babai i bashkëshortit e më sipër, djemtë e burrit e më poshtë; babai, djali dhe vëllai nga gjiri, si
dhe burri i vajzës dhe burri i nënës (njerku).
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 Gruaja ka përparësi të mbajë fëmijën e saj të vogël, për aq kohë sa nuk është e
martuar dhe është detyrë e babait të tij të shpenzojë për të nëpërmjet ishbashkëshortes së tij, për sa kohë fëmija është në prehrin e saj.
 Nuk është e pëlqyeshme që gruaja të japë e para selam, veçanërisht nëse është e
re, ose ekziston frika sprovave morale.
 Është e pëlqyeshme heqja e qimeve nga vendet e turpshme dhe nga sqetullat, si
dhe prerja e thonjve çdo ditë xhumaje. Është e papëlqyeshme, nga ana tjetër, që ato
të lihen pa prerë për dyzet ditë.
 Është e ndaluar (haram) heqja e qimeve të fytyrës, duke përfshirë edhe vetullat,
sepse Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Allahu e ka mallkuar atë që heq qimet e fytyrës
dhe atë që kërkon nga të tjerët t’ia heqin!” (Ebu Dawudi)
 Është e ndaluar që gruaja të mbajë zi për ndonjë të vdekur më shumë se tri ditë,
përveç burrit të saj, sepse Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Nuk i lejohet një gruaje që
beson Allahun dhe Ditën e Fundit të mbajë zi më shumë se tri ditë për një të vdekur,
përveç burrit të saj.” (Muslimi) Për burrin e saj ajo ka për detyrë që të mbajë zi katër
muaj e dhjetë ditë. Gjatë zisë së saj ajo ka për detyrë të mënjanojë zbukurimet dhe
parfumet, si shafranin, si edhe vendosjen e bizhuterive; qoftë edhe unazat. Po ashtu,
nuk duhen përdorur rrobat me ngjyra të forta, si e kuqja dhe e verdha. Gjithashtu, edhe
makiazhin, lyerjen e syve etj. Asaj i lejohet të presë thonjtë, të heqë qimet e sqetullave
dhe të lahet. Ajo nuk ka për detyrë të veshë ndonjë rrobë me ngjyrë të caktuar, siç është
e zeza. Ajo ka për detyrë që zinë ta mbajë në shtëpinë e burrit të saj. Gruaja e ka të
ndaluar të dalë nga shtëpia e burrit të saj, përveçse në raste të domosdoshme.
 Gruaja e ka të ndaluar të presë flokët pa qenë e nevojshme. Është e lejuar që ajo
t’i shkurtojë ato, por me kushtin që të mos u ngjajë burrave, për shkak të hadithit që
thotë: “I Dërguari i Allahut i ka mallkuar ato gra që u ngjasojnë burrave!”
(Tirmidhiu) Gjithashtu ndalohet t’u ngjasojë jobesimtareve1, për shkak të hadithit:
“Ai që i ngjan një populli, është pjesë e tyre!” (Ebu Dawudi)
 Gruaja ka për detyrë që kur të dalë nga shtëpia të mbulojë trupin me xhilbb –
“manto, pelerinë grash”, i cili duhet të përmbushë kushtet në vijim: 1) të mbulojë të
gjithë trupin; 2) të mos jetë zbukurim në vetvete; 3) të mos jetë e tejdukshme; 4) të
jetë e bollshme dhe jo e ngushtë; 5) të mos jetë e parfumosur; 6) të mos i ngjajë
rrobave të burrave; 7) të mos i ngjajë rrobave të jobesimtareve; 8) të mos jetë lloj
rrobe që bie në sy.
Është e ndaluar të vishen ato rroba që kanë fotografi gjallesash. Po ashtu, është
e ndaluar edhe varja/ekspozimi i rrobave me fotografi, si edhe shitja e tyre.
Pjesët e turpshme të gruas kanë tre aspekte:
a. kundrejt burrit të saj – atij i takon që të shikojë çdo gjë të saj;
b. kundrejt grave dhe të afërmve (ata që e kanë të ndaluar të martohen me të) – ata
mund të shohin ato pjesë të saj që janë zakonisht të dukshme, si: fytyrën, flokët,
dorën, qafën, parakrahun dhe këmbët;



Të mos u ngjajë në një gjë që është bërë si shenjë dalluese ose simbol i tyre (shën. i recens.).
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c. burrat e tjerë nuk duhet të shikojnë asgjë prej saj, përveçse në raste të nevojshme,
si në rastin e fejesës, mjekimit e kështu me radhë, sepse fytyra është ajo që të
sprovon më shumë nga një grua. Aishja (radijallahu
) ka thënë: “Kur udhëtarët (të
anhu!
hipur mbi kalë, deve etj.) kalonin para nesh, teksa ishim me Profetin (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) në
haxh, ulnim xhilbabin nga koka deri në fytyrë; dhe kur kalonin e zbulonim
) thotë:
(fytyrën) përsëri.” (Ebu Dawudi) Po ashtu, Fatime bint el-Mundhiri (radijallahu
anhu!
“I mbulonim fytyrat prej burrave.” (Hakimi)
 Ideti1 Ideti ndahet në disa lloje: 1) për atë që është shtatzënë – ideti pas divorcit
dhe vdekjes së burrit është deri në lindjen e fëmijës;
i. asaj që i ka vdekur bashkëshorti – ideti i saj është katër muaj e dhjetë ditë;
ii. ajo që është ndarë në kohën e hajzit – ideti i saj është sa të mbarojnë tre cikle
menstruale, dhe kjo periudhë pritjeje mbaron me pastrimin nga cikli i tretë;
iii. ajo që nuk e kalon periodën e hajzit, pra të ciklit menstrual – ideti i saj është tre muaj.
Ndërsa gruaja që është në pritje nga një divorc i kthyeshëm, duhet që të qëndrojë
me bashkëshortin e saj gjatë këtij ideti, dhe bashkëshortit i lejohet që të shikojë nga
ajo ç’të dëshirojë, si dhe të veçohet me të deri në çastin e përfundimit të idetit; kjo
sepse Allahu Fuqiplotë mund t’i ribashkojë. Në rast se bashkëshorti do që ta
rikthejë gruan, nuk është kusht që gruaja të japë pëlqimin e saj për këtë, natyrisht
nëse divorci është i kthyeshëm. Duhet theksuar se rikthimi bëhet duke i thënë: “Të
ktheva!”, ose duke iu dhënë njëri-tjetrit në marrëdhënie intime.
 Gruaja nuk mund ta martojë vetveten. Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Çdo
grua që martohet pa lejen e kujdestarit të saj, bën një martesë të pavlefshme!” (Ebu Dawudi)
 Gruaja e ka të ndaluar t’i lidhë flokët me flokë të tjera2, ose të bëjë tatuazhe të
çfarëdo lloji në trupin e saj. Këto dy veprime janë gjynahe të mëdha, për shkak të
këtij hadithi: “Allahu e ka mallkuar atë që lidh flokët dhe atë që i lidhen flokët; atë
që bën tatuazh dhe atë që kërkon t’i bëhet tatuazh.” (Buhariu dhe Muslimi)
 Gruaja e ka të ndaluar të kërkojë ndarje nga burri i saj pa ndonjë shkak, sepse
Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Ajo grua që i kërkon burrit të saj të divorcohet pa
ndodhur ndonjë e keqe e ka të ndaluar erën e Xhenetit!” (Ebu Dawudi)
 Gruaja duhet që t’i bindet burrit të saj, për aq kohë sa ai nuk urdhëron për të bërë
gjynahe, sidomos kur ai e thërret në shtrat. Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Kur burri e
thërret gruan e tij në shtrat dhe ajo e kundërshton, e si pasojë ai mbetet i zemëruar,
atë e mallkojnë engjëjt derisa të gdhijë!” (Buhariu dhe Muslimi)
 Gruas i ndalohet të hedhë parfum kur e di se andej nga do shkojë do shkëmbehet me
burra të huaj, sepse në një hadith lexojmë: “Ajo grua që hedh parfum dhe kalon pranë
njerëzve, të cilët arrijnë ta nuhasin erën e saj, është imorale!” (Ebu Dawudi)




Periudha e pritjes për t’u martuar pas ndarjes ose vdekjes së burrit (shënim i përkthyesit).
Ajo praktikë që njihet nëpër sallonet e bukurisë si extensions.
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Namazi

Ezani dhe ikameti janë dy farze kifje1 për ata burra/djem që janë vendas, dhe
sunet për ata që janë në udhëtim. Thirrja e tyre është e papëlqyeshme për gratë.
Ezani dhe ikameti nuk janë të saktë para hyrjes së kohës së namazit, me përjashtim
të sabahut, namaz në të cilin lejohet të thirret ezani i parë që pas gjysmës së natës.
Kushtet paraprake të namazit: 1) të qenurit musliman; 2) mendja e
shëndoshë; 3) mosha e pjekurisë; 4) pastrimi në rast se është e mundur; 5) hyrja e
kohës – koha e drekës është kur dielli të zbresë nga zeniti dhe vazhdon derisa hija e
çdo gjëje të bëhet sa vetë gjëja. Më pas vjen namazi i ikindisë, koha e pëlqyeshme e
të cilit është kur hija e çdo gjëje të bëhet sa dy herë gjëja e deri në perëndim të
diellit. Më pas vijon koha e namazit të akshamit, që është deri me humbjen e të
kuqërremtës nga horizonti. Pastaj vjen koha e namazit të jacisë, ku koha e
pëlqyeshme është deri në mesnatë, dhe kufiri i fundit është agimi. Ndërsa koha e
sabahut zgjat deri me lindjen e diellit; 6) mbulimi i pjesëve të turpshme2;
7) mënjanimi me sa të jetë e mundur i papastërtive nga trupi, nga rrobat dhe nga
vendi i faljes; 8) kthimi nga kibla me sa të jetë e mundur; 9) nijeti.
Shtyllat e namazit: 1) qëndrimi në këmbë është obligim, për aq sa është e
mundur; 2) tekbiri fillestar; 3) leximi i sures Ftihah; 4) rukuja në çdo rekatë; 5)ngritja
nga rukuja; 6) qëndrimi drejtë në këmbë pas rukusë; 7) bërja sexhde me të shtatë
gjymtyrët; 8) ulja mes dy sexhdeve; 9) leximi i tehijatit të fundit; 10) ulja në tehijatin
e fundit; 11) dërgimi salavatë mbi Profetin në tehijatin e fundit; 12) dhënia selam në
krahun e djathtë; 13) qetësimi gjatë të gjitha lëvizjeve në namaz; 14) ruajtja e radhës.
Nëse nuk plotësohen këto kushte, namazi nuk është i vlefshëm. Një rekat bëhet i
pavlefshëm nëse njëra prej këtyre shtyllave mungon, nga harresa ose me qëllim.
Vaxhibet e namazit:
i. të gjitha tekbiret, me përjashtim të të parit;
ii. thënia SemiAllahu limen hamideh! nga imami dhe ai që falet vetëm;
iii. thënia Rabben lekel-hamd! gjatë ngritjes nga rukuja;
iv. thënia një herë në ruku Subhne rabbijel-adhm!;
v. thënia një herë në sexhde Subhne rabbijel-el!;
vi. thënia Rabbigfirl! ndërmjet dy sexhdeve;
vii. leximi i tehijatit të parë;
viii. ulja në tehijatin e parë.



Farz kifāje është ai lloj obligimi që lidhet me një grup të mjaftueshëm muslimanësh, të cilët, në
rast se e kryejnë atë mjaftueshëm, bie obligimi për muslimanët e tjerë. Në të kundërt, nëse asnjë
nuk e kryen, që të gjithë janë gjynahqarë.

Pjesët e turpshme, ose aureti, janë ato pjesë cilat është turp që të shfaqen. Kështu, aureti i
meshkujve që kanë mbushur moshën shtatë vjeçare është vetëm pjesa e përparme dhe e pasme;
e atij që ka mbushur moshën dhjetë vjeçare është gjithçka mes kërthizës dhe gjunjëve. Ndërkaq,
aureti i gruas së lirë e të rritur është i gjithë trupi, përveç fytyrës, që është e papëlqyeshme të
mbulohet në namaz, me përjashtim të rasteve kur ka prani burrash të huaj, ku ajo është e
detyruar ta mbulojë. Nëse fal namaz ose bën tavaf rreth Qabesë, dhe një pjesë e trupit të saj
zbulohet, për shembull, parakrahu, ibadeti i saj është i pavlerë, jo i saktë. Ndërsa aureti i rëndë
(pjesa e përparme dhe e pasme) duhet të mbulohet qoftë edhe jashtë namazit, dhe zbulimi i tyre,
edhe në errësirë apo në vetmi, është i papëlqyeshëm, me përjashtim të rasteve të nevojshme.
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Nëse këto vaxhibe lihet me qëllim, namazi është i pavlefshëm. Ndërsa kur
lihen nga harresa, duhet bërë sexhdja e harresës.
Sunetet e namazit Sunetet e namazit ndahen në fjalë dhe vepra. Nëse lihen
sunetet, qoftë edhe me qëllim, namazi nuk bëhet i pavlefshëm.
Sunetet me fjalë:
i. thënia e lutjes hyrëse në namaz (subhanekja);
ii. thënia Edhu bil-lhi minesh-shejtnir-raxhm! dhe Bismil-lhi-r-rahmni-r-rahm!;
iii. thënia mn! me zë në namazet që janë me zë;
iv. leximi i disa ajeteve kuranore sipas mundësisë, pas fatihasë;
v. këndimi me zë nga imami në namazet me zë (ai që falet pas imamit e ka të
ndaluar të lexojë me zë, ndërsa ai që falet vetëm vepron sipas dëshirës);
vi. thënia Hamden kethran tajjiben mubraken fh! pasi themi Rab-ben lekel hamd!;
vii. çdo tesbh (thënia Subhne rabbijel-adhm! në ruku dhe Subhne rabbijel-el!
në sexhde) që thuhet më shumë se një herë, si edhe thënia Rabbigfirl! mes dy
sexhdeve dhe lutja para se të japim selam.
Sunetet me veprime:
i. ngritja e dy duarve kur themi tekbirin fillestar, në ruku dhe kur ngrihemi prej
tij, si edhe kur ngrihemi nga tehijati i parë;
ii. vendosja e dorës së djathtë mbi të majtën nën kraharor kur jemi në këmbë;
iii. shikimi në vendin e sexhdes;
iv. lënia hapësirë mes dy këmbëve kur jemi në këmbë;
v. fillimi i sexhdes duke vendosur së pari gjunjët, në vijim dy duart dhe në fund
ballin bashkë me hundën;
vi. largimi i dy krahëve nga të dyja ijët;
vii. largimi i barkut nga dy kofshët dhe kofshët nga dy kërcinjtë;
viii. lënia e një hapësire të vogël midis gjunjëve;
ix. ngritja e të dy këmbëve në gjendje të ndarë mesatarisht, duke vendosur pjesën
e brendshme të dy gishtave mbi tokë;
x. vendosja e dy duarve afër dy supeve, të shtrira dhe me gishta të bashkuar;
xi. ngritja në këmbë me shpinën e dy këmbëve, duke shtrënguar të dy gjunjët me
të dyja duart;
xii. ulja mbi dy këmbët mes dy sexhdeve dhe në tehijatin e parë (el-iftirsh) dhe ulja
me vithe në tokë, duke i kaluar dy këmbët djathtas (et-teweruk) në tehijatin e dytë;
xiii. vendosja e dy duarve të shtrira dhe me gishta të bashkuar mbi dy gjunjë, kur
jemi mes dy sexhdeve dhe në tehijatë, veçse në dorën e djathtë mblidhet gishti i
madh dhe i mesit në formë rrethi, e me gishtin tregues bën shenjë kur kujton
Allahun dhe kur bën dua, duke treguar për njësinë e Allahut;
xiv. kthimi i kokës në të djathtë dhe në të majtë kur japim selam, dhe dhënia e
selamit fillimisht nga e djathta.
Sexhdja e harresës Kjo sexhde është sunet kur bën një veprim të ligjëruar në
vendin që nuk i takon, siç është leximi i Kuranit në sexhde. Ajo është e lejuar të
bëhet nëse lihet një sunet; ndërkohë që është e detyrueshme kur shtohet një ruku,
ose një sexhde, ose një qëndrim në këmbë, ose një ulje, ose kur jep selam para
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përfundimit të namazit, ose kur deformohet kuptimi i një fjale, ose kur lë një
vaxhib, ose kur dyshon se ke shtuar diçka gjatë faljes. Ndërkaq namazi bëhet i
pavlefshëm kur sexhdja e harresës lihet qëllimisht. Nëse do, dy sexhdet e harresës i
bën para ose pas selamit. Nëse harron të bësh dy sexhdet e harresës dhe kalon një
kohë relativisht e gjatë, detyrimi për të bërë sexhdet e harresës rrëzohet.
Përshkrimi i namazit Në çastin që çohemi për të falur namazin, kthehemi nga
kibla dhe themi Allhu ekber! Këtë frazë dhe të gjitha tekbiret e tjera imami i thotë
me zë, për ta dëgjuar ata që janë pas. Kurse ata që nuk janë imamë e thonë me zë të
ulët. Kur bëjmë tekbirin fillestar, i ngrejmë duart deri afër supeve. Më pas i lëshojmë
dhe, me dorën e djathtë kapim dorën e majtë dhe i vendosim nën kraharor, ndërkohë
që shikimin e përqendrojmë në vendin ku do bëjmë sexhden. Më tutje, namazin e
hapim me disa lutje të transmetuara nga Profeti, si, për shembull:
Subhneke-All-llhume we bihamdike we tebrek-es-muke we tel xhed-duke
we l ilhe gajruke! Mandej themi Edhu-bilh-in dhe më pas lexojmë Bismilhin. Më tutje lexojmë suren El-Ftihah. Për atë që falet pas imamit është sunet ta
lexojë këtë sure nën zë, ndërkohë që imami pushon së lexuari, dhe kur ai lexon pa
zë në namazet me zë. Ndërsa kur namazi është pa zë, e kemi vaxhib ta lexojmë. Më
pas lexojmë disa ajete nga Kurani. Është e pëlqyeshme që në namazin e sabahut të
lexojmë një prej sureve të gjata, në aksham sure të shkurtra dhe në namazet e tjera
sure mesatare. Suret e gjata e të shkoqura nisin nga surja Kf gjer te surja EnNebe’. Suret e mesme nisin nga surja En-Nebe’ deri tek surja Ed-Duh. Ndërsa të
shkurtrat nisin me suren Ed-Duh deri te surja En-Ns. Në namazin e sabahut, në
dy rekatet e para të namazit të akshamit dhe të jacisë imami lexon me zë, në të
tjerët pa zë. Pastaj bëjmë tekbir dhe biem në ruku. Në ruku duart i vendosim mbi dy
kupat e gjunjëve; gishtërinjtë i mbajmë të hapur; kurrizin e shtrijmë dhe kokën e
mbajmë drejtë; dhe në këtë pozicion themi tri herë: Subhneh rabijel adhm! Pastaj
ngrejmë kokën duke thënë SemiAllhu limen hamideh! Kur drejtohemi në këmbë,
themi: Rab-ben we lekel-hamd, hamden kethran tajjiben mubraken fh, mil’u
semwti we mil’ul-erdi we mil’e m shi’te min shej’in bead! Më pas biem në
sexhde duke thënë Allhu ekber! Në sexhde, të dy krahët i mbajmë larg nga ijët,
barkun larg nga kofshët dhe të dyja duart i vendosim afër supeve. Dy këmbët i
mbajmë pingul dhe gishtërinjtë e këmbëve e të duarve i drejtojmë kah kibla.
Mandej themi tri herë: Subhneh rabijel-el! Në sexhde mund të shtojmë ndonjë
lutje të transmetuar, ose çfarëdolloj lutjeje që dëshirojmë. Në vijim ngremë kokën
duke thënë Allhu ekber! dhe këmbën e majtë e shtrijmë dhe ulemi mbi të, kurse të
djathtën e mbajmë të ngritur pingul dhe gishtërinjtë e saj i drejtojmë në anën e
kibles, ose mund t’i ngrejmë që të dyja këmbët bashkë me gishtërinjtë dhe të ulemi
në thembra. Në këtë pozicion themi dy herë Rab-big firl!, dhe mund të shtojmë
gjithashtu: Werhamn, wexh’burn, wer’fan werzuk’n, wen’surn, weh’din,
weafin! Pastaj bëjmë edhe sexhden e dytë si të parën. Mandej e ngrejmë kokën
duke thënë tekbirin. Në këmbë çohemi me gjunjë dhe vijojmë me rekatin e dytë si
me të parin. Pasi të kemi mbaruar edhe rekatin e dytë, ulemi në tehijatë në formën e
“iftirashit” dhe dorën e majtë e vendosim mbi gjurin e majtë, kurse e dorën e
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djathtë mbi gjurin e djathtë. Nga dora e djathtë bashkojmë dy gishtërinjtë e vegjël,
gishtin e madh dhe atë të mesit i bashkojmë duke krijuar një rreth, dhe me gishtin
tregues bëjmë me shenjë, dhe themi: Et-tehijjtu lil-lhi wes-salawtu wet-tajjibtu, es-selmu alejke ejjuhen-nebjju, we rah-metull-llhi we berektuhu, esselmu alejna we al ibdil-lahis-salihn. Eshhedu en l ilhe il-lAll-llh, we eshhedu enne Muham-meden abduhu we resluhu! Pastaj çohemi për në rekatin e tretë
dhe të katërt (në namazet që kanë tre dhe katër rekate) me tekbir. Po ashtu, këto
rekate i falim si të parat, por pa zë, dhe lexomë vetëm suren Ftihah, dhe më pas
ulemi në tehijatin e dytë në formën teweruk1 (kjo lloj uljeje bëhet në ato namaze që
kanë dy tehijate). Pasi themi tehijatin e parë, shtojmë: All-llhumme sal-li al
Muhammedin we ʿal li Muhammed, kem sal-lejte al Ibrhme we al li
Ibrhm inneke Hamdun Mexhd. All-llhumme brik al Muhammedin we al li
Muhammed kem brekte al Ibrhme we al li Ibrhm inneke Hamdun
Mexhd! Në këtë pozicion është sunet të thuhet: All-llhumme inn edhu bike min
adhbil-kabr, we edhu bike min fitnetil-Meshid-Dexhxhl, we edhu bike min
fitnetil-mahj wel-memt! All-llhumme inn edhu bike minel-me’themi welmagrem! Si dhe të tjera lutje që na janë përcjellë. Në fund japim selam nga të dyja
anët, duke kthyer fytyrën në krahun e djathtë e duke thënë Es-selmu alejkum we
rahmetullh! E njëjta gjë edhe në krahun e majtë. Pastaj është sunet të themi lutjet
që janë transmetuar.2
Namazi i të sëmurit
I sëmuri falet ulur, nëse ka probleme me qëndrimin në këmbë. Nëse edhe ulur
nuk mund të falet, atëherë falet në ijë3. Nëse edhe këtë veprim nuk e ka të mundur,
atëherë falet në shpinë. Nëse i sëmuri nuk mund të bëjë rukunë ose sexhden, thjesht
ul kokën aq sa e ka të mundur, dhe e ka për detyrë t’i përsërisë namazet që i kanë
kaluar. Nëse i sëmuri e ka të vështirë të falë çdo namaz në kohën e tij, i lejohet të
bashkojë drekën me ikindinë dhe akshamin me jacinë, në kohën e çdonjërës prej tyre.
Namazi i udhëtarit
Nëse distanca e udhëtimit është rreth 85 km, dhe udhëtimi nuk bie ndesh me
normat e fesë, namazet me katër rekatë mund t’i shkurtojë në dy rekatë. Nëse udhëtari


Ulja me vithe në tokë, duke i kaluar dy këmbët djathtas (shën. i përkth.).
Lutjet e transmetuara janë si vijon: të thotë tri herë Estagfirullah!, pastaj: All-llahume entesselamu ue minkes-selamu tebarekte já dhel xhelali uel-ikram. La ilahe il-lAll-llahu wahdehu la sherike leh, lehul mulku we lehul hamdu we huwe ‘ala kul-li shejin kadir. La ilahe il-lAll-llahu wahdehu
la sherike leh, lehul mulku we lehul hamdu we huwe ala kul-li shejin kadir, la hawle we la kuwwete il-la bil-lah, la ilahe il-lAll-llahu we la na’budu il-la ijjahu lehun-ni’metu we lehul-fadlu we
lehuth-thenau-hasen. La ilahe il-lAll-llahu muhlisine lehud-din we lew kerihel-kafirûn. Allahumme
la mânia lima eatajte we la mu’ti lima mena’te we la jenfeu dhelxhed-di minke el xhed-du! Ndërsa
pas namazit të sabahut dhe të akshamit thuhet: La Ilahe il-lAll-llahu wahdehu la sherike leh, lehul
mulku we lehul hamdu juhjí we jumitu we huwe alá kul-li shej`in kadir! (dhjetë herë), dhe mandej:
SubhanAll-llah, wel-hamdulil-lah, wAll-llahu Ekber!, nga  herë secilën, dhe në herën e njëqindtë
thotë: La ilahe il-lAll-llahu wahdehu la sherike leh, lehul mulku we lehul hamdu we huve ala kul-li
shejin kadir. Pastaj lexohet ajeti Kursij; më pas: Kul huwAllahu ehad!, Kul eûdhu birab-bil felek!
dhe Kul eûdhu birab-bin-nâs! Ndërkaq, tri suret e fundit për aksham dhe për sabah përsëriten nga
tri
herë.

Ana e djathtë ose e majtë e njeriut ose e diçkaje (shën. i përkth.).
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bën nijet që gjatë udhëtimit të qëndrojë në një vend më shumë se katër ditë, që në
momentin që mbërrin ai duhet t’i falë namazet e plota, pa i shkurtuar. Nëse udhëtari
falet pas atij që është vendas ose i kujtohet një namaz që e ka lënë pa falur kur ka qenë
vendas, ose e kundërta, ai duhet që t’i falë të plota në të gjitha rastet e mëparshme.
Udhëtarit i lejohet që t’i falë të plota namazet, por shkurtimi është më i mirë.
Namazi i xhumasë Namazi i xhumasë ka më shumë vlerë se namazi drekës.
Ai është një namaz i veçantë dhe nuk është shkurtim i namazit të drekës. Kështu që
ai nuk lejohet që të falet me katër rekate, dhe nuk lejohet të bashkohet me namazin
e ikindisë, edhe nëse ekziston shkaku për t’i bashkuar.
Namazi i vitrit Namazi i vitrit është sunet. Koha e tij fillon pas namazit të jacisë
e deri në agim. Vitri mund të falet me një rekatë, dhe numri më i madh me të cilin
mund të falet është njëmbëdhjetë. Është mirë që në namazin e vitrit të jepet selam çdo dy
rekate. Numri më i paktë i përshtatshëm për vitrin është tre rekate me dy selame. Është
sunet që gjatë rekatit të parë të vitrit të lexohet surja El-Eal, në rekatin e dytë surja ElKfirn dhe në të tretin surja El-Ihls. Është e pëlqyeshme që duaja e kunutit të lexohet
pas rukusë, duke ngritur dy duart e duke u lutur me zë, qoftë edhe kur falemi vetëm.
Namazi i xhenazes
Larja e muslimanit të vdekur, qefinosja e tij, namazi për të, mbajtja dhe varrosja
e tij është farz kifaje. Përjashtim nga ky rregull bën dëshmori në betejë, i cili nuk
lahet dhe nuk qefinoset, por namazi lejohet t’i falet, dhe varroset në atë gjendje në
të cilën ka vdekur. Burrat qefinosen me tri copa të bardha, ndërsa gratë më pesë:
izari1, himari2, këmisha dhe dy copa mbështjellëse. Është sunet që imami dhe
munferid-i3 të qëndrojnë drejt kraharorit të burrit; ndërsa kur xhenazja është grua,
në mes. Namazi i xhenazes ka katër tekbire, dhe duart ngrihen për çdo tekbir. Pas
tekbirit të parë thuhet eûdhu bilah-i dhe bismilahi dhe më pas lexohet pa zë vetëm
surja El-Ftiha. Pastaj bëhet tekbiri i dytë dhe pas tij dërgon salavate mbi Pejgamberin
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem). Mandej bëhet tekbir për herë të tretë dhe bëhet duaja për të vdekurin.
Në vazhdim bëhet tekbiri i katërt, qëndrohet disa çaste dhe jepet selam. Është e
ndaluar ngritja e varrit më shumë se një pëllëmbë; po ashtu edhe lyerja e tij, puthja,
parfumosja, shkrimi, ulja ose ecja mbi të. Është e ndaluar ndezja e qirinjve dhe
gjëra të kësaj natyre. Gjithashtu është i ndaluar edhe tavafi rreth tij; ndërtimi i xhamisë
mbi të ose varrosja në xhami. Është detyrim që çdo ndërtim sipër varrit të rrënohet.
 Për fjalët e ngushëllimit nuk ka ndonjë kufizim. Ndër fjalët që mund të thuhen
janë: E’adhamallahu exhrak, we ahsene ‘azáek we gafera limejjitik! – “Allahu ta rrittë
shpërblimin, ta shtoftë durimin dhe e faltë të ndjerin!” Ndërsa kur ngushëllojmë një
musliman për një të vdekurin e tij jomusliman, themi: E’adhamallahu exhrak, we
ahsene ‘azáek! – “Allahu të rrittë shpërblimin e të shtoftë durimin!”
 Ngushëllimi i jomuslimanit është i ndaluar, qoftë edhe për një musliman.



Copë që mbulon trupin nga gjysma e poshtë (shën. i përkth.).
Copë që mbulon kokën dhe qafën (shën. i përkth.).

Ai që falet pa imam (shën. i përkth.).
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 Ai që e di se familja e tij do vajtojë, e ka për detyrë t’i këshillojë që të heqin
dorë nga vajtimi, përndryshe i vdekuri do dënohet nga vajtimi i tyre.
 Imam Shafiu (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: “Ulja për ngushëllim1 është e
papëlqyeshme (mekrh).” Familjarët nuk duhet të mblidhen, por të vazhdojnë punët
dhe nevojat e tyre, burra apo gra qofshin.
 Gatimi i ushqimit për familjarët e të vdekurit është sunet. Nga ana tjetër, është e
papëlqyeshme (mekrh) të hahet nga ushqimi i gatuar prej tyre, ose gatimi për ata
që grumbullohen në atë familje.
 Vizita e varrit të muslimanit është sunet, por bërë rrugë të gjatë. Lejohet që edhe
varri i të vdekurit jomusliman të vizitohet. Ndërkaq, jomuslimani nuk ndalohet të
vizitojë një varr muslimani.
 Është sunet për atë që hyn në varreza të thotë: Es-selamu ‘alejkum ehled-dijari
minel-mu`miníne wel-muslimín, we inná insháAllahu bikum láhikûn, [jerhamullahul-mus-takdimí-ne minna wel-muste`hirín] Nes`elullahe lena we lekumul-’áfijeh.
Allahum-me la tehrimna exhrahum we la teftin-nâ be’adehum wagfir lenâ we
lehum! – “Shpëtimi qoftë mbi ju, o banorë të varreve, besimtarë dhe muslimanë!
Edhe ne – në dashtë Allahu! – do t’ju bashkohemi! Allahu i mëshiroftë ata që kanë
kaluar dhe ata që do vijnë pas nesh! E lusim Allahun që të na shpëtojë ne dhe ju! O
Zot, mos na privo nga shpërblimi i tyre, mos na sprovo pas tyre dhe na fal ne dhe ata!”
Namazi i dy bajrameve Namazi i bajrameve është farz i kifaje. Falja e tij
bëhet në kohën e duhasë (paradites). Nëse merret se është bajram pas kohës së
drekës, atëherë namazi i bajramit falet të nesërmen. Kushtet e namazit të dy
bajrameve janë si të xhumasë, përveç dy hutbeve. Është e papëlqyeshme (mekrh)
të falen namaze nafile (vullnetare) në faltore para ose pas namazeve të bajrameve.
Përshkrimi i namazit të dy bajrameve
Namazi i bajrameve ka dy rekatë: në rekatin e parë, pas tekbirit fillestar, para se
të themi eûdhu bilah-in, bëjmë gjashtë herë tekbir, dhe në rekatin e dytë pesë të
tilla para leximit të fatihasë. Duart ngrihen në çdo tekbir. Më pas themi eûdhu bilahin dhe lexojmë me zë suren El-Ftiha. Pas saj lexojmë suren Seb-bihisme rab-bikel
e’alâ..., ndërsa në rekatin e dytë (pas sures El-Ftiha) lexojmë suren El-Gshijeh. Pasi
imami jep selam, mban dy hutbe, si në hutben e xhumasë, por në këtë rast është sunet që
të bëjë sa më shumë tekbire. Edhe nëse namazin e bajrameve e fal si dy rekate nafile,
namazi është i saktë, sepse tekbiret shtesë janë sunet.
Namazi i eklipsit Namazi i eklipsit është sunet. Ai fillon me eklipsin e diellit
ose të hënës, derisa të përfundojë. Ai nuk falet kaza (më vonë), nëse arsyeja e faljes
së tij mungon. Ai falet në dy regate: në rekatin e parë lexojmë suren El-Ftiha me
zë, si dhe një sure të gjatë. Pastaj bëjmë rukunë (të gjatë); më pas ngrihemi nga
rukuja duke thënë semiallahu-n dhe rabbena-në dhe nuk bëjmë sexhde, por
lexojmë suren El-Ftiha dhe një sure tjetër të gjatë. Në vazhdim bëjmë rukunë (të
gjatë), ngrihemi prej saj dhe biem në sexhde, duke qëndruar gjatë. Në vazhdim


Domethënë, që familjarët e të vdekurit të mblidhen në një shtëpi e të presin të gjithë ata që duan
t’i ngushëllojnë.
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edhe rekatin e dytë e falim si rekatin e parë. Pas tyre ulemi në tehijatë dhe japim
selam. Nëse me’mumi1 nuk e mbërrin rekatin e parë, nuk e ka kapur rekatin.
Namazi për kërkimin e shiut (istiska)
Kur vendin e përfshin thatësira dhe nuk bie shi, është sunet të falet namazi i
istiskasë. Koha, mënyra dhe rregullat e saj janë po ato të namazit të bajramit, veçse në
namazin e istiskasë mbahet vetëm një hutbe pas namazit. Është sunet që rrobat e
jashtme të kthehen përmbys, në shenjë optimizmi për ndryshimin e situatës.
Namazet nafile (vullnetare)
Është vërtetuar se Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) falte dymbëdhjetë rekatë namaz krahas
namazeve të detyrueshme. Këto rekatë janë: katër rekatë para drekës dhe dy pas
saj, dy rekatë pas akshamit, dy pas jacisë dhe dy para namazit të sabahut. Po ashtu,
nga Profeti është përcjellë edhe falja e namazeve të tjera nafile.
Kohët në të cilat është e ndaluar të falet namaz
Është e ndaluar (haram) falja e namazeve nafile, ose të një pjese të tyre në
kohët për të cilat ka argumente se janë të ndaluara.
Këto kohë janë:
i. pas faljes së sabahut e deri në lindjen e diellit (derisa ai të ngrihet sa një shtizë;
ii. kur dielli është në kupë të qiellit, derisa të largohet prej tij;
iii. pas namazit të ikindisë e deri në perëndimin e diellit.
Ndërsa ato namaze që kanë një shkak janë të lejuara dhe të sakta në këto kohë,
si: namazi në nderim të xhamisë, dy rekatet e tavafit, dy rekatet e sabahut, namazi i
xhenazes, dy rekatet e abdesit, sexhdja e leximit dhe e falënderimit.
Disa rregulla rreth xhamisë
Ndërtimi i xhamive, aq sa përbën nevojë, përbën edhe detyrim. Ato janë
vendet më të dashura të Allahut. Brenda tyre është e ndaluar kënga dhe
duartrokitja. Po ashtu, edhe muzika, recitimi i poezive të ndaluara2, përzierja e
burrave me gratë, marrëdhëniet intime dhe shitblerja. Madje është sunet që atij që
shet në xhami t’i thuhet: “Mos paç fitime!”. Është e ndaluar që të kërkohet
malli/sendi i humbur në xhami, për të cilën është sunet të thuhet: “Zoti mos ta
ktheftë më!” Mësimdhënia me fëmijët është e lejuar; akti i martesës, gjykimi,
recitimi i poezive të lejuara, gjumi për atë që bën itikaf, për mikun, të sëmurin, për
gjumin e drekës etj. Është sunet që kur jemi në xhami të ruhemi nga fjalët e tepërta,
grindjet, bisedat e gjata dhe ngritja e zërit. Është e papëlqyeshme (mekrh) që ato të
përdoren si rrugë kalimi, pa qenë nevoja. Shtresat e saj, ndriçimi dhe energjia
elektrike nuk lejohet të përdoren, për shembull, për sebepe të caktuara.




Ai që falet pas imamit (shën. i përkth.).
Poezi të ndaluara janë ato që i kundërvihen fesë dhe moralit (shën. i përkth.).
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Zekati

Llojet e zekatit: Zekati është detyrë për katër lloje pasurish:
1) bagëtitë; 2) prodhimet e tokës; 3) ari, argjendi dhe monedhat; 4) mallrat e tregtisë.
Kur bëhet i detyrueshëm zekati?
Që zekati të jetë detyrim duhet të plotësohen pesë kushte:
1) të qenurit musliman; 2) të jesh i lirë, domethënë, të mos jesh rob; 3) arritja e
vlerës së nisabit; 4) pronësia e plotë; 5) kalimi i një viti të plotë hënor, më
përjashtim të frutave dhe drithërave të tokës (ngaqë për to nuk është kusht kalimi i
një viti, por zekati e ka kohën atëherë kur vilen).
Zekati i kafshëve Zekati i kafshëve përfshin këto kafshë: devetë, lopët dhe bagëtitë
e imëta. Që zekati të jetë i detyrueshëm mbi këto lloje, duhet të plotësohen dy kushte:
i. të kullosin përgjatë një viti ose në pjesën më të madhe të tij;
ii. të shërbejnë vetëm për shtim dhe për prodhimin e qumështit e të mishit.
Zekati për devetë është si në tabelën e mëposhtme:
Numri i
1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-35 36-45
deveve
Zekati i Nuk ka Një Dy Tri dele Katër Një
Një
tyre
zekat dele dele
dele
deve deve dy
një
vjeçe
vjeçe

46-60 61-75 76-90 91-120
Një Një Dy
Dy
deve deve deve deve
tre katër dy
tre
vjeçe vjeçe vjeçe vjeçe

Nëse janë më shumë se 120, për çdo 50 jepet një deve tre vjeçe, dhe për çdo 40 një deve dy vjeçe.

Zekati për lopët1:
Numri
Zekati për të

1-29
Nuk jepet zekat

30-39
Një viç një vjeçar

40-59
Një mëshqerrë dy
vjeçare
Nëse janë më shumë se 60, për çdo 30 jepet një viç një vjeçar, dhe për çdo 40 një
mëshqerrë dy vjeçare.

Zekati për bagëtitë e imëta2:
Numri
Zekati i tij

1-39
40-120
121-200
201-399
Nuk Një dele mbi 6 muaj, Dy dele mbi 6 muajshe
Tri dele mbi 6
jepet
ose një dhi mbi një ose dy dhi mbi një vjeçe muajshe, ose tri dhi,
zekat
vjeç
secila
secila mbi një vjeçe
Nëse janë më shumë se 400, për çdo 100 jepet një dele. Nga bagëtitë e imëta nuk vlen për
zekat e dobëta, e verbra, e mplakura, ajo që rrit të voglin, ajo që është me barrë dhe as ajo
që kushton shtrenjtë.

Zekati i prodhimeve tokësore Është detyrë të jepet zekat për çdo frut dhe
drithë të prodhuar nga toka, por me tre kushte:
i. të jenë prej atyre që maten me kejl 3 dhe depozitohen, siç janë drithërat: elbi, gruri
etj., ose nga frutat, siç mund të jetë rrushi i thatë dhe hurmat (kryesisht ato
arabe). Ndërsa për ato që nuk maten dhe nuk depozitohen, si perimet dhe
bishtajat, nuk jepet zekat;



Te lopët futet edhe bualli (shën. i përkth.).
Ku
përfshihen edhe dhitë (shën. i përkth.).

Njësi matëse e vëllimit, jo e peshës (shën. i përkth.)
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ii. arritja e nisb-it1, që është 653 kg. e sipër;
iii. prodhimi të jetë i gjithi pasuri e një pronari në çastin e dhënies së zekatit.
Ndërkaq, koha e dhënies së zekatit është në kohën e korrjes, ndërsa për frutat në
kohën e pjekjes së tyre. Është detyrë të jepet një e dhjeta (1/10), nëse për ujitjen e
tyre nuk është derdhur mund (pra kur ujiten nga shiu ose përmes lumit), ose një e
njëzeta, nëse për ujitjen e tyre është derdhur mund (fjala vjen, me anë të nxjerrjes së
ujit nga pusi etj.). Ndërsa nëse një herë është ujitur me mundime dhe një herë tjetër
pa mundime, do merret parasysh mënyra se si është bërë pjesa më e madhe e ujitjes.
Zekati i monedhave Monedhat ndahen në dy lloje:
i. ari – për të cilin nuk jepet zekat pa arritur në 85 gr.;
ii. argjendi – për të cilin nuk jepet zekat derisa të plotësohen 595 gr.
Ndërkaq, për paratë nuk jepet zekat, nëse vlera e tyre, deri në çastin e dhënies së
zekatit, nuk arrin nisabin e arit ose të argjendit. Sasia e zekatit të monedhës së arit
dhe argjendit është 2.5%.
Për bizhuteritë (prej ari dhe argjendi) e lejuara për përdorim vetjak nuk kanë
zekat. Ndërsa ato që janë të përgatitura për t’u dhënë me qira, ose për t’u
depozituar, duhet dhënë. Grave u lejohet ta përdorin arin dhe argjendin në veshje
sipas zakonit. Gjithashtu, lejohet vendosja në sasi të vogël e argjendit nëpër enë.
Burrave u lejohet ta përdorin argjendin në sasi të vogla, si në unazë, në syze
etj. Kurse vendosja e arit nëpër enë është e ndaluar. Burrave u lejohet, gjithashtu,
që ta përdorin arin në sasi shumë të vogla, si nëpër kopsat e rrobave, për veshje
dhëmbësh etj., por pa u ngjarë grave.
Ai që ka një pasuri e cila shtohet dhe pakësohet, dhe e ka të vështirë që të japë
zekatin e çdo sasie kur plotësohet viti, e jep atë në një ditë të cilën e cakton vetë.
Në atë ditë ai bën llogarinë se sa zotëron, dhe jep 2.5%, edhe nëse një pjesë e
pasurisë së tij nuk e ka mbushur vitin. Ai që ka rrogë, një shtëpi të lënë më qira, ose
tokë, nëse ai nuk depoziton asgjë prej tyre, nuk e ka për detyrë të japë zekat, edhe
nëse janë shumë; por, nëse ai depoziton diçka, duhet të japë zekat për të pasi të ketë
kaluar një vit. Nëse e ka të vështirë që ta japë zekatin kur mbushet viti, e jep në një
ditë që e cakton vetë, siç e thamë më lart.
Zeqati i borxhit Ai që ka dhënë borxh një të pasuri, ose ka një pasuri të caktuar
diku, e që në të ardhmen arrin ta marrë, duhet të japë zekatë për vitet e kaluara. Nëse
nuk arrin ta marrë borxhin, siç është rasti kur i japim borxh një të falimentuari,
atëherë nuk jepet zekat, sepse ai nuk arrin ta administrojë atë pasuri.
Zekati i tregtisë (mallrat tregtare)
Për mallrat e tregtisë nuk jepet zekat pa u plotësuar katër kushte:
1) të jenë në posedim të tij; 2) të jenë për tregti; 3) vlera e tyre të arrijë nisabin
(vlera fillestare e nisabit të arit dhe të argjendit); 4) të kalojë një vit.
Nëse këto kushte plotësohen, atëherë jepet zekat nga vlera e tyre. Nëse bëhet
fjalë për ar, argjend ose të hodha, ato ua bashkon vlerave të mallit për treg, për të
plotësuar nisabin. Nëse mallin e tregut synon ta përdorë për përdorim vetjak, si janë


Me nisāb nënkuptojmë përmbushjen e sasisë së duhur të pasurisë, e cila e detyron dhënien e
zekatit (shën. i përkth.).
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rrobat, shtëpinë, makinën etj., atëherë nuk jepet zekat. Nëse më pas synon t’i përdorë
përsëri për tregti, ato duhet të kalojnë një vit e më pas të jepet zekati i tyre.1
Zekati2 i fitrit Zekati i fitrit është detyrë për çdo musliman që ka pasuri shtesë
mbi ushqimin e tij dhe të familjes së tij, natën dhe ditën e Bajramit. Sasia e sadakasë së
fitrit është dy kg. e një çerek nga ushqimi i zakonshëm në vend, për çdo person,
mashkull apo femër. Ai që e ka për detyrë të japë zekatin e fitrit, ka si detyrë ta japë për
veten dhe për ata persona që janë nën kujdestarinë e tij. Është mirë që ky zeqat të jepet
ditën e Bajramit, para namazit. Duhet theksuar se nuk lejohet që dhënia të vonohet pas
namazit. Është e lejuar që të jepet një ose dy ditë përpara Bajramit. Po ashtu, është e
lejuar që sasia e zekatit të fitrit, me të cilin obligohet një grup, t’i jepet një personi të
vetëm; ndërkohë që, edhe sasia e obliguar për një individ, lejohet që t’i jepet një grupi.
Dhënia e zekatit Zekati duhet të jepet menjëherë. Për atë që është jo i aftë
mendërisht dhe për të miturin, zekatin e tyre e jep kujdestari. Është sunet të jepet
haptas dhe ta ndahet nga vetë kryefamiljari. Vendosja/bërja e nijeti nga një i rritur
është kusht për dhënien e zekatit. Nuk mjafton që nijeti të bëhet për sadaka të
përgjithshme, qoftë edhe nëse shpenzon gjithë pasurinë me qëllim lëmoshe. Është
mirë që zekati të ndahet mes të varfërve në vend, por dhënia në një vend tjetër
është e lejuar, nëse kjo është më e dobishme. Është e lejuar, gjithashtu, që zekati të
jepet paraprakisht për dy vite njëherësh, kur të jetë plotësuar nisabi.
Kujt i jepet zekati? Zekati i jepet këtyre tetë kategorive: 1) të varfërve; 2) të
vobektëve3; 3) atyre që punojnë për mbledhjen e zekatit; 4) për afrimin e zemrave
me Islamin; 5) robërve4; 6) borxhlinjve; 7) në rrugë të Allahut; 8) udhëtarit.
Të gjitha këtyre tetë kategorive u jepet sipas nevojës që kanë, përveç atyre që
punojnë për mbledhjen e tij, të cilëve u jepet sipas shpërblimit që meritojnë, edhe
nëse janë të pasur. Zekati është i shlyer edhe nëse e marrin hawarixhët5, ose
agresorët (të cilët mund të kenë pushtuar vendin ku jeton dhënësi i tij).
Zekati është i shlyer, gjithashtu, edhe nëse udhëheqësi e merr me hir ose me
pahir, me drejtësi ose padrejtësisht. Nuk është e lejuar që zekati t’i jepet
jobesimtarit, robit, të pasurit dhe atyre që është detyrë përkujdesja ndaj tyre, si dhe
bijve të Hashimit6. Nëse ia jep zekatin atij që nuk e meriton, duke mos e ditur, dhe
më pas mëson për të, zekati nuk konsiderohet i shlyer; vetëm nëse ia jep atij që
mendon se nuk është i pasur, dhe më pas del se është i pasur.
Sadakaja vullnetare Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Disa nga veprat dhe
sevapet që shkojnë për besimtarin pas vdekjes janë: dija që ua mëson të tjerëve dhe
përhapja e saj, një djalë vepërmirë që ka lënë pas, një libër, ndërtimi i një xhamie, një
shtëpi për udhëtarët, një burim i rrjedhshëm dhe sadakaja e dhënë nga pasuria në kohë
shëndeti. Sevapet e këtyre i veprave i shkojnë edhe pas vdekjes.” (Ibn Maxhe)


Nisabi i mallrave tregtare është vlera e  gr. ar, ose vlera e  gr. argjend, dhe zeka i tyre
mund të llogaritet sipas nisabit të njërit ose të tjetrit.
Zekatin e fitrit ne jemi mësuar ta quajmë “sadakaja e fitrit” (shën. i përkth.).

Në terminologjinë fetare, i varfri është më në nevojë se i vobekti (shën. i përkth.).

Është fjala për lirimin e tyre (shën. i përkth.).

Grup i devijuar nga Islami (shën. i përkth.).

Fisi i Profetit tonë (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) (shën. i përkth.).
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Agjërimi

Agjërimi i Ramazanit është detyrë për çdo musliman të aftë mendërisht e të
rritur. Agjërimi nuk është detyrë për gratë në kohën e paslindjes ose me të
përmuajshme. Edhe ai që është i vogël urdhërohet që të agjërojë nëse e ka të mundur,
në mënyrë që të mësohet. Hyrja e muajit të Ramazanit mësohet në dy mënyra:
i. me shikimin e hënës nga një musliman i drejtë, në moshë të rritur, qoftë edhe
grua;
ii. me plotësimin e tridhjetë ditëve të muajit shaban.
Agjërimi fillon detyrimisht nga agimi i vërtetë (i dytë) deri në perëndimin e diellit.
Në agjërimet e domosdoshme duhet që nijeti të bëhet me patjetër para agimit.
Gjërat që e prishin agjërimin:
i. marrëdhëniet seksuale – nëse kjo ndodh, atëherë duhet përsëritur agjërimi i asaj
dite dhe duhet dhënë dëmshpërblim, që është lirimi i një robi. Ai që nuk është në
tilla kondita duhet të agjërojë dy muaj rresht. Ai që nuk mundet duhet të ushqejë
gjashtëdhjetë të varfër; dhe ai që nuk ka mundësi as edhe për këtë, atëherë nuk
është i detyruar të bëjë asgjë tjetër;
ii. ejakulimi – për shkak të puthjeve, prekjeve ose masturbimit. Ndërsa për atë që
ejakulon në gjumë nuk ka asnjë problem;
iii. ngrënia dhe pirja me qëllim – nëse kjo ndodh nga harresa, agjërimi është i saktë;
iv. nxjerrja e gjakut me anë të hixhames ose për dhurim – kurse nxjerrja e gjakut të
paktë për analiza ose kur del pa dashje, si në rastet e plagosjes, rrjedhjes së
hundëve, nuk e prish agjërimin;
v. vjellja e qëllimshme.
Nëse ndodh të futet pak pluhur në fyt, ose uji në gojë/hundë (gjatë abdesit),
dhe uji kalon në fyt, kjo nuk e prih agjërimin. Nuk prishet agjërimi, gjithashtu, kur
për shkak të mendimeve ose të ëndrrave del diçka nga organi gjenital, dhe as kur të
del gjak ose vjell pa qëllim.
Kush ha duke menduar se është natë dhe vëren se është gabuar, ajo ditë duhet
përsëritur më pas. Ndërkaq, ai që ha natën duke dyshuar se mos ka aguar, nuk e ka
prishur agjërimin. Nëse ha ditën duke menduar se ka perënduar dielli, atëherë ajo
ditë duhet përsëritur.
Rregullat e prishjes së agjërimit
Prishja e agjërimit është haram për atë që nuk ka arsye. Ndërsa ato që janë me
të përmuajshme, ose pas lindjes e kanë të detyrueshme të mos agjërojnë. Duhet ta
prishë agjërimin edhe ai që e ka të nevojshme për të shpëtuar dikë nga vdekja.
Është e lejuar të mos agjërojë udhëtari, të cilit i lejohet të shkurtojë namazin, nëse
bën një udhëtim të mundimshëm. Po ashtu, edhe i sëmuri kur frikësohet se mos e
dëmton. I lejohet prishja edhe atij që nis udhëtimin ditën. Gjithashtu, edhe grave në
shtatzëni, ose në gjidhënie, kur frikësohen për veten, ose për fëmijën – që të gjithë
këto kategori e kanë për detyrë t’i kompensojnë ditë e lëna.
Ai që e vonon kompensimin e agjërimit deri në ardhjen e Ramazanit të
ardhshëm, ka për detyrë përsëri vetëm ta kompensojë atë pas mbarimit të muajit të
Ramazanit. Nëse vonesa është pa arsye, atëherë për çdo ditë që i duhet të agjërojë,
duhet të ushqejë një të varfër. Nëse kompensimin e ka lënë për ndonjë arsye dhe
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vdes, nuk ka asnjë detyrim për të; por nëse vonesa ka ndodhur pa ndonjë arsye, në
emër të tij duhet ushqyer një i varfër, për çdo ditë të lënë pa kompensuar. Është e
udhës që një i afërm i tij të agjërojë për të ditët e lëna nga Ramazani pa
kompensim, ose agjërimin e zotimit dhe përmbushjen e çdo zotimi për të.
Ai që nuk agjëron për shkak të ndonjë arsyeje dhe kjo arsye bie gjatë ditës së
Ramazanit, duhet që ta agjërojë pjesën e mbetur të ditës. Nëse një jobesimtar bëhet
musliman, ose ajo me të përmuajshme pastrohet, ose i sëmuri shërohet, ose
udhëtari kthehet nga udhëtimi, ose fëmija arrin moshën e pjekurisë, ose të
çmendurit i kthehet logjika gjatë ditës, ndërkohë që nuk agjëronin, ata e kanë për
detyrë ta kompensojnë atë ditë, edhe nëse e agjërojnë pjesën e mbetur të saj. Atij që
i lejohet të mos agjërojë në Ramazan nuk i lejohet të bëjë kompensim.
Agjërimi vullnetar
Agjërimi vullnetar më me vlerë është agjërim një ditë po e një ditë jo, më pas
agjërimi i të hënës dhe i të enjtes, më pas agjërimi i tri ditëve për çdo muaj, ku ditët
e bardha (13, 14 dhe 15) të muajve hënorë janë më të mirat. Është sunet të
agjërohet pjesa më e madhe e muajit muharrem dhe shaban, si edhe Dita e Ashures,
e Arafatit dhe gjashtë ditët e muajit sheval. Është e papëlqyeshme të agjërohet në
veçanti muaji rexhep, dita e xhuma dhe e shtunë, si edhe dita e dyshimtë, që është
dita e tridhjetë e muajit shaban.
Ndalohet të agjërohet dita e parë e bajramit të fitrit dhe të kurbanit, si edhe tri
ditët që pasojnë Kurban Bajramin (ditët e teshrikut).
Vërejtje
 Ai që është me papastërti të madhe, si xhunubi, ato me menstruacione dhe ato
pas lindjes, nëse pastrohen para agimit, u lejohet ta vonojnë larjen e plotë (guslin)
edhe pas agimit, duke i dhënë përparësi ngrënies së syfyrit. Në këto raste agjërimi
është i saktë.
 Është e lejuar që femra të marrë barna për të vonuar periudhën e
menstruacioneve, me synimin e shoqërimit të muslimanëve gjatë adhurimit të tyre,
nëse kjo nuk sjell dëme.
 Është e lejuar që agjëruesi të kalojë pështymën, nëse ndodhet në gurmaz, por
edhe atë të gojës.
 Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Umeti im do vazhdojë të jetë mirë për aq kohë sa
nxitojnë të bëjnë iftarin dhe të vonojnë syfyrin!” (Ahmedi)
“Feja do vijojë të jetë triumfuese për aq kohë sa nxitojnë të bëjnë iftar, sepse
hebrenjtë dhe të krishterët e vonojnë atë!” (Ebu Dawudi)
 Lutja para iftarit është e pëlqyeshme. Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Në çastin e
iftarit agjëruesit kanë një lutje që nuk u kthehet mbrapsht!” (Ibn Maxhe)
Një prej lutjeve të përcjella për iftar është edhe thënia e Profetit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem):
Dhehebe edh-dhameu, web-tel-letil-'uruku we thebetel-exhru inshaAllahu! – “Kaloi
etja, u lagën venat dhe u realizua shpërblimi, dhëntë Zoti!”1



 përcjell bu Daudi () dhe të tjerë, Sahīhul-xhamiʿ, .
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 Është sunet që iftari të bëhet me hurma të njoma, e nëse gjenden, me hurma të
thata; e nëse as këto nuk ndodhen, atëherë me ujë.
 Duhet që agjëruesi ta mënjanojë kuhl-in – “një lëndë që vihet në sy për estetikë”,
pikat në sy dhe në veshë në kohë agjërimi, që si e si të mënjanojë diskutimin e
ngritur se a e prishin agjërimin apo jo. Nëse është e nevojshme, fjala vjen, për
mjekim, nuk ka gjë, edhe nëse shija e ilaçit mbërrin në grykë.
 Përdorimi i misvakut është sunet në të gjitha kohët e agjërimit, dhe kjo, sipas
mendimit më të pëlqyer, nuk është e papëlqyeshme.
 Agjëruesi duhet që të mënjanojë thashethemet, përgojimin, gënjeshtrën e kështu
me radhë. Nëse dikush e fyen ose e shan, le të thotë se unë jam agjërueshëm! Me
anë të ruajtjes së gjuhës dhe të pjesëve të tjera të trupit nga gjynahet, ruhet edhe
agjërimi. Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Kush nuk lë fjalët e papëlqyeshme dhe
punën sipas saj, Allahu nuk ka nevojë që ai të lërë ngrënien dhe pirjen!” (Buhariu)
 Është sunet që ai që thirret për iftar të lutet për atë që e fton. Nëse qëllon që nuk
është agjërueshëm, le të hajë.
 Nata e Kadrit është nata më e mirë në të gjithë vitin. Ajo mund të gjendet
veçanërisht në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit, dhe më saktësisht mund të jetë
nata e njëzeteshtatë. Veprat e mira në atë natë janë më me vlerë se veprat në një
mijë muaj. Nata e Kadrit ka disa shenja, si: lindja e diellit në mëngjesin e asaj nate
është e bardhë, pa shumë rreze dhe në një klimë normale. Një musliman mund ta
mbërrijë atë edhe pa e kuptuar; kështu që, prej tyre kërkohet që gjatë muajit të
Ramazanit të bëjnë sa më shumë të jetë e mundur ibadete, e veçanërisht në dhjetë
ditët e fundit. Agjëruesi duhet të kujdeset që asnjë natë e Ramazanit të mos kalojë
pa falur namazin e teravisë, si edhe kur të falin namazin e teravisë të mos largohet
pa mbaruar imami, në mënyrë që t’u shkruhet si të jenë falur përgjatë gjithë natës.
 Kush i hyn një agjërimi vullnetar, është sunet që ta plotësojë, por nuk është e
detyrueshme. Nëse ai e prish agjërimin me qëllim, nuk ngarkohet me asgjë dhe as e
ka për detyrë ta kompensojë.
Itikafi
Itikafi nënkupton që një musliman i moshës madhore vendos të qëndrojë në
xhami për të bërë ibadet pa shkëputje. Është kusht për atë që bën itikaf të jetë i
pastër nga papastërtia e madhe. Ai që bën itikaf nuk duhet të dalë nga xhamia,
përveçse në raste të domosdoshme, si: për të ngrënë, kryerja e nevojës personale,
ose për gusl të detyrueshëm. Kështu, itikafi prishet po të dilet nga xhamia pa
nevojë, ose me marrëdhënie seksuale. Itikafi bëhet në çdo kohë, por sidomos në
Ramazan, dhe veçanërisht në dhjetë ditët e fundit të tij. Periudha më e shkurtër për
të bërë itikaf në Ramazan është edhe vetëm një çast, por është e pëlqyeshme që të
mos bëhet më pak se një natë dhe një ditë. Gruaja bën itikaf vetëm me lejen e burrit
të saj. Është e pëlqyeshme që ai që bën itikaf të merret gjatë gjithë kohës me
ibadete, t’i shmanget sa më shumë gjërave që nuk lidhen me ibadetin dhe t’u
qëndrojë larg gjërave që nuk i interesojnë.
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Haxhi dhe umra



Haxhi dhe umra janë detyrë (farz) një herë në jetë. Kushtet që duhet të plotësohen
që ato të jenë të detyrueshme janë: 1) të qenët musliman. 2) aftësia mendore; 3) pjekuria;
4) mundësia – që do të thotë të kesh mundësi financiare dhe mjete për të udhëtuar.
Nga pasuria e atij që nuk e kryen këtë detyrim nga shkujdesja, deri sa vdes,
merret aq sa për të bërë një haxh dhe një umre. Haxhi nuk i vlen as jobesimtarit e
as atij që është me të meta mendore. Ndërkaq, ai vlen për fëmijën dhe për skllavin,
por detyrimi për të bërë haxhin nuk bie prej tyre (kur fëmija të rritet dhe kur skllavi
të jetë liruar). Ai që nuk ka mundësi të shkojë në haxh, siç është i varfri, nëse merr
borxh dhe e bën haxhin, i quhet. Ai që bën haxh për të tjerë, ndërkohë që nuk e ka
bërë vetë haxhin e detyruar, haxhi shkon për vetë atë.
Ihrami: Është sunet për atë që vesh ihramin të marrë gusl, të pastrohet, të
parfumoset, të mënjanojë çdo gjë të qepur e të veshë cohën e poshtme dhe të
sipërme, të bardha e të pastra. Më pas hyn në fazën e ritualit të haxhit, duke thënë:
Leb-bejkAllahum-me umraten!, ose Leb-bejkAllahum-me haxh-xhen!, ose Lebbejkellahu haxh-xhen ew umraten! Nëse frikësohet nga mosplotësimi i tyre (për
shkak të ndonjë pengese, si sëmundja etj.), le të kushtëzojë duke thënë: Fe in
habeseni hâbisun fe mehil-lî hajthu habestenî!
Është në dëshirën e haxhiut të zgjedhë njërin prej tre ritualeve: et-temettu, ose elifrd, ose el-kirn. Rituali më i mirë është et-temettu, që nënkupton të bëjë umren në
muajt e haxhit dhe të dalë nga rituali. Më pas, në të njëjtën vit, të bëjë haxhin. El-ifrd
është vetëm kryerja e haxhit. Ndërsa el-kirn është ndërthurja e haxhit me umren.
Kur ai që synon haxhin hipën në mjetin transportues, thotë telbijen, e cila
përbëhet nga fjalët: Lebbejk-All-llahumme lebbejk, leb-bejke la sheríke Leke
Lebbejk, innel-hamde uen-ni’emete leke wel-mulk lá sheríke Lek! – “Iu përgjigja
thirrjes Tënde, o Allah, iu përgjigja! T’u përgjigja, Ti nuk ke asnjë ortak. Ja ku jam
në shërbimin Tënd, o Allah! Me të vërtetë gjithë lavdërimi, mirësia dhe pushteti të
përkasin vetëm Ty. Ti je i Vetëm dhe nuk ke shok.”
Është e pëlqyeshme që kjo telbije të thuhet sa më shumë dhe me zë të lartë, përveç grave.
Veprat e ndaluara gjatë ihramit janë nëntë: 1) rruajtja e flokëve; 2) prerja e
thonjve; 3) veshja e rrobave të qepura për burrat – nëse nuk gjen izar vesh brekushe,
dhe nëse nuk gjen nallane, mbath meste, por duhen prerë deri në nyje të këmbës, dhe
për këtë nuk duhet të bëjë kompensim me kurban; 4) mbulimi i kokës nga burrat;
5)parfumosja e trupit dhe e rrobave; 6) gjuetia e kafshëve të egra të lejuara për t’u
ngrënë; 7) akti i martesës – është haram, por nuk ka kompensim me kurban;
8)afrimiteti intim me gruan, pra jo marrëdhënie seksuale – kompensimi për këtë
marrëdhënie është një dele, ose agjërimi i tri ditëve, ose ushqimi i gjashtë të varfërve;
9) kryerja e marrëdhëniave seksuale – nëse kjo ndodh para heqjes së ihramit, haxhi
bëhet i pavlerë, dhe prej tij kërkohet që ta plotësojë atë dhe ta përsërisë vitin e
ardhshëm, duke therur gjithashtu edhe një deve dhe duke ua shpërndarë të varfërve në
Mekë. Nëse marrëdhënia seksuale ndodh pas heqjes së parë të ihramit, nuk i prishet
haxhi, por është i detyruar që të ofrojë një deve për kurban. Nëse kryen marrëdhënie
seksuale gjatë umres, ajo prishet, dhe ai është i detyruar të ofrojë një dele për kurban
dhe ta përsërisë umren. Ndërkaq, haxhi dhe umra nuk prishen nëse marrëdhëniet
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intime kryhen jashtë organit femëror. Gruaja është njëlloj si burri, veçse asaj i lejohet të
veshë rroba të qepura dhe i lejohet gjithashtu ta mbulojë kokën, fytyrën dhe duart.
Kompensimi: Kompensimi ndahet në dy lloje: 1) me liri zgjedhjeje – që ka
të bëjë me rastin e rruajtjes së flokëve, parfumosjes, prerjes së thonjve, mbulimit të
kokës, ose veshjes së rrobave të qepura. Kështu, ky person është i lirë të zgjedhë
mes agjërimit të tri ditëve, ushqimit për gjashtë të varfër (çdo të varfri duhet t’i
jepet një kilogram e gjysmë drith ose një racion mesatar), ose therjes së një deleje.
Ndërkaq, dënimi për gjuetinë është sa kafsha e gjuetisë, nëse ka të ngjashme me të;
nëse nuk ka të ngjashme me të, jepet vlera e saj; 2) me radhë – ai që zgjedh të bëjë
ritualin et-temettu dhe el-kirn ofron një dash ose një dele. Kompensimi për atë që
s’gjen kurban është agjërimi i tri ditëve në haxh dhe dhjetë ditë kur kthehet prej tij.
Ndërkaq, dhurimi i kurbanëve apo i ushqimit të obliguar ndaj të varfërve është
vetëm për të ata të varfër që ndodhen brenda Mekës.
Hyrja në Mekë: Kur haxhiu futet në Xhaminë e Shenjtë (Qabe), thotë dhikrin
që thuhet në çastin kur futet në çdo xhami tjetër. Më pas, fillon të bëjë tavafin e
umres, nëse është prej atyre që kanë zgjedhur et-temettu-n, ose tavafin e ardhjes, nëse
ka zgjedhur el-kirn-in”, ose el-ifrd-in. Është sunet për atë që bën tavafin e ardhjes,
që mesin e rrobes ta vendosë poshtë supit të djathtë, dhe anët e saj t’i vendosë mbi
supin e majtë (duke lënë kështu supin e djathtë të zbuluar). Tavafin e fillon nga Guri i
Zi (haxher-ul-eswed), duke e prekur atë, ose duke e puthur, ose duke bërë me shenjë
drejt tij dhe, në të njëjtën kohë thotë: Bismil-lah weAll-llahu ekber! Në këtë mënyrë
vepron për çdo rrotullim. Shtëpinë e lë në anën e tij të majtë dhe rrotullohet rreth saj
shtatë herë. Në tre rrotullimet e para nxiton pak, sipas mundësisë, ndërsa në të tjerat
ecën me hap normal. Sa herë që i afrohet qoshes së djathtë, para Gurit të Zi, e prek
këtë të fundit, nëse e ka të mundur, dhe mes dy qosheve thotë: Rabbena átiná fiddunja haseneten we fil-áhireti haseneten uekina ‘adháben-nar! – “O Zoti ynë, na jep
të mira në këtë botë dhe në ahiret dhe na ruaj prej dënimit të Zjarrit!”
Ndërsa në pjesët e tjera të rrotullimit lutet me çdo lloj duaje që dëshiron. Pas
përfundimit të tavafit fal dy rekate namaz pas Mekamit të Ibrahimit, nëse mundet,
duke lexuar suren El-Kfirn dhe El-Ihls. Më pas, pi ujë zemzemi sa më shumë të
jetë e mundur. Mandej i kthehet Gurit të Zi dhe e puth, nëse i jepet mundësia. Pastaj
lutet mes vendit të Gurit të Zi dhe derës së Qabesë. Në vazhdim del në Safa, ngjitet
mbi të dhe thotë: Ebde’u bima bede-All-llahu bihi! – “Filloj me atë që e ka filluar
Allahu!”, dhe lexon thënien e Allahut të Madhëruar: “Kodrinat Safa dhe Merva (në
Mekë) janë pjesë e simboleve të Allahut. Prandaj, ai që viziton Qabenë për haxh
ose për umre, s’ka kurrfarë gjynahu nëse sillet mes tyre. Kush bën vepra të mira
vullnetare, ta dijë se Allahu është njëmend Falënderues dhe i Gjithëdijshëm!” Më
pas madhëron Allahun, duke thënë Allahu ekber!; e njëson Atë, duke thënë: l ilhe
il-lAll-llh!, dhe i drejtohet Qabesë, ngre duart dhe lutet.
Në vazhdim zbret dhe ecën me hap normal deri te shenja jeshile. Pastaj nxiton
deri te shenja vijuese, dhe në vijim ecën me hap normal derisa sa të mbërrijë në
Merve. Në Merve veprohet si në në Safa, me përjashtim të leximit të ajetit kuranor.
Në vazhdim zbret nga kodra e Merves dhe vepron ashtu siç veproi herën e parë, deri
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sa të plotësojë shtatë ecejake. Prej Safasë në Merve është një ecje, dhe nga Merve në
Safa një ecje tjetër. Pasi përfundon ecjen (sa’j-in) shkurton ose rruan flokët, por
rruajtja është më e mirë, me përjashtim të umres et-temettu, sepse pas saj ai do bëjë
haxhin. Ndërsa ai që ka zgjedhur el-kirn, ose el-ifrd nuk i lejohet të çlirohet nga
ihrami1, derisa të hedhë guralecat në xhemrtul akabeh në ditën e Bajramit.
Gruaja është njësoj si burri, veçse ajo nuk nxiton, as kur bën tavafin, as kur bën sa’j-in.
Përshkrimi i haxhit: Nëse është prej banorëve të Mekës, vesh ihramin në ditën
e tetë dhe udhëton për në Mina, me synimin për të qëndruar aty natën e nëntë të
dhulhixhes. Pasi të dalë dielli paraditen e nëntë, ecën për në Arafat. Pasi dielli të
largohet nga zeniti, fal drekën dhe ikindinë bashkë dhe të shkurtuara. Arafati
konsiderohet i gjithi vendqëndrim, përveç luginës Urane. Aty thuhet sa më shumë:
La ilahe il-lAll-llahu wahdehu la sherike leh, lehul-Mulku we lehul-Hamdu we Huve
‘alá kul-li shej`in Kadir! – “S’ka të adhuruar tjetër me meritë përveç Allahut, Një
dhe të Pashoq, Atij i takon sundimi dhe lavdërimi! Ai është i Plotfuqishëm për çdo
gjë!” Lutet sa më shumë, shton përpjekjet për pendim dhe dëshirë për atë që Allahu
ka premtuar. Pas perëndimit të diellit, largohet me qetësi për në Muzdelife, duke
thënë ndërkohë telbijen dhe duke kujtuar Allahun. Kur mbërrin në Muzdelife, fal
akshamin dhe jacinë të bashkuara dhe të shkurtuara, dhe qëndron aty. Më tutje fal
sabahun në kohën e tij të parë, dhe lutet derisa të afrohet lindja e diellit. Para se të
lindë dielli ngrihet, dhe kur mbërrin në luginën Muhasir nxiton sa më shumë të jetë e
mundur, derisa të mbërrijë në Mina. Aty ai fillon me xhemratul akabenë dhe hedh
shtatë guralecë, me madhësi diku mes kokrrës së bizeles dhe lajthisë. Në çdo gjuajtje
ngre dorën lart dhe thotë tekbirin (Allahu ekber!). Është kusht që guri të bjerë në
gropë, edhe nëse nuk e qëllon shtyllën; ndërkaq, telbijen e ndërpret që me fillimin e
hedhjes së guralecëve. Pastaj ther kurbanin dhe rruan ose shkurton flokët.
Kështu, me hedhjen e gurëve dhe qethjen e flokëve i lejohet çdo gjë përveç
marrëdhënieve intime, dhe ky është lirimi i parë. Më pas udhëton për në Mekë dhe bën
tavafin e ifadas, i cili është i detyrueshëm, e që me të plotësohet haxhi. Pastaj bën sa’jin mes Safasë dhe Merves, nëse ka zgjedhur et-temettu-n, ose nuk e ka bërë sa’j-in kur
ka bërë tavafin e ardhjes në Mekë. Pasi të përfundojë këtë veprim, atij i lejohet çdo gjë,
madje edhe marrëdhinet intime me gruan – dhe ky është lirimi i dytë. Më pas kthehet
në Mina dhe atje kalon detyrimisht netët e saj. Atje gjuan edhe guralecët në ditët e
qëndrimit, pas animit të diellit nga zeniti: në çdo xhemerat hedh shtatë guralecë; fillon
me xhemeratin e parë dhe hedh shtatë guralecë; pastaj ecën përpara dhe qëndron për të
bërë dua. Më pas i shkon xhemeratit të mesëm dhe e gjuan edhe atë me shtatë guralecë.
Në vazhdim ecën pak para, qëndron dhe bën dua përsëri. Pastaj gjuan xhemeratin e
akabesë dhe nuk qëndron pas më pas kësaj. Në ditën e dytë, po ashtu, gjuan gurët.
Nëse dëshiron të nxitojë (për të mos qëndruar atë natë në Mina), duhet të dalë para
perëndimit të diellit. Nëse dielli i ditës së dymbëdhjetë perëndon, ndërkohë që është
ende në Mina, është i detyruar ta kalojë aty natën, dhe gurët i gjuan të nesërmen,
përveç nëse pengohet nga turma, teksa kishte bërë nijet të dilte, në këtë rast ai mund të
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dalë edhe pas perëndimit të diellit. Rregullat e haxhiut me ritualin e kiranit1 janë të
njëjta me të haxhiut me ritualin ifrad, vetëm se haxhiu i parë është i detyruar të therë
kurban, si haxhiu në ritualin temettu. Nëse dëshiron të kthehet te familja, nuk i lejohet,
derisa të bëjë tavafin e lamtumirës së Qabesë, në mënyrë që tavafi të jetë veprimi i
fundit në Qabe. Nëse pas tavafit të lamtumirës merret me tregti, ai duhet ta bëjë edhe
një herë tavafin e lamtumirës. Ai që largohet pa bërë tavafin e lamtumirës, duhet të
kthehet nëse është afër, e nëse është larg, e ka për detyrë që të therë një kurban.
Shtyllat e haxhit: 1) ihrami – nijeti për t’u futur në ritualet e haxhit;
2) qëndrimi në Arafat; 3) tavafi i ifadas; 4) sa’j-i i haxhit.
Vaxhibet e haxhit janë tetë: 1) veshja e ihramit në vendet e paracaktuara;
2) qëndrimi deri natën në Arafat; 3) qëndrimi deri pas mesit të natës në Muzdelife;
4) qëndrimi në Mina netëve të ditëve të teshrikut (ditët e Bajramit); 5) gjuajtja e
gurëve; 6) rruajtja ose shkurtimi i flokëve; 7) tavafi i lamtumirës; 8) therja e
kurbanit nga çdo haxhi i ritualit temettu dhe kiran.
Shtyllat e umres: 1) ihrami; 2) tavafi i umres; 3) sa’j-i i umres.
Vaxhibet e umres: 1) veshja e ihramit në vendet e paracaktuara; 2) rruajtja
ose shkurtimi i flokëve.
Ai që lë pa plotësuar ndonjë shtyllë, haxhi nuk është i plotë pa të. Ai që lë një vaxhib,
e kompenson duke therur kurban. Ndërsa ai që lë ndonjë sunet nuk ka asgjë.
Kushtet që tavafi rreth Qabesë të jetë i saktë: 1) të qenurit musliman; 2) me
mendje të shëndoshë; 3) nijeti i posaçëm; 4) hyrja e kohës për të bërë tavafin;
5) mbulimi i auretit për atë që e ka të mundur; 6) të qenurit i pastër nga dy
papastërtitë; 7) plotësimi me siguri i shtatë rrotullimeve; 8) lënia e Qabesë në të
majtë (ndërsa ato rrotullime në të cilat gabohet duhen përsëritur); 9) mosecja
mbrapsht; 10) ecja në këmbë për atë që ka mundësi; 11) vijimësia e rrotullimeve;
12) të bëhen brenda Xhamisë së Shenjtë; 13) të fillojnë nga Guri i Zi.
Sunetet e tavafit: Prekja e Gurit të Zi, puthja e tij, thënia e tekbirit tek ai,
prekja e qoshes el-jemani, zhveshja e krahut të djathtë, nxitimi dhe ecja me hap
normal në vendet përkatëse, bërja dhikr gjatë tavafit, qëndrimi sa më afër Qabesë dhe
falja e dy rekateve pas përfundimit të tavafit në vendin e quajtur Mekami i Ibrahimit.
Kushtet e sa’j-it: 1) të qenurit musliman; 2) i aftë mendërisht; 3) nijeti;
4) vijimësia; 5) ecja – për atë që e ka të mundur; 6) plotësimi i shtatë ecejakeve;
7) përfshirja në ecje e të gjithë distancës mes Safasë dhe Merves; 8) bërja e sa’j-it pas
tavafit të saktë; 9) të fillohet me numër tek nga Safaja dhe me çift nga Merveja.
Sunetet e sa’j-it: Pastërtia (duke marrë abdes dhe gusl sipas nevojës, si dhe mënjanimi i
papastërtive), mbulimi i auretit, bërja dhikr dhe lutje gjatë tij, nxitimi dhe ecja me hap
normal në vendet e duhura, ngjitja në të dyja kodrinat dhe vijimësia e sa’j-it pas tavafit.
Vërejtje Është më mirë që gjuajtja e gurëve të bëhet brenda ditës, por edhe nëse
vonohet një ditë, ose i vonon që të gjitha gjuajtjet për në ditën e fundit, nuk ka problem.
Kurbani Kurbani është sunet i theksuar (i fortë). Me hyrjen e dhjetë ditëve të
dhulhixhes është e ndaluar (haram) për atë që dëshiron të therë kurban të presë
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flokët, thonjtë ose lëkurën, deri ditën e therjes së kurbanit.
Akikah1 Akika është sunet: për djalin theren dy kurbanë, ndërsa për vajzën një.
Kurbani theret në ditën e shtatë të lindjes. Po ashtu, në ditën e shtatë të lindjes është
sunet që fëmijës t’i rruhet koka dhe me peshën e flokëve të jepet sadaka në argjend.
Në atë ditë i vendoset emri dhe emrat më të dashur për Allahun janë: Abdullah dhe
Abdurrahman. Është e ndaluar që emërtimi me abd (rob) t’i bashkëngjitet dikujt
tjetër përpos Allahut, si: Abdunebij apo Abduresul. Nëse koha e akikas
korrespondon me kohën e kurbanit, njëra mjafton edhe për tjetrën.
Dobi: Kush hyn në xhaminë e Profetit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), së pari fal dy rekatët e
nderimit të xhamisë; pastaj shkon te varri i tij i nderuar dhe qëndron përballë
fytyrës së tij, me shpinë nga kibla, me zemër të mbushur me respekt, sikur e ke
parë. I jep selam duke thënë Es-selmu alejke j resulllh! dhe, nëse shton edhe
diç tjetër është edhe më mirë. Më pas lëvizet pak në të djathtë dhe themi: Esselmu alejke j Eba Bekr es-Siddk! dhe Es-selmu alejke j Umer el-Frk!
O Zoti im shpërbleji ata me të mira, për Profetin dhe për Islamin!
Më pas i drejtohemi kiblës, ndërkohë që varrin e lëmë në të majtë ose pas
shpine, dhe bëjmë lutje.

Tabela e mëposhtme sqaron shkurtimisht veprimet në haxh
rituali

temettu

kirn

ifrd

fillimi: ihrami dhe
Leb-bejke umraten
Leb-bejke umraten ue
Leb-bejke haxhen!
telbija
mutemet-tian biha ilal haxh!
haxhen!
pastaj
tavafi i umres
tavafi i mirëseardhjes tavafi i mirëseardhjes
pastaj
sa’ji i umres
sa’ji i haxhit
sa’ji i haxhit
vazhdon ta mbajë
vazhdon ta mbajë
pastaj
shkurtim (lirim i plotë)
ihramin
ihramin
veshja e ihramit për haxh
dita e 8 para ylesë
vatja në Mina
vajtja në Mina
nga Meka dhe vajtja në Mina
dita e 9 pas lindjes vajtja në Arafat, falja e namazit të ylesë dhe ikindisë, të shkurtuara e të
së diellit
bashkuara në kohën e ylesë, më pas bërja dua deri në perëndim të diellit
kalimi në Muzdelife dhe falja e namazit të akshamit dhe të jacisë (të
pas perëndimit të
shkurtuara) në momentin e mbërritjes dhe qëndrimi deri në mes të
diellit
natës aty; është sunet deri në sabah
kalimi në Mina dhe gjuajtja e xhemratul akabe
therja e kurbanit
therja e kurbanit
=======
dita e 10
(Bajrami), pas
rruajtja ose shkurtimi i flokëve, pas tavafit të ifadas, dhe duke vepruar
sabahut para se të tre nga këto dy veprime përmbushet lirimi i parë dhe me veprimin e të
lindë dielli
treve përmbushet lirimi i dytë
sa’ji i haxhit
=======
=======
ditët 11/12/13 për
gjuajtja e gurëve të vegjël, më pas të mesëm, më pas të mëdhenj, pas
atë që është i
yleje
vonuar
tavafi i lamtumirës; ndërkohë që rrëzohet për atë grua/femër që është
në kthim
me hajz ose me nifas
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Dobi të ndryshme

 Vepra e keqe shlyhet me disa mënyra, si, për shembull, pendimi i sinqertë,
kërkimi i faljes, kryerja e veprave të mira, sprovimi me fatkeqësi, dhënia e
lëmoshës dhe lutja për tjetrin. Në qoftë se mbetet ndonjë gjynah, që Allahu nuk ia
ka falur, njeriu ndëshkohet në varr ose në Ditën e Kiametit, ose në Xhehenem, deri
sa të purifikohet. Pastaj, nëse njeriu vdes me besim të pastër, futet në Xhenet, dhe
nëse vdes pa besim, ose idhujtar, ose hipokrit, do qëndrojë përjetësisht në zjarrin e
Xhehenemit. Gjynahet dhe mëkatet lënë pasoja të shumta te njeriu.
Pasojat e mëkateve në zemër janë: trishtimi, vetmia, degradimi dhe sëmundja, të
cilat bëhen shkak për largimin e njeriut nga Allahu i Madhëruar.
Pasojat e mëkateve në besim Krahas trishtimit, vetmisë, degradimit dhe
sëmundjes shpirtërore, gjynahet e privojnë njeriun nga nënshtrimi ndaj Allahut, e
privojnë nga lutja e të Dërguarit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) për të, nga lutja e engjëjve dhe e
besimtarëve.
Pasojat e mëkateve në risk Ato bëhen shkak për privimin nga furnizimi, për
largimin e mirësisë dhe bereqetit në pasuri.
Pasojat e mëkateve tek individi Gjynahet largojnë bereqetin nga jeta, bëhen shkak
që njeriu të kalojë një jetë të trishtueshme dhe të vështirë.
Pasojat e mëkateve te veprat e njeriut Gjynahet bëhen pengesë që veprat të
pranohen nga Allahu.
Pasojat e mëkateve në shoqëri Gjynahet bëhen shkak që në shoqëri të mbizotërojë
pasiguria, shtrenjtësia, hegjemonia e pushtetarëve dhe e armiqve. Gjithashtu, ato
bëhen shkak për ndalimin e shiut etj.
 Shqetësimet Qetësia e zemrës, gëzimi i saj dhe largimi i shqetësimeve është
çështje e çdo njeriu. Nëpërmjet qetësisë shpirtërore arrihet një jetë e lumtur, dhe
për këtë duhen bërë shkaqet fetare, natyrore dhe praktike, të cilat mund të gjenden
vetëm te besimtarët. Ndër këto shkaqe mund të numërojmë:  besimi te Allahu i
Lartësuar;  kryerja e urdhrave të Allahut dhe largimi nga veprat e ndaluara;
bamirësia ndaj njerëzve me fjalë, vepra dhe mirësjellje;  preokupimi me vepra
ose me dije të dobishme, që mund të jenë fetare ose që lidhen me këtë jetë; të
mos preokupohet me të paqenat e të ardhmes, as me gjërat e venitura të së kaluarës,
por me punët e tij të përditshme; përmendja e Allahut shpesh; t’u flasim të
tjerëve për mirësitë e dukshme dhe te padukshme të Allahut ndaj nesh;  të
shohim atë që është në një nivel më të ulët se ne në çështjet materiale, dhe jo atë që
është në një nivel më të lartë;  përpjekja për t’i larguar shkaqet që shkaktojnë
shqetësime dhe realizimi i atyre që sjellin lumturinë;  t’i mbështetesh Allahut
duke iu lutur që të ta largojë shqetësimin.
 Dobi
Ibrahim el-Hawwuasi ka thënë: “Pesë gjëra janë ilaç për zemrën: leximi i Kuranit
me meditim, falja e namazit të natës, t’i lutesh Allahut në pjesën e fundit të natës
dhe shoqëria me të devotshmit.”
 Martesa
Martesa është sunet për atë që nuk ka frikë se mund të bjerë në marrëdhine të
jashtëligjshme; është e lejuar për atë që nuk ka shumë epsh; e detyrueshme për atë
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që ka frikë se mund të bjerë në marrëdhënie të jashtëligjshme, duke i dhënë
përparësi martesës ndaj haxhit të detyrueshëm. Ndalohet vështrimi ose shikimi i një
gruaje, madje edhe shikimi me epsh i një gruaje në moshë.
 Kushtet e martesës:
i. përcaktimi ose cilësimi i dy bashkëshortëve – nuk është e rregullt ose e saktë
thënia e kujdestarit të vajzës, se të kam martuar me njërën nga vajzat e mia,
ndërkohë që ai ka më shumë se një vajzë;
ii. pëlqimi për një bashkëshort të rritur dhe të shëndoshë mendërisht, dhe pëlqimi
për një bashkëshorte të lirë, dhe të shëndoshë mendërisht;
iii. kujdestari – vajza nuk mund ta martojë veten, dhe as nuk mund ta martojë
dikush tjetër përveç kujdestarit. E drejta e kujdestarisë në martesë i takon babait,
gjyshit, stërgjyshit e kështu me radhë, pastaj djalit të saj, djalit të tij (kur janë në
moshë madhore), vëllait, vëllai prej babait, pastaj djali i vëllait etj;
iv. dëshmia – duhet patjetër që si dëshmitarë të jenë dy meshkuj që kanë arritur
moshën e pjekurisë, që janë të shëndoshë nga ana mendore dhe të drejtë;
v. martesa e dy bashkëshortëve duhet të jetë e zhveshur nga disa pengesa, si:
lidhjet nga qumështi, lidhjet nga gjaku dhe lidhjet nga martesa.
Ndalesat e martesës
E para ka të bëjë me ndalesat e përhershme, të cilat ndahen në disa kategori:
a. lidhjet nga gjakut – në këtë kategori futet nëna, gjyshja nga nëna e kështu me
radhë, duke u ngjitur; vajza, vajza e djalit e kështu me radhë, duke zbritur; motra
nga të dy prindërit ose nga njëri prej tyre, vajza e motrës, vajza e vajzës së motrës
e poshtë; vajza e vëllait nga nëna dhe babai, vajzat e vajzave të tyre, vajzat e
fëmijëve të tyre dhe vajzat e këtyre të fundit; halla dhe tezja;
b. lidhjet nga qumështi – ndalohen për shkak të afërsisë nga qumështi të gjitha ato
gra që janë të ndaluara për shkak të lidhjeve të gjakut;
c. lidhjet nga martesa – në këtë kategori bëjnë pjesë nëna e gruas së tij (vjehrra),
nëna e nënës së saj (gjyshja e gruas), bashkëshortet e bijve të tij, vajzat e gruas
(këtu përfshihen edhe vajzat e djemve dhe vajzave të saj).
E dyta ka të bëjë me ndalesat e përkohshme, që ndahen në dy lloje:
i. për shkak të bashkimit – si, për shembull, bashkimi në një kurorë i dy motrave
(domethënë, është e ndaluar që të bashkohen në të njëjtën kohë dy motra), i një
gruaje me hallën ose tezen e saj;
ii. për shkak të një pengese që mund të hiqet – si, për shembull, martesa me gruan e
dikujt tjetër.
 Dobi
Nuk i takon babait të burrit që ta detyrojë atë të martohet me një grua që ai nuk e
do. Gjithashtu, burri nuk e ka për detyrë t’u bindet atyre dhe në të njëjtën kohë ai
nuk konsiderohet i padëgjueshëm.
 Divorci
Ndalohet divorci i gruas gjatë ciklit të menstruacioneve, ose lehonisë, ose pasi
është kryer marrëdhënie intime me të, derisa të pastrohet. Divorci është i urryer kur
bëhet pa pasur ndonjë arsye të domosdoshme; është i lejuar kur bëhet për shkak të
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ndonjë nevoje; është i pëlqyer kur kjo lidhje martesore mund të dëmtojë burrin.
Domethënë, kur gruaja nuk i plotëson detyrimet ndaj Allahut të Madhëruar, si dhe
kur ajo është e pandershme. Burri nuk është i detyruar që t’i nënshtrohet të dy
prindërve për sa i takon divorcit, që do të thotë se divorci është e drejtë vetëm e tij.
Ai që do të ndajë gruan e ka të ndaluar që ta ndajë atë më shumë se një herë në të
njëjtën kohë. Duhet që gruaja të jetë e pastër kur të ndahet dhe burri të mos ketë
kryer marrëdhënie intime me të pas pastrimit të saj. Kështu, ai e ndan gruan një
herë dhe e lë të presë derisa të përfundojë periudha e pritjes së saj. Gruaja që është
ndarë me të drejtë kthimi, e ka të ndaluar të largohet nga shtëpia e burrit, ose burri i
saj e ka të ndaluar që ta largojë atë përpara plotësimit të periudhës së pritjes së saj.
Divorci realizohet me fjalë dhe jo thjesht vetëm me qëllim (nijet).
 Betimet
Detyrimi për shlyerjen e betimit ka katër kushte:
i. kur betimi është i qëllimtë – nëse personi e thotë me gojë betimin (thjesht i
rrëshqet goja), por pa e pasur qëllim, atëherë ky betim nuk shlyhet; ky lloj betimi
quhet betim i paqëllimtë, si, për shembull: “Jo, për Zotin!”, ose “Po, për Zotin!”
ii. kur betimi është rreth diçkaje që mund të ndodhë në të ardhmen – betimi nuk
shlyhet, nëse personi e ka bërë atë nga pavetëdija.
iii. kur personi që betohet është i lirë në zgjedhje, e jo i detyruar për t’u betuar.
iv. kur personi e thyen betimin e tij – për shembull, kur kryen një vepër për të cilën
është betuar se nuk do e kryejë dhe anasjelltas. Kush betohet dhe përjashton
diçka, nuk e ka detyrim shlyerjen e betimit, vetëm kur ofrohen dy kushte: (a) kur
përjashtimi lidhet me betimin dhe, (b) kur betimi shoqërohet me shtesën
përjashtuese: “Për Zotin, nëse do Allahu!”
Nëse dikush betohet për diçka dhe shikon se kryerja e diçkaje tjetër sjell dobi më të
madhe se plotësimi i betimit, atëherë sipas Sunetit ai duhet ta shlyejë betimin dhe të
bëjë atë që është më e mirë.
 Shlyerja e betimit
Betimi mund të shlyhet duke ushqyer dhjetë të varfër, ku secili prej tyre duhet të
ushqehet me gjysmë sa’ë (një kilogram e një çerek) ushqim, ose nga një racion
mesatar sipas zakonit në vend, ose duke i veshur ata, ose duke liruar një rob. Nëse nuk
është e mundur shlyerja e betimit të thyer sipas renditjes së mësipërme, atëherë
personi që është betuar duhet të agjërojë tri ditë, njërën pas tjetrës. Kush agjëron tre
ditë duke pasur mundësi ushqimin ose veshmbathjen e të varfërve, ai nuk lirohet nga
detyrimi i shlyerjes së betimit të thyer. Lejohet shlyerja e betimit para ose pas thyerjes
së tij. Kush betohet shumë herë për të njëjtën gjë, mjafton ta shlyej atë një herë. Në
qoftë se betimet janë të ndryshme, atëherë edhe shlyerjet duhet të jenë sipas tyre.
 Zotimi dhe llojet e tij
i. zotimi i përgjithshëm – është kur dikush thotë, për shembull: “Zotohem për
Allahun, nëse shërohem...”, dhe pastaj hesht, duke mos pasur si qëllim ndonjë
zotim të veçantë. Ai duhet ta shlyej betimin, kur të shërohet.
ii. zotimi i parandalimit, ose i zemërimit – kjo nënkupton kushtëzimin e betimit me
qëllim parandalimi a nxitjeje të një veprimi, për shembull: “Nëse do të të flas, do
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agjëroj një vit!” Dispozita e këtij zotimi është zgjedhja midis përmbushjes së
zotimit ose shpagimit të thyerjes së betimit, në rast se do që t’i flasë.
iii. zotimi i lejuar – kur dikush thotë: “Zotohem se do vesh këtë këmishë!” Në këtë
rast, personi është i lirë të zgjedhë, ose të veshë këmishën, ose të shlyej zotimin.
iv. zotimi i papëlqyer – si, fjala vjen: “Zotohem se do divorcohem nga gruaja!”
Dispozita e saj është sunet, që personi të shlyej zotimin dhe të mos hedhë atë
hap. Në qoftë se ai ndahet nga gruaja, atëherë ai nuk e shlyen zotimin e bërë.
v. zotimi që bëhet për një vepër të keqe – kur dikush thotë: “Zotohem se do vjedh!”
Ky lloj zotimi bie në kundërshtim me urdhrat e Allahut, dhe për rrjedhojë,
realizimi i tij është i ndaluar, kurse shlyerja është obligim . Në qoftë se personi e
realizon këtë zotim, ai konsiderohet mëkatar dhe nuk e për detyrë shlyerjen e tij.
vi. zotimi për një vepër të mirë – kur dikush thotë: “Zotohem se do fal dy rekatë
namaz!”, me qëllim që të afrohet tek Allahu. Në qoftë se zotimi kushtëzohet me
ndonjë kusht, si, fjala vjen, shërimi nga një sëmundje etj., është detyrim që ai të
realizohet, nëse kushti i përmendur në zotim plotësohet. Gjithashtu, nëse zotimi
është i pakushtëzuar, realizimi i tij është detyrim.
 Gjidhënia Është e ndaluar martesa – për shkak të gjidhënies, afërsisë nga
qumështi – me të gjitha këto gra, si në rastin e atyre grave/femrave që janë të
ndaluara për shkak të lidhjeve të gjakut.
Kjo vlen nëse kanë ndodhur këto të tria:
i. kur qumështi del nga gjiri i gruas për shkak të lindjes;
ii. kur fëmijës i jepet gji gjatë dy viteve të para të lindjes së tij;
iii. kur vërtetohen pesë ose më shumë gjidhënie.
Me gjidhënie nënkuptojmë rastin kur fëmija e thith gjirin dhe tërhiqet, edhe
nëse nuk është ngopur.
Testamenti
Nëse një personi i afrohet vdekja dhe ka borxh një të drejtë (që mund të jetë
një e drejtë ndaj Allahut ose njeriut) të pa dëshmuar më parë, ai e ka detyrim
testamentin, duke ngarkuar dikë që t’i kryejë këto të drejta. Nëse ndonjëri ka lënë
shumë pasuri, është e pëlqyer që një e pesta e kësaj pasurie t’i kalojë si lëmoshë
(sadaka) një të afërmi të varfër, që nuk ka të drejtë ta trashëgojë; në të kundërt, nëse
nuk ka një të afërm të varfër, atëherë ai ia kalon një të varfëri, një dijetari, ose një
njeriu të devotshëm. Testamenti është i papëlqyeshëm nëse testamentlënësi ka lënë
trashëgimtarë të varfër; por nëse janë të pasur, lejohet. Nuk i lejohet
testamentlënësit që t’i lërë testament një të huaji më tepër se një të tretën e pasurisë.
Është e ndaluar që t’i lihet testament një trashëgimtari, sado pak qoftë, përveçse
nëse vetë trashëgimtarët bien dakord për këtë pas vdekjes. Testamenti prishet nëse
testamentlënësi thotë, për shembull, se jam tërhequr, ose e anuloj testamentin, ose
ndryshova mendim. Është e pëlqyer që në krye të testamentit, testamentlënësi të
shkruaj: “Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Këtë testament
e lë filani i biri i filanit, i cili dëshmon se s’ka të denjë tjetër për adhurim përveç
Allahut, të Vetëm, të Pashoq dhe dëshmon se Muhamedi është rob dhe i dërguari i
Tij. Pa dyshim që Xheneti është i vërtetë, Xhehenemi është i vërtetë dhe Dita e
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Kiametit do vijë, dhe se Allahu do i ringjallë ata që janë në varre! Porosis familjen
time, që lë pas, të kenë frikë Allahun e të shkojnë mirë me njëri-tjetrin! T’i binden
Allahut dhe të Dërguarit të Tij e të jenë besimtarë të mirë! I porosis ashtu siç
porositën Ibrahimi dhe Jakubi fëmijët e tyre: “Pa dyshim, Allahu ka zgjedhur për
ju fenë e vërtetë, prandaj mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë muslimanë
të nënshtruar ndaj Tij!” (El-Bekare, 132)
 Kur lutemi për bekimin e Allahut mbi Profetin (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), është e pëlqyer që të
bashkojmë lutjen për paqe dhe bekimin mbi të, duke thënë: Sal-Allhu alejhi wesselem!, dhe nuk duhet ta kufizojmë atë me shprehjen: Sal-Allhu alejhi! – “Allahu
e bekoftë!”, apo Alejhi es-selm! – “Paqja qoftë mbi të!” Për sa u përket të tjerëve,
përveç profetëve, nuk është e pëlqyeshme dërgimi i bekimeve mbi persona të
veçantë, si, për shembull: “Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Ebu Bekrin!”
Lejohet që bekimet e Allahut të dërgohen nëse emrat e sahabëve apo njerëzve të
mirë shoqërohen me emrat e profetëve, si, për shembull: “O Allah, bekoje profetin
Muhamed, familjen e tij, shokët e tij, gratë e tij dhe pasardhësit e tij!”
Është e pëlqyeshme që për shokët e Profetit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem), shokët e shokëve
(tabiinët), dijetarët dhe të gjithë njerëzit e mirë të kërkojmë mëshirën dhe
kënaqësinë e Allahut, duke thënë: “Ebu Hanifja, Imam Maliku, Imam Shafiu dhe
Imam Ahmedi – Allahu i mëshiroftë të gjithë!”
 Prerja e kafshëve për mish Që mishi i kafshës të jetë i lejuar për t’u ngrënë, së
pari e kemi obligim që ta therim. Kafsha duhet të plotësojë disa kushte:
i. ngrënia e mishit të saj të jetë i lejuar;
ii. të jetë një kafshë që është e mundur të theret;
iii. të jetë kafshë që ecën në tokë (jo e ujrave).
Gjatë therjes së kafshës duhet të respektohen katër kushte:
i. personi që kryen therjen duhet të jetë i shëndoshë nga ana mendore;
ii. mjeti i përdorur për therje duhet të jetë i mprehtë – si: thika, guri, druri, shpata,
xhami etj., me përjashtim të dhëmbëve dhe thonjve, me të cilët nuk lejohet therja;
iii. prerja e fytit, e gurmazit, e dy damarëve të qafës ose e njërit prej të dyve;
iv. gjatë therjes duhet thënë Bismilah! – por, nëse nuk e themi nga harresa, mishi i
therur është i lejuar. Është e mjaftueshme edhe nëse frazën Bismilah! e themi jo
në gjuhën arabe. Gjithashtu, është e lejuar që gjatë therjes të themi frazën
Bismilah! dhe Allahu ekber!
 Gjuetia Gjuetia nënkupton goditjen e atyre kafshëve që nuk është e mundur të
prihen. Nëse kemi si qëllim gjuetinë e një kafshe, atëherë ajo kafshë duhet të
plotësojë disa kushte:
i. ngrënia e saj të jetë e lejuar;
ii. të jetë kafshë e egër për nga natyra;
iii. të jetë kafshë që nuk është e mundur të prihet.
Dispozita e gjuetisë Gjuetia është e lejuar nëse qëllimi i gjahtarit është
përfitimi nga mishi i gjahut. Në të kundërt, në rast loje a për kot është e
papëlzeshme (mekrh). Por, nëse me ndjekjen e gjahut pengon dhe u shkakton
telashe njerëzve, atëherë është haram. Gjuetia lejohet nëse përmbushen katër kushte:
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i. gjuetari duhet të plotësojë kushtet e atij që i lejohet të presë (kafshë shtëpiake)
sipas dispozitave islame;
ii. mjeti i gjuetisë duhet të jetë i njëjtë me mjetet që janë të lejuara për therjen e
kafshëve, kur duam t’i therim ato. Për këtë shkak, mjeti i gjuetisë duhet të jetë i
mprehtë dhe depërtues në trupin e kafshës, si: shigjeta, shtiza etj. Nëse gjuetia
kryhet me një kafshë gjahu (grabitqare), si fajkoi ose qeni, duhet që kafsha e
gjahut të jetë e stërvitur; domethënë, t’i nënshtrohet urdhrave të gjahtarit;
iii. qëllimi i veprimit – domethënë, gjuajtja e shtizës ose dërgimi i kafshës me
synim për gjah. Në rast se nuk bën nijet, gjahu nuk është i lejuar të hahet;
iv. gjuetari duhet të përmendë emrin e Zotit kur të qëllojë gjahun. Përmendja e
emrit të Zotit është kusht, dhe nëse nuk përmbushet nga harresa, atëherë ajo
është e ndaluar të hahet.
 Ushqimet
Çdo gjë që hahet dhe pihet konsiderohet ushqim. Baza e ushqimeve është se ato
janë të lejuara. Kështu, çdo ushqim është i lejuar, nëse përmbushen tre kushtet e
mëposhtme:
i. ushqimi duhet të jetë i pastër;
ii. të mos jetë i dëmshëm;
iii. të mos jetë i ndyrë.
Është i ndaluar çdo ushqim i pistë, si: cofëtina dhe gjaku; çdo ushqim i
dëmshëm, si: helmi; çdo ushqim i ndyrë, si: jashtëqitjet e kafshëve (bajgat),
parazitët e kokës, urina dhe pleshtat.
Kafshët që janë të ndaluara të hahen janë: gomari shtëpiak, kafshët grabitqare,
si: luani, tigri, ujku, leopardi, qeni, derri, majmuni, macja, dhelpra, ketri, me
përjashtim të hienës. Nga shpendët ndalohen ata që sulmojnë duke përdorur
kthetrat, si: shqiponja, petriti, fajkoi, skifteri, gjeraqina dhe kukuvajka; ndalohen
ata që ushqehen me cofëtina, si: shqiponja, korbi dhe shtërgu; po ashtu, ndalohen
edhe lakuriqi i natës, miu, grenxa, bleta, miza, flutura; ndalohen insektet, si:
krimbat e tokës, minjtë e gjirizeve, brumbujt dhe hardhucat. Ndalohen të gjitha ato
kafshë apo insekte për të cilat sheriati islam na ka urdhëruar që t’i vrasim, si:
akrepi; ose na e ka ndaluar që t’i vrasim, si: milingona. Ndalohen të gjitha ato
kafshë që lindin prej një kafshe me mish të lejuar dhe një tjetre me mish jo të
lejuar, si: këlyshi që lind midis hienës dhe ujkut. Nuk ndalohen ato kafshë që lindin
midis dy kafshëve të lejuara, si: mushka, që lind nga gomarit dhe kalit.
Me përjashtim të këtyre kafshëve që përmendëm më sipër, lejohen të gjitha
llojet e bagëtive, kali, kafshët e egra, si: gjirafa, lepuri, dreri etj.
Është i ndaluar urimi i festave të jobesimtarëve, pjesëmarrja në to dhe
përshëndetja e tyre në fillim. Në qoftë se ata na përshëndesin të parët, është detyrim
që ne t’i përgjigjemi me thënien: “Edhe mbi/për ju!” Është e ndaluar ngritja në
këmbë për të respektuar femohuesit ose bidatçinjtë; dhe është i papëlqyeshëm
shtrëngimi i duarve me ta. Për sa i takon ngushëllimit, ose vizitës kur janë të
sëmurë, një veprim i tillë është i ndaluar, përveçse kur ka një interes fetar në mes.
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Rukjet

(mjekimi me Kuran dhe Sunet)

Ai që mediton rreth rregullave të vendosura nga Allahu në gjithësi e kupton se
sprovat dhe fatkeqësitë janë pjesë e këtyre rregullave dhe ligjeve. Allahu i
Madhëruar thotë: “Sigurisht që Ne do t’ju provojmë me frikë dhe uri, me dëmtim të
pasurisë, të njerëzve dhe të të lashtave! Prandaj, përgëzoji të duruarit!”
Ai që mendon se vepërmirët nuk goditen nga këto fatkeqësi, gabon. Madje sprovat
janë argument i besimit. Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) është pyetur: “Cili njeri sprovohet
më shumë?” Ai është përgjigjur: “Profetët, më pas vepërmirët, pastaj njerëzit më të
ngjashëm me ta. Njeriu sprovohet sipas besimit. Nëse besimi i tij është i fortë, i ka
më të mëdha sprovat, dhe nëse besimi i tij është i dobët, sprovohet më lehtë.” Ibn Maxhe
Sprovat janë shenjë e dashurisë së Allahut ndaj robit të Tij. Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) ka
thënë: “Kur Allahu e do dikë, e sprovon!” (Ahmedi)
Sprovat janë shenjë se Allahu ia dëshiron të mirën robit të Tij. Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem)
ka thënë: “Kur Allahu ia do të mirën robit të Tij, ia përshpejton dënimin në këtë
botë. Nëse Allahu ia do të keqen robit të Tij, nuk e dënon për gjynahet e tij, në
mënyrë që ta dënojë Ditën e Gjykimit!” (Tirmidhiu)
Sprovat janë shlyerje gjynahesh, edhe nëse ato janë të vogla. Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem)
thotë: “S’ka musliman që ta godasë një e keqe, si thjesht një gjemb e më shumë, që
Allahu të mos ia shlyej gjynahet, siç hedh pema gjethet e saj!” (Buhariu dhe Muslimi)
Prandaj, nëse muslimani i sprovuar është vepërmirë, sprova për të është
shlyerje e gjynaheve të kaluara, ose ngritje në shkallë. Dhe nëse është gjynahqar,
ato janë shlyerje gjynahesh dhe përkujtim për rreziqet e tyre. Zoti thotë:
“Shkatërrimi në tokë dhe në det është shfaqur si pasojë e punëve të këqija të
njerëzve, kështu që (Allahu) do t’i bëjë të “shijojnë” pjesë nga ajo që kanë
punuar, me qëllim që ata të kthehen (për t’u përmirësuar).” (Er-Rm, 41)
Llojet e sprovave
Sprova me begati – siç është rasti kur të shtohet pasuria.
Sprova me të keqen – siç është frika, uria, pakësimi i pasurisë etj. Allahu i
Madhëruar thotë: “Ne ju vëmë në provë me të keqe dhe me të mirë!” (El-Enbij’, 35)
Po ashtu, sprova me sëmundje, me vdekje, që një prej shkaqeve më të mëdha të
tyre – pas caktimit të Allahut – është syri dhe magjia, që burojnë nga smira.
Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Vdekjet më të shumta në umetin im, pas caktimit të
Allahut, vijnë nga mësyshi!”1
Mbrojtja nga mësyshit dhe magjia
Mbrojtja është më e mirë se mjekimi, ndaj dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm
për t’u mbrojtur.
Mënyrat më të rëndësishme të mbrojtjes
 Forcimi i tewhd-it në vetvete, si edhe besimi se vepruesi i vërtetë në gjithësi
është Allahu. Po ashtu, edhe shtimi i veprave të mira.  Mendimi i drejtë dhe i
mirë për Allahun, mbështetja tek Ai; kështu që, askush mos ta përfytyrojë


E shënon Tajalesiji. Imam Ibn Haxheri dhe Shejh Albani kanë thënë se hadithi është hasen – “i mirë”,
pra i përshtatshëm për argumentim.
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sëmundjen dhe mësyshin në çdo ngjarje të rastit, sepse vetë iluzioni i sëmundjes
është sëmundje.1  Nëse dikush është i njohur për marrjen mësysh, apo që bën
magji, duhet të largohemi prej tij – jo nga frika, por nga aspekti i bërjes së
shkaqeve.  Kur shikojmë diçka që na pëlqen, duhet të përkujtojmë Allahun dhe të
themi: Brakell-llAllhu lek! – “Allahu të begatoftë! Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Nëse
dikush prej jush shikon te vetja, ose te pasuria e tij, ose te vëllai i tij diçka që e
dëshiron (e pëlqen), le të përmendë emrin e Allahut, sepse mësyshi është një
fenomen i vërtetë!” (Hakimi)  Ngrënia shtatë kokrrave hurma axhwe nga Medina
çdo mëngjes.  Kthimi tek Allahu, mbështetja tek Ai, mendimi i mirë për Të,
kërkimi prej Tij mbrojtje nga mësyshi dhe magjia, kujdesi për dhikrin dhe thënien e
duave mbrojtëse çdo mëngjes e mbrëmje.2
Ndikimi i lutjeve është i madh ose relativ – me lejen e Allahun – nëpërmjet
dy elementeve:
i. besimi se lutjet janë të vërteta dhe të dobishme me lejen e Allahut;
ii. shprehja e tyre me gjuhë, dëgjimi me veshë dhe me zemër të përqendruar –
sepse ato janë lutje, dhe lutjet nuk marrin përgjigje nëse zemra është e
shkujdesur, sikurse është transmetuar edhe nga Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem).
Koha e dhikrit dhe e lutjeve mbrojtëse
Dhikri i sabahut thuhet pas namazit të sabahut, ndërsa dhikri i mbrëmjes thuhet
pas namazit të ikindisë. Por, nëse muslimani harron t’i thotë, ose i lë nga
pakujdesia, le t’i thotë në çastin që i kujtohen.
Shenjat e marrjes mësysh dhe sëmundje të tjera
Nuk ka asnjë kontradiktë ndërmjet mjekësisë dhe rukjes sipas sheriatit, sepse
vetë Kurani përmban shërim për sëmundjet trupore dhe shpirtërore. Nëse njeriu
është i shëndetshëm nga ana trupore, në të shumtën e rasteve shenjat paraqiten në
formën e dhimbjes së kokës, me zverdhjen e fytyrës, me djersitjen dhe urinimin e
tepërt, me rënien e dëshirës për të ngrënë, me therje, ethe, ftohje të anëve të trupit,
dridhje zemre, dhembje të lëvizshme nga supet deri në fundin e shpinës, mërzi dhe
ngushtim në kraharor, pagjumësi, ndjeshmëri e fortë ndaj frikës, zemërim jo i
zakonshëm, të vjella, psherëtima, dëshirë për t’u vetmuar, hapja e shpeshtë e gojës,
plogështi dhe dembelizëm, dëshirë për të fjetur dhe probleme të tjera shëndetësore
pa shkaqe empirike.
Këto shenja mund të jenë pak ose shumë të dukshme, sipas fuqisë dhe dobësisë
së sëmundjes.
Muslimani duhet te jetë me patjetër me besim dhe zemër të fortë. Ai nuk duhet
të ndikohet nga cytjet e shejtanit; nuk duhet ta përfytyrojë veten si të prekur nga
ndonjë sëmundje, thjesht ngaqë mund të ndjejë një prej këtyre shkaqeve, sepse
iluzioni është një prej sëmundjeve më të vështira për t’u kuruar. Ndodh që disa prej
këtyre shenjave të shfaqen te disa njerëz, ndërkohë që ata mund të jenë të


Mjekët e specializuar theksojnë se rreth një e treta e sëmundjeve në organizëm janë si pasoja të
ndjenjave shpirtërore, duke ikur me idenë se është i sëmurë, por që në realitet as që është i tillë
(simptomat psikosomatike).

Shiko dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes në këtë libër.
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shëndetshëm; sikundërse ndodh që të shfaqen te disa të tjerë dhe shkaku mund të
jetë një sëmundje organike. Ndoshta shkaku mund të jetë edhe besimi i dobët, si
ngushtimi në kraharor, brenga, plogështia e kësodore. Prej këtij personi kërkohet që
t’i rishikojë marrëdhëniet me Allahun!
Nëse sëmundja është për shkak të mësyshit1 mjekimi – me lejen e Allahut –
bëhet në dy mënyra:
i. nëse e njeh personin që të ka marrë mësysh, thuaji që të lahet, e pastaj këtë ujë
apo ndonjë gjurmë2 të tij merre dhe laju me të dhe pi pre tij;
ii. nëse nuk dihet kush e ka marrë mësysh, shërimi bëhet me rukje, lutje dhe
hixhame (nxjerrja e gjakut me kupa).
Nëse sëmundja është për shkak të magjisë3 mjekimi – me lejen e Allahut –
bëhet me një nga këto forma:
i. nëse gjendet vendi i magjisë, atëherë merret magjia, hapet dhe zgjidhen nyjet e
saj duke lexuar dy suret e fundit mbrojtëse, e më pas digjet;
ii. me anë të leximit të rukjeve – me ajete kuranore, veçanërisht me dy suret e
fundit dhe suren Bekare, si dhe me lutje, siç do e tregojmë më vonë;
iii. nushrah – “zhbërja” është dy llojesh: (a) e ndaluar – zgjidhja e magjisë me
magji dhe vajtja te magjistarët për zgjidhjen e saj; (b) e lejuar – marrja e shtatë
gjetheve lotusi, grirja e tyre dhe leximi mbi të tri herë i sureve El-Kfirn, ElIhls, El-Felek dhe En-Ns. Më pas i hedhim në ujë, pastaj pihen dhe lahesh me
to. Këtë e përsërisim derisa të shërohet, me lejen e Allahut.4
iv. nxjerrja e magjisë – duke e boshatisur organizmin me anë të lëndëve liruese
(laksative), nëse ndodhet në bark; dhe me hixhame5, nëse ndodhet në vende të tjera.
Kushtet e rukjes
i. të bëhet me ajete kuranore dhe lutje të ligjshme;
ii. të bëhet në gjuhën arabe – ndërsa lutjet lejohet të bëhen edhe në gjuhë të tjera;
iii. të besohet se lutja nuk ndikon në vetvete dhe se shërimi është prej Allahut.
Për të shtuar ndikimin e rukjes duhet që leximi i Kuranit të bëhet me nijetin e shërimit



Dëmtimi me sy bie mbi një person nëpërmjet shejtanit – me lejen e Allahut – për shkak të një
përshkrimi dhe mahnitjeje nga personi që merr mësysh në prani të shejtanëve, kur nuk ka
pengesa (dhikri, namazi etj.). Për këtë dëshmon hadithi “Mësyshi është i vërtetë!” (Buhariu) Ose
hadithi tjetër: “Me praninë e shejtanëve dhe smirës së bijve të Ademit." (Ahmedi) Pejgamberi e
quan mësysh ngaqë syri është mjeti me të cilin realizohet, dhe jo se është ai që sjell dëmin, sepse,
në fakt, edhe i verbri mund të marrë mësysh.

Me gjurmë në këtë rast nënkuptohet diçka që ka prekur personi i cili ka marrë mësysh, siç është
mbetja nga uji i pirë prej tij, ose nga ushqimi i tij, ose diçka e prekur prej tij – që merret, ose
fshihet me një shami a diçka tjetër, i shton ujë, e hedh mbi trup dhe pi pak prej tij.

Magjia është nyje, ose lutje, ose fjalë të thëna a vepra që ndikojnë në trupin, zemrën ose
mendjen e atij mbi të cilin bie magjia. Magjia është një fenomen i vërtetë. Ka që vdesin prej saj,
ka të tjerë që sëmuren. Magjitë mund ta ndalojnë burrin të shkojë me gruan e tij, ose mund t’i
ndajnë dy bashkëshortët. Ka magji që përbëjnë kufr dhe shirk; ka që klasifikohen si gjynahe të
mëdha.

Kjo është e regjistruar nga Abdurazaku në librin e tij el-Musannaf.

Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Gjëja më e mirë me të cilën mjekoheni është hixhameja.” Me anë të
saj – me lejen e Allahut – janë shëruar sëmundje organike, ose sëmundje të shkaktuara prej syrit,
magjisë dhe kancerit.
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dhe të udhëzimit1 të njerëzve dhe të xhindeve, sepse Kurani ka zbritur udhëzim dhe
shërim. Kështu, ai nuk duhet ta lexojë Kuranin me nijetin për të vrarë xhindin,
përveç rasteve kur ai nuk mund të dalë me ato që u thanë.
Kushtet që duhet të përmbushë ai që bën rukje
i. të jetë musliman dhe i devotshëm – sa më i devotshëm që të jetë, aq më i madh
është edhe ndikimi;
ii. t’i drejtohet dhe të mbështetet tek Allahu me sinqeritet gjatë rukjes, duke
bashkuar zemrën me gjuhën – më e mira është që njeriu t’i bëjë vetë rukje vetes,
sepse të tjerët, në shumicën e rasteve, e kanë zemrën të shpërqendruar, sepse
askush më shumë se ai nuk e ndjen më tepër domosdoshmërinë dhe nevojën e
madhe që ka; ndërkaq, atyre që janë në gjendje të vështirë, Allahu u ka premtuar
se do t’u përgjigjet.
Kushtet që duhet të përmbushë ai të cilit i bëhet rukja
i. është e pëlqyeshme që ai të jetë besimtar, vepërmirë dhe, sipas besimit rritet
edhe ndikimi. Allahu i Madhëruar thotë: “Ne shpallim nga Kurani atë që është
shërim dhe mëshirë për besimtarët, e që mohuesve keqbërës u shton vetëm
humbje!” (El-Isr’, 82)
ii. t’i lutet Allahut me sinqeritet, që Ai ta shërojë;
iii. të mos mendojë se shërimi po vonon, duke kërkuar që ai të vijë sa më parë,
sepse rukja është lutje dhe kur kërkohet përgjigjja me ngut, ndodh edhe që të
mos marrë përgjigje. Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Iu përgjigjet disave nga ju
për sa kohë nuk nguteteni duke thënë se jam lutur dhe nuk më është përgjigjur.”
(Buhariu dhe Muslimi)

Rukja ka disa forma:
i. leximi i rukjes duke i fryrë (me pështymë të lehtë);
ii. lexim pa fryrje;
iii. marrja e pështymës me gishta, përzierja e saj me dhé dhe fërkimi i vendit që dhemb;
iv. leximi i rukjes duke fërkuar vendin e dhembjes.
Ajete dhe hadithe me të cilat i bëhët rukje të sëmurit

                         
                   
2
        


Nijeti i udhëzimit – thirrja e atyre që dëgjojnë Kuranin për në fenë e Zotit, për të vepruar të mira
dhe për t’u ndaluar nga të këqijat. Ky nijet ka ndikim të madh, sikurse është provuar edhe në
praktikë. Xhindet ndikohen nga Kurani dhe e ndërpresin të keqen e tyre mbi të sëmurin shumë
shpejt (në të shumtën e rasteve). Ndryshe nga nijeti për t’i vrarë ata, sepse kjo ndjell inatin dhe
mendjemadhësinë e tyre, si edhe dëmtimin e atij që bën rukjen dhe të atij që i bëhet rukja.
Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Allahu është i Butë dhe e do butësinë. Me anë të butësisë ai dhuron
atë
që
nuk
e
jep me anë të vrazhdësisë…” (Muslimi)

“Allahu, nuk ka Zot tjetër (që meriton adhurimin) përveç Tij, të Gjallit, të Përjetshmit,
Mbajtësit të gjithçkaje! Atë nuk e kaplon, as dremitja, as gjumi! Atij i përket gjithçka që
gjendet në qiej dhe gjithçka që gjendet në Tokë. Kush mund të ndërhyjë tek Ai për ndokënd pa
lejen e Tij? Ai di çdo gjë që ka ndodhur përpara dhe çdo gjë që do të ndodhë pas njerëzve,
kurse ata nuk mund të përvetësojnë asgjë nga Dituria e Tij, përveçse aq sa Ai dëshiron. Kursija
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e Tij shtrihet mbi qiejt dhe Tokën dhe Ai nuk e ka të rëndë t’i ruajë ato. Ai është i Larti,
Madhështori!” (El- 

“I Dërguari beson në atë (Kuranin) që i është shpallur nga Zoti i tij, e po ashtu dhe besimtarët –
të gjithë besojnë në Allahun, engjëjt e Tij, librat e Tij dhe të dërguarit e Tij (duke thënë): ‘Ne
nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej të dërguarve të Tij.’ Ata thonë: ‘Ne dëgjojmë dhe bindemi.
Faljen Tënde kërkojmë, o Zoti Ynë dhe te Ti do të kthehemi!’ Allahu nuk e ngarkon askënd
përtej fuqisë që ka – në dobi të tij është e mira që bën, kurse në dëm të tij është e keqja që
punon. Zoti ynë, mos na ndëshko për atë që harrojmë ose veprojmë pa qëllim! Zoti ynë, mos
na ngarko me barrë të rëndë, ashtu siç i ngarkove ata para nesh! Zoti ynë, mos na ngarko me
atë që nuk e mbajmë dot! Na i shlyej gjynahet, na i fal ato dhe na mëshiro! Ti je Zoti Ynë!
Prandaj na jep fitore kundër atyre që nuk besojnë!” (El- -

"Dhe
Allahu të mjafton ty (Muhamed si mbrojtës) kundër tyre!" (El- 

"O populli ynë, përgjigjjuni thirrësit të Allahut dhe besojini Atij! Ai do t’jua falë gjynahet dhe do
t’ju shpëtojë prej dënimit të dhembshëm!" (El- 

"Ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, e që mohuesve
keqbërës u shton vetëm humbje!" (El- 

"A mos i kanë zili njerëzit për çfarë u ka dhuruar Allahu nga të mirat e Veta? Ne u dhamë
pasardhësve të Ibrahimit Librin d h e urtësinë, si dhe një pushtet të madh." (En- 

"Dhe kur të sëmurem, Ai (Allahu) më shëron!" (E-Suʿ 

"Do t’i shërojë shpirtrat e besimtarëve."(Et- 

"Thuaj: ‘Ai është udhërrëfyes dhe shërim për besimtarë’!" (ult 

"Sikur këtë Kuran t’ia shpallnim ndonjë mali, ti do ta shihje atë të përulur dhe të copëtuar nga
frika e Allahut!" (El- 

"Hidhe vështrimin: A sheh ndonjë plasaritje?!" (El-ul 

"Kur dëgjojnë Kuranin, mohuesit sa nuk të hanë me shikimet e tyre, dhe thonë: ‘Ai vërtet
është i marrë‘." (El-l 

“Atëherë Ne i kumtuam Musaut: Hidhe shkopin tënd!, dhe ai filloi të gëlltiste gjithçka që
trilluan ata. Në këtë mënyrë, doli në shesh e vërteta dhe dështoi ajo që kishin bërë ata.
Kështu, Faraoni dhe njerëzit e tij u mundën dhe u kthyen të poshtëruar." (El-ʿ -

"Ata thanë: ‘O Musa, ose hidh ti, ose të hedhim ne të parët.’ Ai tha: ‘Jo, hidhni ju!’ Dhe ja tek i
dukeshin atij litarët dhe shkopinjtë e tyre se po rendnin vërtet, për shkak të magjisë së tyre.
Atëherë Musai ndjeu frikë në vetvete. Ne i thamë: Mos u frikëso, se, në të vërtetë, ti do të
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 Es`elull-llahel-’Adhim Rabbel-’Arshil

6
‘Adhîm en jeshfíjeke!
       (7  herë)
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kul-li shejtanin we hámmeh, we min
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All-llahum   
       
   
me Rab-ben-nâsi edh’hibil be’se, ish’fi entesh-shafî la shifâe il-lâ shifâuk shifâen la
jugadiru sekama!8 (3 herë)  
 
   
 
    
         
All-llahum-me edh’hib anhu harr-raha we
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berdeha we
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hu(ve),  A lejhi
teuekkeltu
Rabbul-`arshil-`adhim!
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Bismil-lahi erkîke min kul-li dâ’in ju’dhîke we min sherr-ri kul-li nefsin ew ajni
hâsid. Allahu jeshfîke bismil-lahi erkîke!11 (3 herë)
  Bismilah! (3 herë)
  Vendos
tënde mbi dhembje
dhe thuaj: “
     dorën
        
    
 



















“
” Eûdhu bi’iz-zetil-lâhi we kudratihi min sherr-ri


mâ exhidu we uhâdhiru!12 (7 herë)

fitosh! Hidhe atë që mban në dorën e djathtë, se do gëlltisë gjithçka që kanë bërë ata, sepse
ajo që kanë bërë ata, është vetëm një mashtrim i magjistarëve; e, magjistari nuk do të ketë
sukses kudo që të jetë-

Pastaj Allahu zbriti qetësinë e Tij mbi të Dërguarin e Vet dhe mbi besimtarëtEt-

Allahu zbriti qetësinë e Vet mbi të, e ndihmoi me një ushtri të padukshme (engjëjsh)Et

Allahu zbriti qetësinë e Tij në zemrën e të Dërguarit të Tij dhe të besimtarëve e i bëri të
mbështeten fort në fjalën e përkushtimit (ndaj Allahut)El-t

Allahu është i kënaqur me ata besimtarë, kur t’u betuan për besnikëri nën hijen e pemës. Ai e dinte
se ç’kishte në zemrat e tyre, pranda j u dha atyre qetësi dhe i shpërbleu me një fitore të afërtElt

Është Ai, që zbriti qetësi në zemrat e besimtarëve, për t’ua forcuar besimin, krahas besimit që
patënEl-t
6
“E lus Allahun e Madhërishëm, Zotin e Arshit të madh, që të të shërojë!”
7
 “Lus Allahun që t’ju mbrojë me fjalët e Tij të plota nga çdo shejtan, nga çdo krijesë helmuese
vdekjeprurëse dhe prej çdo syri të keq!”
8
“O Zot, Edukator i njerëzve, largoje të keqen, shëro, sepse Ti je Shëruesi! Nuk ka shërim përveç
shërimit Tënd – shërim që nuk lë sëmundje pas!”
9
“O Zot, largoje prej tij të nxehtin e saj, të ftohtin e saj dhe mundimin e saj!”
10
“Më mjafton Allahu! Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Tij! Tek Ai jam mbështetur
dhe Ai është Zoti i Arshit të Madh.”
11
“Po të bëj rukje me emrin e Allahut, nga çdo sëmundje që të mundon, nga e keqja e çdo shpirti
dhe syri i çdo smirëziu! Allahu të shëroftë! Me emrin e Allahut të bëj rukje!”
12
“Kërkoj ndihmën e Allahut me pushtetin dhe fuqinë e Tij nga e keqja që kam dhe bëj shumë kujdes!”
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Vërejtje
 Nuk lejohet të besohen trillimet që kanë të bëjnë me atë që merr mësysh, si
pirja e urinës së tij dhe se gjurmët e tij nuk sjellin dobi nëse janë të ditura.
 Nuk lejohet të besohen trillimet që kanë të bëjnë me atë që merr mësysh, si:
pirja e urinës së tij dhe se gjurmët e tij nuk sjellin dobi nëse ai është në dijeni. Nuk
lejohet vendosja e hajmalive, byzylykëve, varëseve etj. për arsye frike nga mësyshi.
Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Kush var diçka lihet në dorë të saj!” (Tirmidhiu) Nëse
ato përmbajnë Kuran, ekzistojnë dy mendime, por lënia e tyre është më e pëlqyeshme.
 Mbishkrimi MashAll-llh, tebrakAll-llh, ose pikturimi i shpatës, i thikës, i
syrit, vendosja e Kuranit në makinë ose varja e disa ajeteve nëpër shtëpi – të gjitha
këto nuk e pengojnë mësyshin, madje ato mund të jenë prej hajmalive të ndaluara.
 I sëmuri duhet të besojë bindshëm në përgjigjen e Allahut. Ai duhet të mos e
përshpejtojë atë. Nëse dikujt i thuhet se shërimi me barëra do të zgjasë për gjithë
jetën, ai nuk ligështohet; ndërsa kur zgjatet koha e rukjes, ligështohet, edhe pse me
çdo lexim të një shkronje ai fiton një sevap dhe sevapi shumëfishohet dhjetëfish. Ai
duhet të lutet, të kërkojë falje dhe të japë sa më shumë sadaka, sepse shërimi
kërkohet edhe nëpërmjet saj.
 Leximi në grup bie në kundërshtim me Sunetin dhe ndikimi është i dobët. Po
ashtu, edhe me magnetofon, sepse nijeti nuk është i përmbushur, ndërkohë që ai
është prej kushteve të atij që bën rukje, edhe pse dëgjimi i tij është i dobishëm. Është
sunet që rukja të përsëritet, deri në shërim të plotë, vetëm nëse kjo është e lodhshme
për të sëmurin, atëherë e rrallojmë, që të mos bëhet e bezdisshme. Ndërsa përsëritja e
ajeteve dhe e duave me një numër të caktuar është e pasaktë dhe e paargumentuar.
 Janë disa shenja me anë të të cilave argumentojmë se ai që bën rukjen merret
me magji dhe jo me Kuran. Të mos mashtrohen një pjesë nga paraqitja fetare e
ndonjërit, sepse ka të ngjarë që ai të fillojë të lexojë Kuran, dhe pa kaluar shumë, e
ndryshon. Ndoshta ai mund të jetë edhe nga ata që shkojnë rregullisht në xhami,
për t’u hedhur hi syve njerëzve. Mund ta shikosh edhe duke bërë vazhdimisht dhikr
para teje, ndaj kujdes mos të të mashtrojë kjo!
Disa nga shenjat e magjistarëve dhe të fallxhorëve  ndonjë pyetje drejtuar
të sëmurit për emrin e tij, të babait ose të nënës së tij, sepse njohja e emrit ose
mosnjohja e tij nuk ndikojnë në mjekim;  nëse ai kërkon ndonjë rrobë të të
sëmurit;  ndodh që mund t’i kërkojë të sëmurit ndonjë kafshë të posaçme, me
qëllimin për t’ia therur ndonjë xhindi, ndoshta me gjakun e saj mund edhe të
spërkasë të sëmurin;  shkrimi ose leximi i hajmalive, të cilat janë të pakuptueshme
dhe të palexueshme;  dhënia të sëmurit një letër, brenda së cilës ka katrorë të
mbushura me shkronja dhe numra;  urdhërimi i të sëmurit për t’u veçuar prej
njerëzve, për një kohë të caktuar, në një dhomë të errët;  urdhërimi i të sëmurit
për të mos prekur ujë brenda një afati të caktuar;  dhënia të sëmurit diçka për ta
varrosur në dhé, ose ndonjë letër për ta djegur dhe për t’u tymosur me të;  i rrëfen
të sëmurit për diçka që është e veçantë për të, që nuk e di askush tjetër përveç tij,
ose emrin apo vendin e tij përpara se i sëmuri të flasë;  përcaktimi i sëmundjes së
të sëmurit, që në çastin e takimit, ose nëpërmjet telefonit a telegramit;
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 besimi i atyre që ndjekin Sunetin e Profetit (

sal-lallahu
alejhi ue sel-lem



) është se xhindi mund të
futet dhe të banojë brenda njeriut. Argument është fjala e Allahut të Madhëruar:
“Ata që marrin fajde do ringjallen (në Ditën e Gjykimit) si ai që djalli e ka
çmendur me prekjen e vet!” (El-Bekare, 275)
Të gjithë dijetarët janë të mendimit se “prekja” e përmendur në ajet nënkupton çmendurinë
djallëzore, që shfaqet te njeriu për shkak të mishërimit të xhindit brenda tij.
Plotësim Magjia është një fenomen i vërtetë. Ndikimi i saj është i vërtetuar me
Kuran dhe me Sunet. Ajo është e ndaluar (haram) dhe konsiderohet një prej
gjynaheve të rënda e të mëdha, pasi Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Mënjanoni shtatë
gjëra shkatërruese!” I thanë: “O i Dërguari i Allahut, cilat janë ato?” Tha: “T’i bësh
shok Zotit, magjia...” (Buhariu dhe Muslimi) Kurse Zoti në Kuran thotë: “Në të vërtetë,
ata e dinin se ai që e përvetësonte këtë mjeshtëri, nuk do të kishte kurrfarë të
mire në jetën tjetër.” (El-Bekare, 102)
Magjia është dy llojesh: 1) nyje të ngatërruara dhe fjalë magjike me anë të të
cilave magjistari bashkëpunon me shejtanët për të dëmtuar dikë; 2) barëra të cilat
ndikojnë në trupin, mendjen, dëshirën dhe pasionin e atij mbi të cilin bëhet magjia.
Kështu që atij, me anë të magjisë, i bëhet sikur po përmbyset diçka, se një gjë tjetër
po lëviz, ose se po ecën e kështu me radhë.
Veprimi i parë është shirk, sepse shejtanët nuk i shërbejnë magjistarit për aq sa
ai nuk e mohon Allahun. Ndërsa veprimi i dytë është prej gjynaheve të mëdha
shkatërruese. Të gjitha këto ndodhin vetëm me caktimin e Allahut Fuqiplotë!
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Duaja

Që të gjitha krijesat kanë nevojë për Allahun, për ato që Ai i ka, ndërsa Ai
nuk ia ka nevojën askujt. Allahu e ka bërë lutjen detyrë për robërit e Tij:
“Zoti juaj ka thënë: Lutmëni, se do t’ju përgjigjem! Me të vërtetë, ata që
tregohen mendjemëdhenj e nuk duan të më adhurojnë, do hyjnë në Xhehenem
të poshtëruar!” (El-Gfir, 60) “...e nuk duan të Më adhurojnë...”, domethënë, nuk
duan të më luten. Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë: “Allahu zemërohet me atë që nuk i
lutet Atij!” (Ibn Maxhe) Kështu që, Allahu i Madhëruar gëzohet kur robërit e Tij i
luten, dhe ata që i luten me këmbëngulje Ai i do dhe i afron pranë Tij. Shokët e
Pejgamberit (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) e ndjenë këtë. Ata nuk linin gjë pa i kërkuar Allahut.
Kërkesat e tyre ata ia drejtonin vetëm Allahut dhe askujt tjetër. Kjo tregon për
afrimin që kishin ata me Zotin e tyre dhe lidhjen e fortë me Të, duke përmbushur
kështu thënien e Allahut të Madhëruar: “Kur robërit e Mi (besimtarë) të pyesin
për Mua, Unë jam afër!” (El-Bekare, 186)
Lutja zë një vend shumë të rëndësishëm tek Allahu. Për Allahun ajo është gjëja
më fisnike. Lutja mund të kthejë edhe caktimin e Allahut. Çdokush që i lutet
Allahut, Allahu i përgjigjet atij, nëse ekzistojnë shkaqet dhe mungojnë pengesat. Ai
që i lutet Allahut fiton një prej gjërave që na ka treguar Pejgamberi (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem):
“Nuk ka musliman që lutet për diçka në të cilën nuk ka gjynah dhe ndërprerje të
farefisnisë, që Allahu mos t’i japë tri gjëra: ose i përgjigjet lutjes së tij, ose ia
depoziton për në botën tjetër, ose i largon një të keqe të ngjashme.” I thanë:
“Atëherë të lutemi sa më shumë?” Tha: “Allahu është më Bujari!” (Ahmedi)
Llojet e lutjes Lutja ndahet në dy lloje: lutje ibadeti dhe lutje kërkese.
Epërsia e veprave Cili adhurim ka më shumë vlerë, leximi i Kuranit, dhikri apo
lutja? Pa dyshim që leximi i Kuranit është vepra më e mirë; më pas vjen përmendja
dhe lartësimi i Allahut (dhikri) dhe, pas dhikrit vjen lutja/kërkesa drejtuar Zotit. Në
fakt, kështu është në parim, por ndodh që ajo që është më pak e vlerësuar të ketë
epërsinë ndaj asaj që është më e vlerësuar, sikurse është duaja Ditën e Arafatit. Atë
ditë ajo është më e mirë se leximi i Kuranit. Po ashtu, edhe dhikri pas namazeve
është më i mirë se leximi i Kuranit.
Shkaqet e përgjigjes së lutjes janë të jashtme dhe të brendshme
Shkaqet e dukshme Dhënia përparësi veprave të mira, si: sadakaja, abdesi,
namazi, kthimi nga kibla, ngritja e duarve, lavdërimi dhe lartësimi i Allahut me
gjërat që i shkojnë për shtat Atij, përdorimi i emrave të Allahut dhe i cilësive të Tij,
sipas nevojës për të cilën lutemi; nëse duaja është në kërkim të Xhenetit, atëherë
lutemi nëpërmjet mëshirës së Tij dhe bujarisë së Tij; nëse lutesh kundër një të
padrejti, për shembull, nuk përdoret emri Rrahmn – “I Gjithëmëshirshmi” apo
Bujari, por Xhebbr – “Detyruesi”, ose Kahhr – “Ngadhënjyesi”. Një prej
shkaqeve, gjithashtu, është edhe dërgimi salavatë mbi Profetin (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) në fillim
të lutjes, në mes dhe në fund. Po ashtu, pranimi i gjynaheve, falënderimi i Allahut
për mirësitë e Tij, shfrytëzimi i asaj kohe që ka më shumë vlerë, pasi për këto kanë
ardhur argumente se ka më shumë gjasa që të pranohet duaja.
Këto kohë janë të shumta, por ne po rendisim disa:
a. gjatë natës dhe ditës është fundi i një të tretës së natës, kur Allahu i Madhëruar
zbret në qiellin e kësaj bote, mes ezanit dhe ikametit, pas abdesit, në sexhde, para
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dhënies selam në namaz, pas namazeve, në përfundim të leximit të Kuranit, gjatë
udhëtimit; lutja e atij që i është bërë padrejtësi dhe atij që gjendet në çaste shumë
të vështira; lutja e prindit për fëmijën e tij; lutja e muslimanit për vëllain e tij në
mungesë, si edhe gjatë takimit të armikut në luftë;
b. gjatë javës është dita e xhuma, veçanërisht në çastet e fundit të saj;
c. gjatë muajve është muaji i Ramazanit; në çastin kur bëjmë iftar dhe syfyr, si
edhe në Natën e Kadrit dhe të Arafatit;
d. në vendet e shenjta – xhamitë në përgjithësi, si edhe në Qabe; veçanërisht në
vendin e Ibrahimit, mbi Safa dhe Merve, në Arafat, në Muzdelife, në Mina gjatë
ditëve të haxhit, kur pijmë ujë zemzemi etj.
Shkaqe të brendshme Para duasë: paraqitja e një pendese të vërtetë, kthimi i
padrejtësive, ushqimi, pirja, veshja dhe fitimi të jenë hallall, të shtohet adhurimi,
mënjanimi i harameve, dëlirësia nga dyshimet dhe epshet.
Gjatë duasë: të bëhet me përkushtim, me besim të patundur tek Allahu, me
përulje dhe këmbëngulje, duke ia lënë gjithashtu çështjet Atij në dorë dhe duke
larguar vëmendjen nga çdokush tjetër, si edhe duke pasur besim te përgjigjja.
Pengesat në përgjigjen e duasë Njeriu mund të lutet e të mos gjejë përgjigje,
ose mund t’i vonohet. Shkaqet e kësaj janë të shumta, por ndër to po përmendim këto:
 lutja e dikujt tjetër krahas Allahut;  shtjellimi i duasë – duke kërkuar mbrojtje,
për shembull, nga nxehtësia e Xhehenemit, nga ngushtësia e tij, errësira etj.,
ndërkohë që mjafton të kërkohet thjesht mbrojtja nga Zjarri;  lutja kundër vetes,
ose kundër të tjerëve me të padrejtë;  kur lutja përmban gjynah dhe ndërprerje të
lidhjeve fisnore;  kushtëzimi i lutjes me dëshirën e Allahut, si, për shembull: “O
Zot, më fal mua nëse dëshiron!”  dëshira e përshpejtimit të përgjigjes, duke thënë:
“Jam lutur dhe nuk më është përgjigjur!”  lënia e duasë nga lodhja apo mërzia;
lutja me zemër të papërkushtuar e të shpërqendruar;  mungesa e edukatës në lutje
– Profeti dëgjoi dikë që po lutej në namaz dhe nuk dërgoi salavatë mbi të, dhe tha:
“Ky u ngut!” Më pas e thirri dhe i tha atij dhe të tjerëve: “Kur dikush nga ju nis
faljen, le të fillojë duke falënderuar dhe lartësuar Allahun, më pas të dërgojë salavatë
mbi Profetin e Tij, dhe në vazhdim le të lutet për atë që do.” (Tirmidhiu)  lutja për
diçka që ka marrë fund, si, për shembull, për të qenë i përjetshëm në dunja;
mënjanimi i rimës së tepruar – Allahu thotë: “Lutjuni Zotit tuaj përulshëm dhe
ngadalë! Njëmend, Ai nuk i do ata që e kalojnë kufirin.” (El-Arf, 55) Ibn Abasi
thotë: “Kontrolloje duanë me rimë dhe mënjanoje, sepse unë kam jetuar me Profetin
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) dhe me shokët e tij e ata kështu vepronin. Domethënë, ata e mënjanonin
duanë me rimë.” (Buhariu)  ngritja me tepri e zërit gjatë lutjes – Zoti thotë: “Mos lexo
(Kuran) me zë të lartë dhe as tepër të ulët gjatë namazit! Kërko një rrugë të
mesme.” (El-Kehf, 110) Aishja (radijallahu
) thotë: “Kështu vepro edhe me duanë.”
anhu!
Ai që bën lutje është mirë që të ketë parasysh këta hapa: Së pari të
falënderojë dhe të lartësojë Allahun; së dyti të dërgojë salavatë mbi Pejgamberin
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem); së treti të pendohet dhe të pranojë gjynahet e tij; së katërti ta falënderojë
Allahun për mirësitë e dhëna; së pesti bërja e duasë dhe kujdesi për të qenë sa më e
përmbledhur dhe nga duatë e transmetuara nga Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) ose prej të parëve
tanë; së gjashti, përfundimi i duasë duke dërguar salavatë mbi Profetin (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem).
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Shkaku
drejt lutjes

Lutje të rëndësishme për t’u
mësuar dhe për t’u lutur me to

Duaja – Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë:

       
Para fjetjes 
  Bismik-All-llahumme emutu we ahja!1
Ndërsa kur zgjohemi:  El-hamdu lil2
láhil-ledhí ahjáná
ba’de má emátená we ilejhin-nushúr!
  
    

  
      
 



  


Ai që
 
 
 
         
 
  
 
 
frikësohet në Eudhu bi kelimatil-lahit-tammati, min gadabihi we sherri i badihi we min
gjumë
hemezatish-shejatin we en jahdurun!3
Kur sheh “Kur dikush prej jush shikon një ëndërr të cilën e pëlqen, ajo është prej
ëndrra në Allahut, prandaj le të falënderojë Allahun dhe le t’u tregojë të tjerëve. Nëse
gjumë
sheh gjë tjetër, të cilën nuk e pëlqen, ajo është prej shejtanit, prandaj le të
kërkojë mbrojtje prej të keqes së saj dhe të mos ia rrëfejë askujt. Kështu ajo
nuk do e dëmtojë.”
Dalja nga

shtëpia
All-llahumme inní eúdhu bike en edil-le ew udal-le, ew ezil-le ew uzel-le, eu
adhli-me ew udhleme, ew exh-hele ew juxh-hele alejje!4
Hyrja në Kur futemi
vendosim
këmbën e djathtë
dhe themi:

   përpara

  në
  xhami
 
 
 
 
 

  

      
 
   
xhami

Bismil-láh, wes-salátu wes-selámu alá resúlil-láh, All-lláhummeg-firli
dhunûbî, All-lláhumme-ftah lí ebuábe rahmetike!5
Dalja nga Kur dilet
thuhet:

    dhe
 dilet me këmbën e majtë përpara
 nga
   xhamia,
 
 
 


  
       


xhamia
Bismil-láh, wes-salátu wes-selámu alá resúlil-láh All-lláhummeg firli
dhunûbîj, All-lláhumme-ftah lí ebuábe fadlike!6
I sapo

martuari BarekAll-llahu leke, we bareke 'alejke, we xheme'a bejnekuma, fi-l-hajr!7
Ai që dëgjon “Kur të dëgjoni pëllitjen e gomarit kërkoni mbrojtjen e Allahut nga shejkëndimin e tani, sepse ai ka parë shejtanin. Ndërsa kur ta dëgjoni gjelin duke kënduar,
gjelit ose luteni Allahun që t’ju japë nga të mirat e Tij, sepse ai ka parë engjëllin!”
pëllitjen e “Kur t’i dëgjoni të lehurat e qenve dhe pëllitjet e gomerëve natën, kërkoni
gomarit
mbrojtjen e Allahut prej tyre, sepse ata shohin atë që ju nuk e shihni.”
Ai që të thotë Enesi (radijallahu
) tregon se një burrë ishte te Profeti (sal-lallahu
anhu!
alejhi ue sel-lem) dhe më pas
se të do për dikush kalon pranë tij dhe i thotë: “O i Dërguari i Allahut, unë e dua këtë.”
hir të Allahut Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) e pyeti: “A i ke treguar?” Ai i tha që jo. Pastaj Profeti i


“O Zoti im, me emrin Tënd vdes dhe jetoj!” Buhariu (Fet’hul-bāri, , usimi, 
“Faënderimi i qoftë Aahut, që na ringjai pasi ishim të vdekur, dhe tek Ai do kthehemi!” Buhariu
(Fet’hul-bāri,  dhe usimi, 

“Kërkoj mbrojtje me fjaët e përsosura të Aahut nga hidhërimi dhe dënimi i Tij; nga dëmi i
robërve të Tij dhe nga vesveset e shejtanëve; dhe nga prania e tyre!” SahīhetTirmidhi

 “O Zot m kërkoj mrojtjen Tëne që të mos shkoj në hmje e s të më çojnë në hmje!
Kërkoj mrojtjen Tëne të mos shks ng e vërtet! Kërkoj mrojtjen Tëne që të mos ëmtoj
skënestëmëëmtojëksh!KërkojmrojtjenTëneqëtëmosshpërfllskënhesksh
tëmosmëshpërfllë!” AtorëtektërSunen-eve

“MeemrneAllht!PërshënetjethepqjeAllhtqofshnmtëërgrneTj!OZotm
m’flgjynhethem'hpyertemëshrësTëne!”

“MeemrneAllht!PërshënetjethepqjeAllhtqofshnmtëërgrneTj!OZotm
m’flgjynhetem'hpyertemrëssëTëne!”

“Allhtëekoftëtyhepsrhëstethejshkoftëqëtëyvenëtëmr!”Atorëtektër
Sunen-evepërveçNest
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tha: “Tregoja!” Dhe personi në fjalë shkon e i thotë: Inní uhibbuke fil-lah! –
“Të dua për hir të Zotit!” Tjetri ia ktheu: Ehabbekel-ledhí ahbebtení leh! –
“Të dashtë Ai për hir të të Cilit më deshe!”
Kur teshtin vëllai “Nëse ndonjëri prej jush teshtin, le të thotë: Elhamdulil-lah! –
yt musliman “Falënderimi i qoftë Allahut!” Kurse vëllai a shoqëruesi i tij le t’i thotë:
Jerhamukall-llah! – “Allahu të mëshiroftë!” E nëse i thotë:
Jerhamukall–llah!, le t’ia kthejë:Jehdikumull-llahu we juslih balekum!
– “Allahu ju udhëzoftë dhe jua përmirësoftë gjendjen!” Nëse teshtin një
jobesimtar, thuaji: “Allahu ju udhëzoftë!”, e jo: “Allahu të mëshiroftë!”
Lutja e

vështirësisë 
La Ilahe il-lAllahul-’Adhimul-Halim, la Ilahe il-lAllahu Rabbul-’Arshil’Adhim, la Ilahe il-lAllahu Rabbus-semauati we Rabbul-erdi we Rabbul’Arshil-kerim!1
 Allahu, Allahu, Rab-bî, la ushriku bihi shej’a!2
 Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegîthu!3
Subhânell-llahil adhîm!4
Lutja kundër  All-llahumme
armiqve
munzilel-kitabi, seri’al-hisabi, ihzimil-ahzábe, All-llahumme ihzimhum we
zelzilhum!5
Zgjimi natën Ai që zgjohet thotë:
                             

 
 
   
    


Lá ilahe il-lallahu uahdehu la sheríke leh, lehul-mulku we lehul-hamdu
we huve alá kul-li shejin kadír. El-hamdu lil-lah we subhánell-llah we lá
iláhe il-lall-llah uell-llahu Ekber we lá haule we lá kuwwete il-lá bil-láhil
6
Alijjil
    Adhím.

  All-llahummagfirlí!
                  

 
Përpara një 
  All-llahumme la sehle
situate të vështirë il-la ma
ue Ente texh’alul-hazne idha shi`te sehlen!7
   sehlen
   xhe’altehu
                              






    
  
Lutja për
      
shlyerjen e All-llahumme inní e’udhu bike minel-hemmi wel-hazeni, wel-’axhzi welborxhit keseli, wel-buhli wel-xhubni, we dale’id-dejni we galebetir-rixh-ali!8


“S’ktëhrrtjetërmetërejtëpërveçAllhttëMhërshëmetëUrtë!S’ktëhrr
tjetërmetërejtëpërveçAllhtZotttëArshttëlrtë!S’ktëhrrtjetërmetërejtë
përveçAllhtZotttëqejvetëtokëshetëArshtFsnk!”

“AllhAllhështëZotmAtjnkshoqërojskën!”

“OGjllëePërhershëmfljenTënekërkoj!”

“LrgtëmetveështëAllhMhërr!”

 “O Zot m Shpllës  lrve Llogrtës  shpejtë mposht grpet O Zot m mposht he
shktërrojt!”

“S’ktëhrrtjetërmemertëpërveçAllhtNjëhetëPshoqAtjtkonSnmheLvërmheAështëPlotfqshëmmçogjë!FlënermtkonAllhtMhërshëmqoftë
Allhs’ktëhrrtjetërmemertëpërveçTj!AllhështëmëMh!Nkknryshmes
fqpnhmëneAllhttëLrtmhërshëm!”Pstjltethethotë:“OZotmmëfl!”Kr
ltetmekëtëAllhot’përgjgjetNësemerreshefletoprnohetnmz

 “O Zot m s’k sgjë të lehtë përveç sj që T e ke ërë të lehtë! Nëse o T e ën të lehtë
pkëllmn!”

“OZotmkërkojmrojtjenTënengrengtheëshpërmngpftësheemelng
koprrchefrkshengzhytjnëorxheheshtypjenjerëzve!”
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Pas
Mbyllja e
namazit namazit

Hapja e
namazit

             
  
   Bismil-lah AllNë banjë Kur hyhet në banjë thuhet: 
lláhumme inní eúdhu bike minel-hubthi wel-habáithi!1
Kur dilet prej saj:  Gufráneke! – “Faljen Tënde kërkoj, o Zot!”
Cytjet në “Ai është shejtani të cilin e quajnë Hanzeb. Kur ta ndjesh kërkoi mbrojtje
namaz Allahut prej tij,  dhe  pështyj
tri herë

 e  majta.”
  nga
       
 
 
   
      






  All-llahumme-gfir lí dhenbí kulNë
   
  


 
sexhde lehú,  dikkahu
we áhirehu we ‘aláni-jetehú we s’rrah!2
  we  xhil-lehu,
 we  euvelehu
   









           Subhánek-All-llahumme Rabbená we bi
3
hamdike,
       All-llahumme-gfirli!

                              




        
    

    
 All-llahumme inní e’údhu bi ridáke min sehatik, we bi muáfátike
min ‘ukúbetik, we e’ú-dhu bike minke, lá uhsí thenáen Alejke, Ente kemá
4
ethnejte alá Nefsike!
    

    



   
      
   
    
   
Sexhdja e tilavetit 
      

 Sexhede
    
     
(gjatë leximit të uexhhî lil-ledhi halekahu ue shekka sem’ahu ue besarehu bi haulihi ue
5
Kuranit)   kuuvetihi [Fetebarek-All-llahu
                 
  
  
 Ahsenul-Halikín]!
 
     

  
          
        
  
     
           
   
 
 
       
All-lláhumme bá’id bejní we bejne hatájáje kemá bá’adte bejnel-meshriki uelmagrib, All-lláhumme nekkiní min hatájáje kemá junekkáth – thewbul –ebjedu
6
mined-denes,
All-lláhum-me Igsilní min hatájáje bil mái weth-thelxhi wel-beredi!
      
                                   



                 
All-llahumme inní dhalemtu nefsí dhulmen kethiren, we la jagfirudh-dhunube il-la
Ente, fagfirli magfireten min ‘indike wer-hamní in-neke Entel-Gafurur-Rahím!7
        
 
  

   
  
 8    All-llahumme e’inní ‘al Dhikrike we shukrike
we husni ‘ibadetike!
  
          

    
inní eûdhu bike
 
                 All-llahumme
  
minel- kufri wel-fakr we e’ûdhu bike min adhâbil-kabr!9
Ai që të bën “Atij që i bëjnë një të mirë duhet të thotë: ‘Allahu ta shpërbleftë me të
ndonjë të mira!’, dhe e ka përmbushur më së miri falënderimin!” Ndërsa ai që ia ka
mirë
bërë të mirën ia kthen: “Gjithashtu edhe ty.”



 “Me emrn e Allht! O Zot kërkoj mrojtjen Tëne ng jll he jllj he ng ço vepër e
nyrë!”hrheMslm
“OZotmm'fltëgjthgjynhettëvoglthetëmëhtëtëprthetëfnttoqëkm
ërëhptsosenëfshehtës!”

“IMhërshëmqofshoAllhZotynëTytëtkonflënerm!OAllhmëfl!”

“OZotmkërkojstrehmmenëtëkënqëssëTënenghhërmYthemefljenTëneng
ënmYt!KërkojmrojtjenTënengT!UnënkmntëtëmhërojsçemertonT!Tje
MhërshëmshtsçekepërshkrrVeten!”

“FytyrmeënsexheAtjqëekkrjrhekformrnëtëëgjmnheshkmnesjme
pshtetnhefqnëeTj!IMhërrqoftëAllhKrjesmëMrë!”

“OZotmmëlrgonggjynhetemshtsçekelrgrlnjenngperënm!OZotm
mëpstroprejgjynhevetë mshtspstrohet rroerhëngnjollt!OZot mmë
pstroprejgjynhevetëmmejëorëhekll!”

“OZotmnëkmërë shmëprejtës veteshe gjynhetnkflskshtjetërpërveç
Teje! Prnj të ltem më fl me fljen Tëne he më mëshro! T je vërtet Flës he 
Mëshrshm!”

“Zotm mënhmotëtëpërmen etëtë flënerojhe mëj të mnrtëtëhrojs më
mrë!”

“OZotkërkojmrojtjenTënengkfrngvrfërhengënmvrrt!”
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Duaja e udhëtimit

      
Kur shikon 
  All-llahumme sajjiben náfi’an!1
  
   

shiun
 
  Mutirna bi fadlil-lahi we
rahmetih!2
                        
                     
Kur fryn         
erë e All-llahumme inní es`eluke hajreha we hajre ma fiha, we hajre ma ursilet bihi,
fortë we e’udhu bike min sherriha
we sherri ma fiha, we sherri ma ursilet bihi! 3   
        

      
  
 
 
Kur shikojmë
 
 
 
  
   
   
hënën e re All-llahumme ehil-lehu ‘alejna bil-emni wel-ímani, wes-selameti welIslami, hilâlu hajrin we rushdin, Rabbî
we Rabbuk-All-llah!4
 
            
Kur i japim 
          Esteudi’ull-llahe díneke we emánetek, we
lamtumirën khauátime amelike!5
një udhëtari Kurse udhëtari ia kthen, duke i thënë: Esteudi’ukum Allahe el-ledhi lâ tudîu
uedâiuhu!6
Kur shikon Kur Pejgamberi (sal-lallahu
) shikonte diçka që e gëzonte thoshte:
    alejhi ue sel-lem
  

diçka që e 
   
   Elhamdulil-lahi el-ledhî bini’metihi tetim-mu es       
do ose e sâsilhât!7

 
 
Ndërsa kur shikonte diçka që nuk e pëlqente thoshte: 
 
     
urren
Elhamdulil-lahi alâ kul-li hâlin!8
      
                             
   
   
  
       

  






   
  
    
 
   
 
         
     
 
   
 
 
 
 
  
     

    
    
   
   

   
    
          

 
  
           
All-llahu ekber, All-llahu ekber, All-llahu ekber! Subhanel-ledhi seh-hare lena hadha we
ma kunna lehu mukrinín ue inná ilá Rabbina le munkalibún. All-llahume inná nes`eluke fí
seferina hadha el-birre wet-takua we minel-’ameli ma terdá, All-llahume hevvin ‘alejna
seferena hadha uetui ‘anna bu’deh, All-llahume entes-sahibu fis-sefer wel-halifetu fil ehl,
All-llahume inní e’udhu bike min wa’thais-sefer we keábetil-mendhar we sú`il-munkalebi
fil-mali wel-ehl!9

       
   
   
 
Ndërsa në kthim thuhet po e njëjta lutje dhe shtohet: 
10
Ájibún táibún ‘ábidún li Rabbina hámidún!



“OZotëjekëtështëegtëtëoshëm!”yosetrherë
 “U frnzm me sh me mrësnë he mëshrën e Allht!”  Më ps ëhen ltje sps
nevojësëshrëssepsejështëeprnrkrzretsh

“OZotkërkojngTtëmrënesjtëmrënqëvjenprejsjtëmrënqëështëërgrmetë
hemëmrongekeqjesjngekeqjqëvjenprejsjhengekeqjqëështëërgrme
të!”

 “O Zot n mnëso që këtë hënë të re t presm me qetës he esm me shpëtm he me
nënshtrmnjrhrvetëTj!Qofshhënëemrëssëheehëzmt!Zotynëheytështë
Allh!”

“NëmrojtjeneAllhtqofshnfejjoteesjotehepërfnmpnëvetët!”

“QofshnënmrojtjeneAllhttekAnkhmngjërtelënnëorëzm!”

“FlënermtkonAllhtqëmemrësnëeTjplotësohentëmrt!”

“NëçosttëflënermështëpërAllhn!”

“Allhështëmëmh!”herë
“ILrtmhërrqoftëAqënënshtrokëtopërnesepsenenkotëkshmpsrmnëstënm
këtë!MetëvërtetëqëteZotynëokthehem!OZotynëtëltemqënëkëtëhëtmtonntën
mnësoshtëëjmëmrëshetëjemtëevotshëmetëëjmëveprmetëcltTjekënqr!O
Zotynënelehtësokëtëhëtmheneëjrrgëntërehtshme!OZotynëTjeshoqëresnë
hëtmhemrojtësfmljessonë!OZotmkërkojqëtëmëmroshngvështrëstëehëtmt
ngfytyrepkëllrhengftkeqëstënëpsrhenëfmlje!”

“UkthyemtëpenrhetëpërkshtrheZotntonëkeeflënerr!”
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Dalja për namaz

Kur shkojmë për të fjetur

      
       
        
      
      
 

  
 
 
 

             
   


 
  
 
 
All-llahumme eslemtu nefsi ilejke we feu-uedtu emrî ilejke we wexh-xhehtu wexhhî
Ilejke, we elxhe`tu dhahrî ilejke, rahbeten we ragbeten Ilejke, la melxhe’e we la menxhâ
minke il-la ilejke, amentu bi kitabikel-ledhi
enzelte we bi nebijjikel-ledhi erselte!1






                

 
 
  
    

 
   Elhamdulil-lahil-ledhi et’amena we
sekana, we kefânâ, we avânâ, fe kem mim-men la kâfije lehu we la mu`ui!2

  
 

     

    All-llahumme kini adhabeke jewme teb`athu ibadeke!3
                
                    
   
   
 

    
  
   

Suhanekell-llahum-me, Bismike Rabbî bike weda’tu xhenbi we bike erfeuhû. In
emsekte nefsî fegfirleha we in erselteha fahfedhha bima tahfedhu bihi ibadekes-sâlihîn!4
Fryjmë mbi dy duart, lexojmë buzë tyre dy suret mbrojtëse (suret e fundit nga Kurani)
dhe pastaj fërkojmë mbarë trupin.
   
             
 
        
   
 
    
       

 
              
    
  
    
 
       


      
 


 
  


 
 
    
             
     





  
 
 
  
    
 
 
 
   
  

 .
All-lláhumme-xh’al fí kalbí núra, we fí lisaní núra, we fí sem’i núra, we fí besarí núra,
we min feuki núra, we min tahti núra, we an jemíni núra, we an shímali núra, we min
emámi núra, we min halfí núra, we-xh’al fí nefsí núra, we a’dhim lí núra, we ‘adhdhim lí núra, we-xh’al-lí núra, we-xh’alní núra, All-lláhumme a’tini núra, ue-xh’al fí
asabí núra, we fí lahmí núra, we fí demí núra we fí sha’rí núra we fí besherí núra!5



 “O Zot m shprtn tm t orëzov Ty! Ty t km orëzr çështjen tme he fytyrën e km
kthyerrejtTeje!TeTstrehovshpnëntme!S'kshpëtmhesstrehmpërveçseteT!Unë
kmesrLrnqëkezrtrheljmëtrnqëkeërgr!”

“FlënermqoftëAllhtqënjeptëhmëhetëpmënjepveshmthjehenstrehon!
skqënkknësveshmthjesstrehm!”

“OZotmmërjprejënmtTëntënkrot’rngjllëshroërteT!”

“ILrtësrqofshoAllhm!OZotmnëmeemrnTënenëgjmëhemeemrnTën
ngrhem! Nëse m merr shprtn m mëshro!  nëse e ërgon në trpn tm m mro sç
mron roërt e T të mre!” “Nk e të fle p lexr Elif Lām Mīm sren Sexhde he
TebārakelmulksrenMulk”

“OZotmmëjeprtënëzemërnëgjhënëëgjmnëshkm!Mënrçongspërheng
poshtë ng e jtht he ng e mjt me pr he prp! Më nrço përren! M
mhështo he m zmho rtën! Më ëj rtë e më përnrt! O Zot m m' nrço vent!
Nrçommshnhegjkntm!M'Inrçoflokëthelëkrëntme!”hrheMslm

Largimi i brengës

Lutja në namazin e Kur duam të vendosim për një çështje
xhenazes
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“Kur dikush nga ju dëshiron të vendosë për një punë, le të falë dy rekate namaz dhe
pastaj
   
      të thotë:
       
                       

    
        
           
 
    


        
 
  
  
   

  
   
    
 
   
   





















       
  
   
 


    
         
 
    
     
    
  
      
 
   







     
      

  
   
 .      
 
 
 
All-llahume inní estehíruke bi ‘ilmike we estakdiruke bi kudretike we es`eluke min
fadlikel-’adhim, fe inneke takdiru we la akdiru, we ta’lemu we la a’lemu we ente allámul gujúb. All-llahume in kunte ta’lemu enne hadhel emru (këtu theksohet nevoja)
hajrun lí fi diní we me’áshí we ‘ákibeti emrí ‘áxhilihi we áxhilihi fakdirhu lí we jessirhu lí thumme barik lí fihi. Ue in kunte ta’lemu enne hadhel emru (përmendet nevoja)
sherrun lí fi diní we me’áshi we ‘ákibeti emri ‘áxhilihi ue áxhilihi, fas-rifhu anní vesrifní anhu
uakdir
thumme erdiní bih!1
 líjel-hajra
   hajthu
    kane
  
                 

 

  
   
   



   
 
        
              
   














  


 

     
   
 
      
    
     













    
  


 

 

All-llahumme-gfir lehu wer-hamhu we áfihi wa’fu ‘anhu, we Ekrim nuzulehu, we
wes-si’ mud-halehu, uagsilhu bil-mái weth-thelxhi wel-beredi, we nekkihi minelhataja kema nekkajte eth-theubel-ebjeda mined-denesi, we ebdil-hu daren hajren
min darihi we ehlen hajren min ehlihi we zeuxhen hajren min zeuxhihi, we edhilhul-xhennete we e’idhhu min ‘adhabil-kabr ue‘adhabin-nar!2
“Atë
thotë:
   brengë
 të
   që e godet
   ndonjë
 le
                

 
 
  
    
  
     
  


    










 
  

   
                       
  
   
                        
    




     

All-llahume inní ‘abduke webnu ‘abdike webnu emmetike, nasijetí bijedike, madin
fijje hukmuke, ‘adlun fijje kadauke, es`eluke bi kul-li ismin huue lek semmejte bihi
nefsek ew enzeltehu fi kitábik ew ‘al-lemtehu ehaden min halkik, ew iste`therte bihi
fi ‘ilmil-gajbi ‘indek, en texh’alel-Kur`ane rebi’a kalbí we nure sadrí we xhelae
huzní we dhehabe hemmí!3

“OZotmmejenTënekërkojmrës!PrejfqsëTënekërkojnhmë!KërkojngtëmrteT
tëshmtsepseTkemnëskrsenës’kmmnës!Tçogjëkrsenënk!TjeAqë
tëfshehttOZotnësekjopnëpërmenet nevojështëeoshmepërfenëhejetëntmepërtë
tshmenhetërhmenmmnësorelzmnesjmlehtësohemëekometë!nësekjo
pnëështëeëmshmepërfenëhejetëntmepërtëtshmenhetërhmenlrgojengnëhe
më lrgo ehe m prej sj e më jep mrësnë mrësnë ko që të jetë he më ëj të jem 
kënqrmetë!”

“OZotmlojgjynhethemëshrojeshpëtojeheflevennëjtëmre!Hyrjenzgjeroj
pstrojetëmejëorëhekll!Pstrojenggjynhetshtsçpstrohetrroerhë
ngnjollt!Zëvenësojshtëpnëmenjështëpmëtëmre!Fmljenmenjëfmljemëtëmre!
shkëshortnten menjë më të mre! Ftenë Xhenet mroje ngënm vrrt heng ënm 
Zjrrt!”

“OZotmnëjmroYterrotheroëreshësTëne!llmështënëorënTëne!
VenmYtmmopërmshet!GjykmYtmmështërejtë!Tëltemmeçoemër
metëclnekeemërrVetenoseqëekezrtrnëlrnTënosekemësrnjëprejkrjesvetëToseekemjtrtëfshehrnëjenTëneëjeKrnnprnverëtëzemrëssme
he rtë të gjokst tm lrgm për pkëllmn he ëshpërmn tm!” Allh o t’ lrgojë
rengënhemërznëhenëventëtyreosjellëgëzm
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Tregtia
Allahu e ka ngritur njeriun përmbi krijesat e tjera. Ai e veçoi atë me mirësinë
e të folurit, mjet të së cilës bëri gjuhën, e cila është një mirësi që përdoret për
synime të mira dhe të këqija. Ai që e përdor për qëllime të mira, do arrijë lumturinë
e kësaj bote dhe vende të larta në botën tjetër. Ndërkaq, ai që e përdor për qëllime
jo të mira, fatkeqësia dhe shkatërrimi do e ndjekin nga pas. Gjëja më e mirë që
mund të fitojmë nga koha është leximi i Kuranit, dhe më pas vjen dhikr-i –
“lavdërimi i Allahut me gjuhë dhe me zemër”.
Vlera e dhikrit
Për vlerën e tij ka shumë hadithe, fjala vjen: “A t’u tregoj për veprën më të
mirë dhe më të pastër te Zoti juaj? Që ju ngre në shkallët më të larta, që është më
mirë për ju se të shpenzoni ar dhe argjend! Që është më e mirë për ju se të takoni
armikun e t’i luftoni e t’ju luftojë!” Thanë: “Patjetër, o i Dërguari i Allahut!” Tha:
“Përmendja e Allahut.”1
“Rasti i atij që e përmend Zotin dhe i atij që nuk e përmend, është si
krahasimi mes të gjallit dhe të vdekurit.”2
“Unë jam te mendimi i robit tim për Mua. Unë jam me të kur më kujton.
Nëse me kujton në vetvete, edhe Unë e kujtoj në vetvete. Nëse më kujton para të
tjerëve, Unë e kujtoj te disa më të mirë sesa ata. Nëse më afrohet një pëllëmbë, Unë
i afrohem një krah.”3
“Ua kanë kaluar muferridunët!” E pyetën: “Kush janë muferridunët, o i
Dërguari i Allahut?” Tha: “Ata dhe ato që e kujtojnë shumë Allahun.”4
Si edhe një hadith tjetër teksa po këshillonte njërin prej shokëve të tij: “Gjuha
jote të mos pushojë së njomuri me dhikrin e Allahut!”5
Shumëfishimi i shpërblimit
Shpërblimi i veprave të mira shumëfishohet ashtu si edhe leximi i Kuranit.
Por, kjo është në varësi të dy gjërave:
i.
sipas besimit, sinqeritetit, dashurisë për Allahun dhe gjërave që vijnë nga
pas;
ii.
sipas përsiatjes së zemrës gjatë dhikrit, duke mos qenë vetëm me gjuhë.
Nëse këto dy gjëra plotësohen, Allahu i shlyen të këqijat, e jep të plotë
shpërblimin, ose e zvogëlon atë në varësi të plotësimit të atyre kushteve.
Dobitë e dhikrit
Ibn Tejmije thotë: “Dhikri për zemrën është si uji për peshkun. Cila do qe
gjendja e peshkut pa ujë?!”
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 Dhikri trashëgon dashurinë për Allahun, afrimin me Të, arritjen e kënaqësisë së
Tij, ndjesinë se Ai të sheh, pendesën, kthimin tek Ai, perceptimin e madhështisë së
Tij dhe të ndihmon për t’iu bindur Atij sa më shumë.
 Dhikri largon nga zemra brengosjen, pikëllimin dhe sjell gëzimin. Ai i jep
zemrës jetë, fuqi dhe dëlirësi.
 Zemra ka një boshllëk, të cilën e plotëson vetëm dhikri i Allahut. Ajo ka një
ngurtësi, të cilën e zbut vetëm dhikri.
 Përkujtimi i Zotit është shërim për zemrën, ilaçi i saj, fuqia dhe kënaqësia që
nuk gjen të ngjashme me të. Ndërkohë që shkujdesja është sëmundja e saj.
 Pakësimi i tij është tregues i dyfytyrësisë. Ndërkaq, shumimi i tij është argument
për fuqinë e besimit; çiltërsi ndaj dashurisë për Allahun, sepse ai që do dikë ose një
gjë e përmend atë shpesh.
 Kur robi e njeh Allahun dhe e kujton Atë në kohë rehatie, Allahu do ta kujtojë
në kohë vështirësie, sidomos në çastet e vdekjes dhe gjatë dhembjeve të saj.
 Dhikri i Allahut është shkak për shpëtim nga dënimi i Allahut, për zbritjen e
qetësisë, për mbulimin me mëshirë dhe për kërkimin falje për të nga ana e engjëjve.
 Kur njeriu merret me të, ai mënjanon gjuhën nga kotësitë, thashethemet,
gënjeshtrat dhe nga gjëra të tjera të papëlqyeshme e të ndaluara.
 Përmendja e Zotit është një prej ibadeteve më të thjeshta, më të vlerësuara dhe
më të shpërblyera. Të bësh dhikr do të thotë të mbjellësh në Xhenet.
 Ai e vesh përkujtuesin me autoritet, ëmbëlsi dhe shkëlqim në fytyrë. Ai është
dritë në këtë botë dhe në varr, si edhe në vendin e premtuar (në botën tjetër).
 Ai sjell lavdërimin dhe lartësimin e Allahut dhe të engjëjve të Tij mbi personin
që bën dhikr. Allahu i Madhëruar krenohet përpara engjëjve me ata që bëjnë dhikr.
 Më të mirët ndër ata që bëjnë vepra të mira janë ata që i bëjnë më shumë dhikr
Allahut të Lartësuar. Agjëruesit më të mirë, për shembull, janë ata që e kujtojnë më
shumë Zotin gjatë agjërimit të tyre.
 Dhikri e bën të lehtë atë që është e vështirë dhe lehtëson atë që është e
mundimshme. Ai sjellë riskun dhe forcon trupin.
 Ai përzë shejtanin dhe e shkul atë me gjithë rrënjë; e poshtëron dhe e nënçmon.
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Dhikri ditor, i mëngjesit
dhe i mbrëmjes

Koha dhe sa herë duhet thënë
Vlera dhe dobia
Në mëngjes dhe në darkë, para Besimtarit nuk i afrohet
1
fjetjes dhe pas namazeve të shejtani dhe është shkak për
detyrueshme.
hyrjen në Xhenet.
Dy ajete e fundit të sures Një herë në natë, dhe në shtëpi I mjafton përballë çdo të
2
Bekare2
mund të lexohet në çdo kohë.
keqeje.
Këndimi i El-Ihls, El-Felek Tri herë në mëngjes dhe tri herë I mjaftojnë për çdo gjë.
3
dhe En-Ns
në mbrëmje.

  
  
 

    
  
    
 
   
  
Nuk do ta godasë
     Tri herë në
 mëngjes dhe tri papritur asnjë sprovë
 
    
  
4
herë në
dhe nuk do ta
Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me`asmihi shej`un fil3
mbrëmje.
dëmtojë
asgjë.
ardi we la fis-semai
we
huues-semi
u
la

lim!
     
   




 
  
 
   Tri herë në mëngjes dhe tri Mbron vendet nga
E'udhu bi kelimatil-lahit-tammati min herë në mbrëmje, si edhe
çdo e keqe.
5
sherri ma halak!4
për atë që shkon apo
qëndron në një vend.

              

  

       
 
Shtatë herë në
Allahu do ta çlirojë

mëngjes dhe shtatë nga shqetësimet e
HasbijAll-llahu
la
ilahe
il-la
hu(ve),
A

lejhi
6
herë në brëmje.
kësaj bote dhe të
teuekkeltu we Huwe Rabbul-`arshil-`adhim!5
botës tjetër.





    
    




Tri
herë
në
mëngjes
Është
“detyrë” e



dhe
tri
herë
në
Allahut
që
ta kënaqë
7 Redijtu bil-lahi Rabben we bil-Islami dinen,
6
mbrëmje.
atë.
we bi Muhammedin  nebijjen!

                  
  

 
   
 
 
  Në mëngjes Transmetohet
se jemi të
Allahum-me bike asbahnâ we bike emsejna we bike nahjâ we dhe në
mbrëmje.
nxitur
për ta
7
bike nemitu we ilejke en-nushûru!
thënë këtë.
8 Ndërsa në
mbrëmje:
                  
  
    
 
 
        Allahum
me bike emsejna we bike asbahnâ we bike nehjâ we bike
nemitu we ilejke en-nushûru!8

N

Dhikri ditor
Ajeti Kursij1

 

 










Me emrin e Allahut, me Emrin e Atij që nuk të bën dëm asgjë në tokë e as në qiell, Ai që dëgjon
shumë dhe di çdo gjë!

Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut nga sherri (e keqja) që ka krijuar!

Më mjafton Allahu! Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Tij! Tek Ai jam mbështetur dhe Ai është Zoti
i Arshit të madh!

Jam i kënaqur që Zoti im është Allahu, feja ime është Islami dhe profeti im Muhamedi!

O Zot, nëpërmjet Teje gdhihemi dhe nëpërmjet Teje ngrysemi, dhe kthimi do jetë te Ti!

O Zot, nëpërmjet Teje u ngrysëm dhe nëpërmjet Teje u gdhimë dhe kthimi do jetë tek Ti!
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Në
Kështu lutej







                  
mëngjes.
edhe
Profeti.






























  






 

9 Asbahna1 ala fitretil-Islam we ala kelimetil-Ihlas, we ala dini
nebijjina Muhammedin, we ala mil-leti ebina Ibrahime
2
Hanifen
muslimen we ma kane minel-mushrikin!
   
                

     
  
Në
Ka
                        
  mëngjes përmbushur
 
10 All-llahume ma asbaha bij3 min ni’metin ew bi ehadin min dhe në falënderimin e
halkike, fe minke wahdeke la sherîke leke, fe lekel-hamdu we mbrëmje. ditës dhe të
4
natës.
lekesh-shukru!
                  
        


  
 
           Katër herë Ai që e thotë
                                   në mëngjes katër herë,
 
   

  
5
inni
asbahtu
ush-hiduke,
we ush-hidu hamelete dhe katër Allahu do e
All-llahumme
11
A
 rshike we Melaiketeke we xhemîa halkike, Enneke EntAll- herë në shpëtojë nga
Zjarri.
llahu la Ila-he il-la Ente uahdeke la sherike Lek, we enne mbrëmje.
6
abduke
Muhammeden
resuluke!
 
   we
  
        
   
   
 
  
        

 
  
    Në mëngjes Mbron nga



    
             
    




cytjet e
 
                   dhe në
       
 mbrëmje, si shejtanit.







     
edhe kur
12 All-llahume fatires-semauati wel-ardi âlimel-gajbi uesh- shkojmë për
shehadeti, Rabbe kul-li shej`in we melikehu, eshhedu en la
të fjetur.
Ilahe il-la ente, eûdhu bike min sherri nefsî we sherrishshejtani we shirkihi we en akterife alâ nefsî su`en ew exhu7
rrahu ila muslim!
                              




    
        Një herë në
Largon
          
    mëngjes brengën dhe

  
dhe një dëshpërimin,
13 All-llahumme inní e’udhu bike minel-hemmi wel-hazeni, we herë në si edhe shlyen
e’udhu bike minel-’axhzi wel-keseli, we e’udhu bike minelborxhin.
xhubni wel-buhli, we e’udhu bike min galebetid-dejni we mbrëmje.
8
kahrir-rixhâli!



Ndërsa në mbrëmje: Emsejna ala fitretil-Islam…
U gdhimë në natyrshmërinë islame, në fjalën e sinqertë (lā ilāhe il-lAll-llāh), në fenë e profetit
tonë, Muhamedit, dhe në fenë e babait tonë, Ibrahimit, i cili ka qenë besimdrejtë, musliman; e
nuk ka qenë idhujtar!

Ndërsa
në mbrëmje: All-llahumme ma emsa bi…

O Zoti im, ajo begati që më është dhënë mua ose ndonjërës prej krijesave të Tua, ajo është vetëm
nga Ti, që je i Pashoq! Ty të qofshin lavdërimi dhe falënderimi!

Ndërsa në mbrëmje: All-llahumme inni emsej-tu...

O Zoti im, unë gdhiva duke të bërë Dëshmitar Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, engjëjt e Tu dhe të
gjitha krijesat e Tua, se vërtet Ti je Allahu i Vetëm! Nuk ka të adhuruar tjetër me meritë përveç
Teje! Ti je i Vetëm dhe i Pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dërguari Yt!

O Zoti im, Krijuesi i qiejve dhe i Tokës, Ti je Ai që i di të fshehtat dhe të dukshmet, Zot i çdo gjëje
dhe Mbizotërues! Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje! Kërkoj mbrojtjen Tënde nga
e keqja e vetes sime dhe nga e keqja e djallit dhe shirku i tij, dhe kërkoj të më mbrosh që as
vetvetes e as ndonjë muslimani të mos i bëj keq!

O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga brengat dhe dëshpërimi! Kërkoj mbrojtjen Tënde nga
paaftësia dhe dembelia! Kërkoj mbrojtjen Tënde nga frika dhe koprracia! Kërkoj mbrojtjen Tënde
nga zhytja në borxhe dhe shtypja e njerëzve|
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 Duaja më Kush e thotë gjatë
   


                               
 
    

      e mirë për ditës me plot
    

 
të kërkuar zemër dhe vdes
  

 
falje në atë ditë; ose në
All-llahume ente Rabbi la Ilahe il-la ente halakteni we ene
14
mëngjes mbrëmje, dhe
abduke we ene ala ahdike we ua’dike mesteta’tu eûdhu bike
dhe në vdes atë natë, ai
min sherri na sana’tu eb`u leke bi ni’metike alej je we ebû`u
mbrëmje.
është prej
bi dhenbî fagfir lî fe innehû la jagfirudh-dhu-nûbe il-la
banorëve të
1
Ente!
Xhenetit.
      
 
  
   
 
        
 
 
    
     
 Në

       
Me
këtë lutje
   

  mëngjes këshilloi të bijën e

15
Ja Hajju ja Kajjûmu bi rahmetike estegîthu aslih li she`nî dhe në
vet (Fatimen)
2
kul-leha
we
la
tekilnî
ilâ
nefsîtarfete
ajnin!
mbrëmje.
Pejgamberi.








   
     
       
   
  


          



  
         
                     Tri herë Na përcillet se


   
  
       në mëng- Profeti e bënte
 
All-llahume âfini fi bedeni, All-llâhume âfini fi sem’î, All- jes dhe tri
këtë lutje.
16
llahume âfini fi besari, la ilahe il-la ente, e’udhu bike minel- herë në
kufëri uel-fakri, we e’ûdhu bike min adhabil-kabr, la ilahe il- mbrëmje.
3
la
            
  ente!
         

    
  
         
           Në
 

Profeti i thoshte

   
    
 
   
 
   
 
 
   
   
   
 

mëngjes
vazhdimisht
këto




         
  
    
  
    
 
     














dhe
në
fjalë,
kur
ngrysej







  

 
     mbrëmje. dhe kur gdhihej.
All-llahume inni es`elukel-`afue wel-`afijete fid-dunja wel17
ahireh, All-llahume innî es`elukel-`afwe wel-âfijete fi dînî we
dunjaje we ehli we malî. All-llahumes-tur aurâtî we âmin
rau’âti. All-llahumehfedhni min bejni jedejje we min halfî we
an jemînî we an shimâlî we min feukî we eûdhu bike en
4
ugtâle min
  tahtî!
         



      

      Tri herë në Është më me vlerë se
   
     
 
SubhanAll-llahi we bihamdihi adede khalkihi we ridâ mëngjes. sa ulja për të bërë
18
nefsihî we zinete arshihî we midâde kelimatihî!5 (tri
dhikr nga agimi deri
herë në mëngjes)
në mesditë.



O Allah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje! Ti më ke krijuar dhe unë jam robi Yt!
Do t’i qëndroj besnik besës dhe premtimit Tënd me sa të kem mundësi! Kërkoj mbrojtjen Tënde
nga e keqja që kam vepruar! Unë jam mirënjohës ndaj dhuntive të Tua, i pranoj gjynahet e mia,
prandaj më fal, ngase mëkatet nuk i fal askush tjetër përveç Teje!

O i Gjalli i përngahershëm, o Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma
përmirëso tërë gjendjen time dhe mos më lër të mbështetem te vetja as sa një pulitje qepallash!

O Zoti im, më jep shëndet! O Zoti im, më jep shëndet në të dëgjuarit dhe në shikimin tim! S'ka të
adhuruar tjetër përveç Teje! O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga mosbesimi e varfëria! Kërkoj
mbrojtjen Tënde nga dënimi i varrit. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje!

O Zoti im, kërkoj nga Ti falje dhe shpëtim në këtë botë dhe në ahiret! Zoti im, kërkoj që të më
falësh dhe të më mbrosh në fenë dhe në jetën time! Ma mbro familjen dhe pasurinë! O Zoti im,
m’i mbulo të metat dhe më qetëso në çastet e trishta! O Zot, më ruaj para, nga pas, nga e djathta, nga
e majta dhe nga lart! Kërkoj nga Ti që të më mbrosh që të mos më vijë dënimi nga poshtë!

I Madhëruar qoftë Allahu, aq sa është numri i krijesave të Tij dhe aq sa dëshiron Ai vetë, aq sa
është i bukur Arshi i Tij dhe aq sa boja e pasosur për të shkruar fjalët e Tij!
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Fjalë dhe vepra të cilat kanë sevape

Fjala ose vepra me vlerë



Vlera dhe sevapi të argumentuara
nga
sal-lallahu
Suneti. Profeti (alejhi
ue sel-lem) thotë:

La ilahe il-lAll-llahu uahdehu la “Kush thotë njëqind herë në ditë: La ilahe il-lAllsherike leh, lehul-Mulku we lehul- llahu wahdehu la sherike leh, lehul-mulku we lehulhamdu, we Huve ‘alá kul-li shej’in hamdu, ue Huwe ‘alá kul-li shej’in Kadír! është e
Kadír! (Nuk ka të adhuruar me të barabartë me lirimin e dhjetë robërve; do t’i
drejtë përveç Allahut, Një dhe i shkruhen njëqind sevape; do t’i shlyhen njëqind të
Pashoq! Atij i takon sundimi dhe këqija dhe atë ditë ai do jetë i mbrojtur nga shejtani
vetëm Atij i takon falënderimi! Ai derisa të ngryset, si edhe askush nuk ka vepruar
është i Plotfuqishëm mbi çdo gjë!) më mirë se ai, përveç atij që e thotë më shumë!”
Subhanall-llahil-adhîm we bihamdihi! “Kush
thotë:
Subhanall-llahil-adhîm
we
(I Lartë qoftë Allahu i Madhëruar! bihamdihi! i mbillet një palmë në Xhenet!”
Falënderimi i takon vetëm Atij!)
SubhanAll-llahi we bihamdihi, “Ai që thotë: SubhanAll-llahi we bihamdihi! njëqind
SubhanAll-llahil-‘adhim!
herë, i shlyhen gjynahet, edhe nëse janë sa shkuma e
(I Lartë qoftë Allahu!
detit, dhe në Ditën e Gjykimit askush nuk do sjellë
Falënderimi i takon vetëm Atij. vepër më të mirë se ai, përveç atij që vepron si ai dhe
I Lartë qoftë Allahu i
më shumë!” “Dy fjalë janë të lehta për gjuhën, të rënda
Madhëruar!)
në peshore, të dashura për të Gjithëmëshirshmin...”
La hawle we la kuw-wete il-la “A të tregoj për një thesar nga thesaret e Xhenetit?”
bil-lah (Nuk ka ndryshim e as E si jo, o i Dërguari i Allahut! Tha: “La hawle we la
forcë pa ndihmën e Allahut!) kuw-wete il-la bil-lah!”
Dëshirimi i Xhenetit “Ai që i kërkon Allahut tri herë Xhenetin, Xheneti thotë: ‘O Zoti
dhe kërkimi
im, fute në Xhenet!’ Dhe ai që i kërkon Allahut tri herë mbrojtje
mbrojtje nga Zjarri nga Zjarri, Zjarri thotë: ‘O Zoti im, mbroje nga Zjarri’!”
Shpagesa e “Kush ulet në një kuvend në të cilin janë të shumta fjalët që përmbajnë
kuvendimit gjynah dhe para se të çohet nga vendi thotë:Subhanek-All-llahum-me
we biham-dike, Esh-hedu en la Ilahe il-la Ente estagfiruke we etubu
ilejke!1 do t’i falen gjynahet e atij vendi.”
Mësimi përmendësh i dhjetë “Ai që mëson dhjetë ajete nga fillimi i sures Kehf, do të
ajeteve nga surja El-Kehf jetë i mbrojtur nga Dexhali!”
Përshëndetja e “Ai që çon një herë salavatë mbi mua, Allahu çon dhjetë salavate mbi
Profetit
të! Atij i shlyhen dhjetë gjynahe dhe ngrihet dhjetë shkallë.”
Leximi i disa “Ai që lexon pesëdhjetë ajete brenda një dite dhe nate nuk do shkruhet
sureve dhe i si i shkujdesur. Dhe ai që lexon njëqind ajete do shkruhet si i
disa ajeteve devotshëm. Ai që lexon dyqind ajete, Kurani nuk do debatojë me të
nga Kurani Ditën e Gjykimit. Ai që lexon pesëqind do t’i shkruhet një kintr2 sevape.”
“Kul huwAll- llahu ehad është e barabartë me një të tretën e Kuranit.”
Shpërblimi i “Çdokush që do dëgjojë zërin e myezinëve, xhind, njeri a ndonjë
muezinëve krijesë tjetër, do dëshmojë për të në Ditën e Gjykimit!” “Muezinët do
t’i kenë qafët më të gjata në Ditën e Gjykimit.”
Përsëritja pas All-lláhumme Rabbe hádhihi ed-da’uetit-tám-meh wes-salátil-káimeh,
muezinit kur áti Muhammede-nil-uesílete wel-fadíleh, web’ath-hu mekámen mahmúden
ai këndon
el-ledhí we’adteh! (O Allahu im, Zot i kësaj thirrjeje të plotë dhe i
ezanin dhe namazit që do falet, jepi Muhamedit ndërmjetësimin dhe nderimin,
duaja pas tij dhe ngrije atë në vendin e lavdishëm, të cilin ia ke premtuar!)

“I Lartë qofsh, o Zoti im, Ty të takon falënderimi! Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç
Teje! Kërkoj faljen Tënde dhe te Ti pendohem!”

Sasi e jashtëzakonshme.
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Marrja e plotë e
abdesit
Lutja pas abdesit

“Ai që merr abdes dhe e plotëson atë në formën më të mirë, do t’i
dalin gjynahet nga trupi, derisa t’i dalin edhe nga thonjtë!”
“Ai që merr abdes dhe e merr në formën më të mirë, e më pas
thotë: Esh’hedu en la ilahe il-lallah we esh’hedu en-ne Muhammeden abduhu we rasûluhu!, do i hapen që të teta dyert e
Xhenetit, e do hyjë prej asaj dere që do dëshirojë!”
Falja e dy rekateve “Ai që merr abdes dhe e merr atë në formën më të mirë, e më pas
namaz pas marrjes çohet dhe fal dy rekatë, me zemër dhe i përqendruar, Xheneti i
së abdesit
bëhet detyrim!”
Hapat për në
“Kush shkon në xhami për ta falur namazin me xhematë, me një
xhami
hap të tij i shlyhet një gjynah dhe me tjetrin i shkruhet një sevap;
si kur shkon, ashtu edhe kur kthehet.”
Përgatitja dhe
“Ai që lan dhe lahet ditën e xhuma, më pas del herët për në
vajtja herët për xhami, ecën në këmbë dhe nuk hipën (në mjet etj.), i afrohet
namazin e
imamit, dëgjon dhe nuk shpërqendrohet, atëherë çdo hap i tij ka
xhumasë
vlerën e agjërimit dhe të faljes së një viti!”
“Nuk ka burrë që lahet ditën e xhuma, pastrohet sipas mundësisë,
parfumohet nga erërat në dispozicion, falet aq sa mundet, pastaj
dëgjon me vëmendje kur flet imami, e që të mos i falen gjynahet
mes asaj xhumaje dhe xhumasë që vjen!”
Arritja e tekbirit “Kush falet për Allahun dyzet ditë me xhemat, duke e arritur
fillestar
tekbirin fillestar, merr siguri prej dy gjërave: nga Zjarri dhe nga
dyfytyrësia!”
Namazi obligim “Namazi me xhemat ka vlerën e njëzeteshtatë namaze të atij që
me xhematë
falet vetëm!”
Namazi i jacisë “Ai që fal namazin e jacisë me xhematë është si të jetë falur
dhe i sabahut me gjysmën e natës. Kurse ai që fal edhe namazin e sabahut me
xhematë
xhemat, është sikur të jetë falur gjithë natën.”
Namazi në saf
“Sikur ta dinin se çfarë vlere ka ezani dhe rreshti i parë (gjatë
(rresht) të parë faljes me xhemat), do hidhnin short për të thirrur ezanin e për të
kapur rreshtin e parë!”
Kujdesi për “Kushdo që fal dymbëdhjetë rekatë (sunete) gjatë ditës dhe natës, do t’i
sunetet e ndërtohet një shtëpi në Xhenet: katër rekatë para drekës dhe dy pas saj,
theksuara dy rekatë pas akshamit, dy rekatë pas jacisë dhe dy rekatë para sabahut.”
Falja sa më shumë “Bëj sa më shumë sexhde, sepse në çdo sexhde për Allahun, Ai
namaz vullnetar të ngre një shkallë më lart dhe të shlyen një gjynah!” “Namazi
(nafile) dhe kujdesi vullnetar në një vend ku nuk e shikojnë njerëzit është i barabartë
për të qenë të fshehta me njëzet e pesë namaze të falura në sytë e njerëzve.”
Suneti para namazit “Dy rekatët e sabahut janë më të mira se kjo botë dhe ç’ka
të sabahut dhe farzi i brenda saj!” “Kush fal sabahun (me xhematë) është nën
sabahut
mbrojtjen e Allahut!”
Namazi i “Çdo ditë, për çdo pjesë të trupit tuaj kërkohet sadaka. Çdo thënie
duhasë Subhânellah! është sadaka, Elhamdulil-lah! është sadaka; çdo thënie La ilahe
il-lall-llah! është sadaka; çdo thënie “Allahu ekber” (Allahu është më i
Madhi) është sadaka; të urdhëruarit për mirë është sadaka; çrrënjosja e së
keqes është sadaka. Për të gjitha këto mjaftojnë dy rekatët namaz të duhasë.”
Ai që ulet në vendfalje dhe “Engjëjt luten për një njeri që, për aq kohë sa ndodhet
kujton Allahun
në vendfaljen e tij dhe nuk e ka prishur abdesin. Ata
thonë: ‘O Zot fale, o Zot mëshiroje’!”
Dhikri pas namazit me
“Ai që fal sabahun me xhemat dhe më pas ulet dhe e
xhematë të sabahut derisa të kujton Allahun derisa të lindë dielli, e pastaj fal dy
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lindë dielli dhe më pas falja
e dy rekatëve
Ai që çohet për të falur
27 namaz nate dhe zgjon edhe
gruan e tij
Ai që bën nijet të falë namaz
28
nate dhe e mund gjumi
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rekatë, do shpërblehet siç shpërblehet ai që bën umren
dhe haxhin, plotësisht, plotësisht, plotësisht!”
“Ai që çohet për të falur namaz nate dhe zgjon edhe
gruan e tij, e që të dy falin dy rekatë, do shkruhen prej
përkujtuesve dhe përkujtueseve të mëdha të Allahut!”
“Nuk ka njeri që fal gjithmonë namaz nate dhe e mund
gjumi, që të mos i shkruhet shpërblimi i namazit, dhe
gjumi i shndërrohet në sadaka!”
Duaja e La ilahe il-lAll-llahu uahdehû la sherike lehu, lehul-Mulku we lehul-hamdu, juhjí
hyrjes we jumitu, we Huwe hajjun la jemútu bi jedihî el-hajru we Huve ‘alá kul-li
në treg shej`in Kadír! (Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Një dhe të Pashoq!
Atij i takon sundimi dhe vetëm Atij i takon falënderimi! Ai jep jetë dhe vdekje,
kurse Ai është i Gjallë, e nuk vdes kurrë! Në Dorën e Tij është e mira dhe Ai
është i Plotfuqishëm mbi çdo gjë! Atij që e thotë këtë, Allahu do t’i japë një
mijë sevape, do t’i shlyejë një mijë të këqija dhe do ta ngrejë një mijë shkallë!)
SubhanAll-llah, uel- “Ai që thotë pas çdo namazi subhanall-llah 33 herë, elhamdulil-lah, wAll- hamdulil-lah 33 herë dhe  All-llahu ekber 33 herë, dhe të gjitha
llahu ekber (33 herë), bashkë bëjnë nëntëdhjetenëntë, dhe njëqind rrumbullak bëhen
dhe e mbyll duke
me la ilahe il-lAll-llahu uahdehu la sherike leh, lehul mulku ue
thënë la ilahe il-lAll- lehul hamdu ue huve ala kul-li shejin kadir!1 Ai që i bën këto i
llah
falen gjynahet edhe nëse janë sa shkuma e detit!”
Leximi i ajetit kursij “Ai që lexon ajetin kursij pas çdo namazi farz, nuk e ndalon të
pas çdo namazi farz futet në Xhenet asgjë përveç vdekjes!”
Vizita e të “Nuk ka musliman që viziton një musliman tjetër në mëngjes, që të mos
sëmurit luten për të shtatëdhjetë mijë engjëj derisa të ngryset; dhe nëse e viziton
në mbrëmje, për të luten shtatëdhjetë mijë engjëj derisa të gdhijë; dhe do
të ketë një kopsht në Xhenet!”
Duaja kur
“Ai që shikon dikë të sprovuar dhe thotë: El-hamdu Lil-lahilshikojmë dikë me ledhi ‘áfánií mimmebtelake bihi we feddalení ‘alá kethírin
të meta
mimmen haleka tefdílâ!2 nuk do e godasë ajo sprovë!”
Ngushëllimi i atij “Ai që ngushëllon një të sprovuar do marrë sa shpërblimi i tij!”
që i ka rënë ndonjë “S’ka musliman që ngushëllon vëllain e tij për fatkeqësinë që i ka
fatkeqësi
rënë, që Allahu të mos e veshë me zbukurimet e fisnikërisë!”
Falja e namazit të “Kush është i pranishëm në një xhenaze derisa t’i falet namazi,
xhenazes dhe ndjekja ka një kirat; dhe kush është i pranishëm derisa të varroset, ka
e saj për në varreza dy kirat!” I thanë: “Ç’janë dy kirat?” Tha: “Sa dy male të
derisa të varroset
mëdhenj!” Atëherë Ibn Umeri tha: “Nuk jemi treguar
vigjilentë ndaj shumë kirateve!”
Ndërtimi i xhamive “Ai që ndërton për hir të Allahut një xhami qoftë edhe sa
për hir të Allahut të shtëpiza e thëllëzës, Allahu do t’i ndërtojë një shtëpi në
Madhëruar
Xhenet!”
Dorëdhënia “S’ka ditë në të cilin zgjohen robërit, që të mos zbresin dy engjëj.
Njëri prej tyre thotë: ‘O Allah, jepi dorëdhënit mirësi!’, ndërsa tjetri
thotë: ‘O Allah, jepi dorështrënguarit humbje’!”
Sinqeriteti “Një dërhem ia kaloi njëqindmijë dërhemëve!” I thanë: “O i Dërguari i

Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Një dhe i Pashoq! Atij i takon sundimi dhe lavdërimi dhe Ai
është i Plotfuqishëm mbi çdo gjë!

Falënderimi i qoftë Allahut që më ka mbrojtur nga kjo me të cilën të ka sprovuar ty dhe më ka
ngritur mbi shumë krijesa të Tij!
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Allahut, po si?” Tha: “Një burrë ka dy dërhem, njërën e mban dhe
tjetrin e dhuron. Ndërkaq, një tjetër ka shumë pasuri, dhe prej saj merr
njëqindmijë dhe jep sadaka.”
Huadhënia pa “S’ka musliman që t’i japë hua dy herë vëllait të tij musliman e të
kamatë
mos konsiderohet sikur t’i ketë dhënë një herë sadaka!”
Pritja me
“Ai që pret një në vështirësi (financiare), i shkruhet sikur të ketë dhënë
durim ndaj çdo ditë sadaka, para se të vijë koha e shlyerjes së borxhit, dhe kur të
atij që është vijë koha e shlyerjes së borxhit dhe ai e pret, për çdo ditë i shkruhet
në vështirësi sikur të ketë dhënë dyfishin e saj sadaka!”
Agjërimi i një dite “Kush agjëron një ditë në rrugë të Allahut, Allahu do ta largojë
në rrugë të Allahut njëqind vjeshta (vite) fytyrën e tij nga Zjarri!”
Agjërimi i tri ditëve “Agjërimi i tri ditëve nga çdo muaj është si agjërimi gjatë gjithë
nga çdo muaj, i kohës!” Profeti u pyet për agjërimin e ditës së Arafatit dhe tha:
ditës së Arafatit “Shlyen gjynahet e vitit të kaluar dhe atij në vijim!” U pyet edhe për
dhe Ashures
agjërimin e ditës së Ashures dhe tha: “Shlyen gjynahet e vitit të
kaluar!”
Agjërimi i gjashtë ditëve “Ai që agjëron Ramazanin dhe e përcjell me gjashtë ditë
nga muaji sheval
nga shevali, është sikur të ketë agjëruar gjatë gjithë kohës!”
Namazi i teravisë me “Atij që falet me imamin derisa të mbarojë, i quhet sikur të
imamin derisa të mbarojë jetë falur gjithë natën!”
Bërja e umres “Umreja në Ramazan është e barabartë me një haxh, ose sa një haxh
në Ramazan me mua!” “Ai që i bën tavaf Qabesë shtatë herë dhe fal dy rekatë
namaz, është sikur të ketë liruar një rob!”
Haxhi i
“Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç Xhenetit!” “Ai që bën
pranuar
haxh duke shmangur fjalët e pahijshme dhe gjynahet, kthehet si në
ditën në të cilën e ka lindur nëna!”
Vepra e mirë në “Nuk ka ditë ku vepra e mirë të jetë më e dashur për Allahun se këto
dhjetë ditët e ditë, domethënë, dhjetë ditët!” I thanë: “O Profet i Allahut, as lufta
para të muajit në rrugë të Allahut?” Tha: “As lufta në rrugë të Allahut, përveç atij
dhulhixhes
që del me veten dhe me gjithë pasurinë e tij dhe nuk kthehet me asgjë!”
Kurbanet
Shokët e të Dërguarit të Allahut thanë: “Ç’janë këto kurbane, o i
Dërguari i Allahut?” Tha: “Tradita e Ibrahimit, babait tuaj.” I thanë:
“Po ne me se shpërblehemi për të, o i Dërguari i Allahut?” Tha: “Për
çdo fije floku një sevap!” I thanë: “Po lëkura, o i Dërguari i
Allahut?” Tha: “Për çdo fije leshi nga lëkura një sevap!”
Shpërblimi i të diturit dhe “Vlera e të diturit dhe e adhuruesit është si krahasimi im
vlera e tij
me më të thjeshtin prej jush!”
T’i lutesh Zotit me
“Ai që i kërkon me sinqeritet Allahut rënien dëshmor,
sinqeritet për të rënë
Allahu do t’i japë gradën e dëshmorëve, edhe nëse vdes në
dëshmor
shtrat!”
Qarja nga frika e Allahut “Dy sy nuk i prek Zjarri: syrin që qan nga frika e Allahut
dhe ruajtja në rrugë të Tij dhe syrin që kalon natën duke bërë roje në rrugë të Tij!”
Mbështetja tek Allahu Pejgamberit iu shfaqën në ëndërr popujt dhe pa që nga
dhe lënia e mjekimit me bashkësia e tij shtatëdhjetëmijë do futen në Xhenet pa
djegie, me këndimin e llogari dhe pa dënim. Ata janë: “Ata që nuk mjekohen me
rukjes dhe shikimin e djegie, as kërkojnë t’u këndohen (rukje), as ndjekin
zogjve
fluturimin e zogjve, por i mbështeten vetëm Zotit të tyre!”
Shpërblimi i atij që i
“Nuk ka musliman që i vdesin tre fëmijë para moshës
vdesin fëmijët të vegjël madhore dhe Allahu të mos e fusë në Xhenet, nga mëshira
që ai ka treguar për ta!”
Humbja e shikimit dhe Allahu i Madhëruar thotë: “Kur e sprovoj robin tim me dy
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të dashurit e tij dhe ai bën durim, do t’ia kompensoj me
Xhenet!”
Lënia e një gjëje nga
“Kur ti të lësh diçka nga devotshmëria për Allahun,
devotshmëria për Allahun Allahu do të të japë diçka më të mirë se ajo!”
Mbrojtja e nderit “Ai që më garanton çfarë ka mes dy mjekrave dhe dy këmbëve, i
dhe e gjuhës
garantoj Xhenetin!” “Ai që hesht ka shpëtuar!”
Bërja bismilah “Kur burri hyn në shtëpinë e tij dhe kujton Allahun kur futet dhe kur
kur futemi në ushqehet, shejtani thotë: ‘Nuk keni as vend për të ndenjur dhe as
shtëpi dhe para ushqim!’ Ndërsa nëse futet dhe nuk e përmend Allahun, kur futet
se të hamë
shejtani thotë: ‘E gjetët vendndenjjen!’ Dhe nëse nuk e përmend
Allahun kur ushqehet, shejtani thotë: ‘Gjetët vendndenjje dhe
darkë’!”
Lutja pas
“Ai që ha dhe thotë: El-hamdu Lil-lahil-ledhi et’ameni hadha, we
ushqimit dhe rezekaníhi min gajri haulin minní we la lá k’uwweh!1, i falen të
një veshjeje të gjitha gjynahet e kaluara. Dhe kur vesh një rrobë të re thotë: Elre
hamdu lil-láhil-ledhí kesání hádhá we rezekanihi min gajri haulin
minní we lá k’wweh!2”
Ai që dëshiron Fatimja (radijallahu
) i kërkoi Pejgamberit (sal-lallahu
anhu!
alejhi ue sel-lem) një shërbyes. Ai i tha
të lehtësojë
asaj dhe Aliut (radijallahu
): “A t’ju tregoj për diçka më të mirë se ajo që
anhu!
vështirësitë e më kërkuat? Kur të shkoni për të fjetur thoni 34 herë Allahu ekber!,
punëve të tij 33 herë subhanAllah! dhe 33 herë elhamdulil-lah! Kjo është më mirë
për ju se sa shërbëtori!”
Lutja para
“Nëse dikush prej jush dëshiron të shkojë me bashkëshorten e tij, le
marrëdhënieve të thotë: Bismil-lah, All-llahumme xhennibnash-shej-tane, we
intime
xhennibish-shejtane ma rezak’tena!3 Nëse në atë marrëdhënie u
caktohet fëmijë, atë nuk do e dëmtojë kurrë shejtani!”
Kënaqësia që i “Nëse gruaja falë pesë vaktet, agjëron, mbron nderin e saj dhe i
jep gruaja burrit bindet burrit, i thuhet futu në Xhenet nga ajo derë që dëshiron!”
të saj
“Ajo grua që vdes dhe burri i saj është i kënaqur me të, do futet në
Xhenet!”
Sjellja e mirë me
“Kënaqja e Zotit është te kënaqja e prindit!” “Ai që dëshiron të
prindërit dhe ruajtja e ketë risk me bollëk dhe t’i shtohet jeta, le të ruajë lidhjet
lidhjeve farefisnore farefisnore!”
Kujdesi për
“Unë dhe kujdestari i jetimëve do të jemi si këta të dy në Xhenet!”,
jetimin
dhe bëri me shenjë me gishtin tregues dhe të mesit.
Morali i lartë “Muslimani me moralin e tij të lartë arrin gradën e atyre që
agjërojnë dhe falen pambarim!” “Unë i garantoj... dhe një shtëpi në
majë të Xhenetit për atë që ka moral të mirë!”
Mëshira dhe
“Ndër robërit e Tij Allahu mëshiron ata që janë të
dhembshuria ndaj
mëshirshëm!” “Mëshironi ata që janë në Tokë, t’ju mëshirojë
krijesave
Ai që është në qiell!”
Të dëshirosh të mirën “Askush nga ju nuk ka besuar derisa derisa të dojë për
për muslimanët
vëllain e tij atë që do për veten!”
Ndjenja e “Ndjenja e turpit sjell vetëm të mira.” “Ndjenja e turpit është pjesë e
turpit besimit.” “Katër gjëra janë prej traditave të të dërguarve: ndjenja e turpit,

Falënderimi i takon Allahut, që më mundësoi të ha dhe më furnizoi pa mundin dhe fuqinë time!
Falënderimi i qoftë Allahut që ma mundësoi këtë rrobë dhe më furnizoi me të, pa ndihmën dhe
fuqinë time!

Me emrin e Allahut, o Zot, na e largo shejtanin! Na e largo nga ai me të cilin do na furnizosh!
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parfumi, misvaku dhe martesa.”
“Një burrë shkoi te Profeti dhe i tha: “Es-selmu alejkum!” Profeti i tha:
“Dhjetë.” Më pas erdhi një tjetër dhe tha: “Es-selmu alejkum we
rahmetull-llh!” Profeti tha: “Njëzetë.” Pastaj erdhi një i tretë dhe tha: “Esselmu alejkum we rahmetull-llh we beraktuh!” Profeti tha: “Tridhjetë.”
Domethënë, sevape.
Shtrëngimi i
“Nëse dy muslimanë ia shtrëngojnë dorën njëri-tjetrit, do jenë të
duarve në takim falur para se të ndahen!”
Mbrojtja e nderit të “Ai që mbron nderin e vëllait të tij musliman, Allahu do e mbrojë
muslimanit
fytyrën e tij nga Zjarri Ditën e Gjykimit!”
Dashuria për të “Ti do jesh me atë që do! Enesi (radijallahu
) tha: “Sahabët nuk kanë
anhu!
devotshmit dhe qenë kurrë më të gëzuar sesa atë çast kur dëgjuan këtë hadith!”
ulja me ta
Ata që duhen për Allahu i Madhëruar thotë: “Ata që duhen për hir të Madhështisë
hir të madhështisë sime do kenë minbere prej drite, që do t’i kenë zili profetët dhe
së Allahut
dëshmorët!”
Lutja për “Lutja e muslimanit për vëllain e tij jo në prani të tij është e pranuar. Atij
muslimanët i qëndron mbi kokë një engjëll i ngarkuar, që sa herë të lutet për mirësi
ndaj vëllait të tij, engjëlli i autorizuar thotë: ‘Amin, edhe ty si ai’!”
Kërkimi falje për
“Kush kërkon falje për besimtarët dhe besimtaret, për çdo
besimtarët dhe besimtaret besimtar dhe besimtare Allahu i shkruan nga një sevap!”
Largimi i pengesave nga “Kam parë një burrë që sodiste Xhenetin për një pemë që
rruga
kishte hequr nga rruga, e cila i mundonte njerëzit.”
Lënia e
“Unë i garantoj një shtëpi në anë të Xhenetit atij që lë polemikën,
polemikave dhe edhe nëse ka të drejtë; dhe për një shtëpi në mes të Xhenetit për atë
e gënjeshtrës që lë gënjeshtrën, edhe nëse është shaka!”
Kontrolli i
“Ai që kontrollon veten gjatë zemërimit, ndërkohë që edhe mund të
vetvetes në
mos e bënte këtë, Allahu do ta thërrasë para të gjitha krijesave Ditën
zemërim
e Gjykimit e do ta lërë të zgjedhë hyrinë që dëshiron!”
Vlerësimi për “Atë që e vlerësoni për mirë do t’i bëhet i detyrueshëm Xheneti, dhe
mirë dhe për atë që e vlerësoni për keq do t’i bëhet i detyrueshëm Xhehenemi. Ju
keq
jeni dëshmitarët e Allahut në tokë...”
Nxjerrja e
“Ai që e nxjerr një musliman nga një prej halleve të kësaj bote,
muslimanit (nga një Allahu do e çlirojë nga një prej halleve të Ditës së Gjykimit! Ai që
situatë e vështirë), ia lehtëson një muslimani një vështirësi, Allahu do e lehtësojë në
lehtësimi dhe
këtë jetë dhe në tjetrën! Ai që i mbulon një të metë një muslimani,
mbulimi i tij
Allahu do ia mbulojë një të metë në këtë botë dhe në ahiret!”
Dhënia përparësi “Atij që ka si preokupim kryesor ahiretin, Allahu do t’ia vendosë
botës tjetër
në zemër pasurinë e tij, do t’ia rregullojë çështjet dhe kjo botë do
t’i vijë e nënshtruar!”
Drejtësia e “Shtatë vetë do jenë nën hijen e Allahut, ditën kur nuk do ketë hije tjetër
udhëheqësit, përveç hijes së Tij: prijësi i drejtë, djali i rritur me ibadet për, një person
devotshmërie zemra e të cilit është e lidhur me xhaminë, dy persona që duhen për hir
djalit, lidhja të Allahut (kur janë bashkë edhe kur ndahen nga njëri tjetri), ai
pas xhamisë sprovohet nga një grua e bukur dhe me pozitë, ndërsa ai i thotë se i
dhe dashuria frikësohem Allahut dhe ai që jep sadaka aq fshehtas, saqë dora e majtë
për hir të
nuk e di se çfarë jep e djathta. Dhe ai që e kujton Allahun në vetmi dhe i
Allahut
rrjedhin sytë lot.”
Kërkimi i “Atij që kërkon falje pambarim, Allahu do t’i bëjë rrugëzgjidhje nga
faljes
çdo vështirësi; në çdo brengë çlirim dhe do ta furnizojë nga nuk e
mendon!”
Dhënia
selam
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Nr Çështja e
ndaluar
Qëllimi i
1 veprave të
njerëzve
Devotshmër
ia e jashtme
dhe
2
shkatërrimi
në brendësi
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14






Çështje për të cilat është
transmetuar se janë të ndaluara
Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) thotë:



Allahu i Madhëruar thotë: “Unë jam më i Panevojshmi i ortakëve
kundrejt shirkut. Kush bën një vepër në të cilën më bën ortak me të
tjerë, Unë do ta lë atë me shirkun e tij (me atë që i ka bërë si shok Atij)!”
“Disa njerëz në Ditën e Gjykimit do vijnë me sevape të mëdha sa malet e
bardha të Tihames1, dhe Allahu do t’i bëjë shkrumb e hi.” Theubani i
tha: “O i Dërguari i Allahut, na i përshkruaj, na i qartëso, se ndoshta
mund të jemi prej tyre dhe nuk e dimë!” Tha: “Ata janë vëllezërit tuaj
dhe nga lloji juaj, falen natën ashtu si edhe ju, por ata janë nga ata që kur
janë vetëm për vetëm me gjërat e ndaluara, i veprojnë!”
Mendjemadhësia “Nuk futet në Xhenet ai që ka në zemër një grimcë
mendjemadhësi.” (Mendjemadhësi nënkupton refuzimin e të
Vërtetës dhe përçmimin e njerëzve.)
Veshja e rrobave “Varja poshtë kërcinjve të këmbëve ka të bëjë me veshjen e
që varen poshtë poshtme të trupit, të këmishës së gjatë dhe çallmës. Kush tërheq
zvarrë diçka nga mendjemadhësia, Allahu nuk do ta shikojë Ditën e
kërcinjve të
këmbës
Gjykimit!”
Smira “Qëndroni larg smirës, sepse smira i ha sevapet si zjarri drutë!”
Kamata “I Dërguari i Allahut (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) e ka mallkuar atë që e merr kamatën dhe
atë që e jep.” “Një dërhem kamatë e marrë nga një person, duke e ditur,
është më e rëndë se tridhjetë e gjashtë marrëdhënie jashtëmartesore!”
Pirja e “Nuk futet në Xhenet ai që është i dhënë pas alkoolit, as ai që i beson
alkoolit magjisë dhe as ai që ndërpret lidhjet fisnore!” “Ai që pi alkool nuk e ka të
pranuar namazin për dyzet netë!”
Gënjeshtra “Mjerë për atë që i bën njerëzit për të qeshur me gënjeshtra! Mjerë për të!
Mjerë për të!”
Spiunimi “Ai që dëgjon bisedën mes disa njerëzve, ndërkohë që ata nuk e dëshirojnë
këtë, Ditën e Gjykimit në veshët e tij do të hidhet plumb i shkrirë!”
Pikturimi “Njerëzit që do dënohen më shumë Ditën e Gjykimit do jenë piktorët që
bëjnë gjallesa!” “Enjëjt nuk futen në atë shtëpi ku ka qen dhe
fotografi/piktarë me gjallesa.”
Thashethemet “Thashethemexhiu nuk futet në Xhenet!”(Thashethemi
nënkupton
qarkullimin e bisedave mes njerëzve me synim të keq.)
Përgojimi “A e dini se ç’është përgojimi?” Thanë: “Allahu dhe i Dërguari i Tij e dinë
më mirë.” Tha: “Të përmendësh vëllain tënd për gjëra që ai nuk i pëlqen.”
I thanë: “Po nëse ato që them për të janë të vërteta?” Profeti u përgjigj:
“Nëse janë të vërteta ato që thua, është përgojim; në të kundërt është
shpifje.”
Mallkimi “Mallkimi i muslimanit është njëlloj si vrasja e tij!” “Mos e mallko erën se
ajo është e urdhëruar!” “Nëse dikush mallkon diçka pa e merituar,
mallkimi kthehet kundër tij!”

Përhapja e “Një prej njerëzve me pozitën më të keqe tek Allahu Ditën e
të
Gjykimit do të jetë ai që i shfaqet2 gruas së tij dhe ajo që i shfaqet
fshehtave burrit të saj, dhe më pas e përhapin këtë të fshehtë.”

Emër mali në Gadishullin Arabik.
Është fjala për atë që ndodh mes atyre të dyve në një marrëdhënie intime, bashkëshortore (shën. i përkth.).
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15 Fjalët vulgare
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

“Nga njerëzit me pozitën më të keqe tek Allahu Ditën e Gjykimit do
jetë ai prej të cilit njerëzit largohen për shkak të vulgaritetit të tij.”
Akuzimi i
“Çdo njeri që i thotë vëllait të tij musliman: “O qafir!”, kjo do
muslimanit për përmbushet mbi njërin prej tyre. Nëse është e vërtetë... e nëse nuk
mosbesim (kufr) është, atëherë i kthehet atij që e ka thënë.”
Mohimi “Kush pretendon se nuk i përket babait të tij, duke e ditur se i përket atij,
i atësisë Xheneti do jetë haram për të!” “Mos pretendoni se nuk jeni të babait tuaj,
sepse pretendimi se nuk i përket babait është mohim (kufr)!”
Frikësimi i “Nuk i lejohet muslimanit që të trembë një musliman!” “Kush bën shenjë
mslimanit me thikë drejt vëllait të tij, e mallkojnë engjëjt derisa ta largojë nga dora!”
Vrasja e
“Kush vret një person nën besë pa të drejtë, nuk do e ndjejë erën e
besëmarrësit në Xhenetit, edhe pse era e Xhenetit ndjehet njëqind vite larg!”

vendet islame
Armiqësia me të dashurit e “Allahu i Madhëruar thotë: “I kam shpallur luftë atij që
Allahut
bën armik një të dashurin Tim!”
T’i thuash “zotëri”
“Mos i thoni dyfytyrëshit ‘zotëri’, sepse nëse ai është
dyfytyrëshit dhe të prishurit zotëria juaj, keni zemëruar Zotin tuaj!”
Mashtrimi i “Nuk ka rob që Allahu e ka bërë përgjegjës mbi disa, që vdes ditën
atyre që janë nën që vdes, ndërkohë që i ka mashtruar ata që janë nën kujdestarinë e
kujdestari
tij, që Allahu mos t’ia bëjë haram Xhenetin!”
Dhënia fetva (gjykimet “Gjynahu i atij që i është dhënë një gjykim pa njohuri është
fetare) pa njohuri
mbi atë që e ka dhënë gjykimin!”
Lënia e xhumasë “Atij që e lë xhumanë tre herë nga pakujdesia, Allahu ia vulos
dhe e ikindisë zemrën!” “Puna atij që lë namazin e ikindisë i shkon dëm!”
Shpërfillja ose “Besa mes nesh dhe mes tyre është namazi, kush e lë atë ka bërë
lënia e namazit kufr!” “Mes një njeriu, shirkut dhe kufrit qëndron lënia e
namazit!”

26 Kalimi para atij që “Sikur ta dinte ai që kalon para atij që fal namaz, se ç’dënim ka,
falet
më mirë do qëndronte dyzet... sesa të kalonte para tij!”
Mundimi
i
falësve
“Ai që ha qepë, hudhër dhe pras, të mos i afrohet xhamive tona,
27
sepse edhe engjëjt i mundon ajo që i mundon njerëzit!”

28 Rrëmbimi i tokës “Ai që rrëmben një copë tokë padrejtësisht, Ditën e Gjykimit
Allahu do t’ia varë atë në qafë nga shtatë shtresat e tokës!”

29
30
31
32
33
34

Fjalë të cilat e “Njeriu mund të flasë disa fjalë që e zemërojnë Allahun pa e pandehur,
zemërojnë
të cilat e flakin në Xhehenem shtatëdhjetë vjeshta (vite)!”
Allahun
Fjalët e shumta pa “Mos flisni shumë pa e përmenduar Allahun, sepse fjalët e shumta
e përmendur
pa përmendjen e Allahut e bëjnë të vrazhdë zemrën!”
Allahun
Fjalëshumtit
“Më i urryeri ndër ju tek unë dhe më larg meje në vendulje Ditën e
mendjemëdhenj Gjykimit janë llafazanët, llafemëdhenjtë dhe fjalamanët mburravecë.”
Shkujdesja ndaj “Është e pamundur të ulen disa njerëz në një vend ku nuk e kujtojnë
përmendjes së Allahun e nuk dërgojnë salavatë mbi Profetin, pa ndjerë humbje dhe
Allahut
keqardhje! Nëse dëshiron Allahu i dënon, e nëse do, i fal.”
Të kënaqesh për “Mos e shfaq kënaqësinë tënde për fatkeqësinë e muslimanit,
fatkeqësinë e një përndryshe Allahu e mëshiron atë dhe të sprovon ty!”
muslimani
Ftohja mes
“Nuk i lejohet një muslimani të braktisë vëllain e tij më shumë se
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muslimanëve

35
36
37

38

39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

tre ditë! Ai që e braktis më shumë se tre ditë dhe vdes, hyn në
Zjarr!”
Shfaqja e
“I gjithë umeti im është i shpëtuar, përveç atyre që i shfaqin hapur
gjynaheve
gjynahet e tyre!”
Morali i ulët “Morali i ulët e prish veprën siç e prish uthulla mjaltin.”
Ai që e rimerr “Ai që e rimerr dhuratën është si qeni që vjell dhe më pas i kthehet
dhuratën
përsëri asaj që ka nxjerrë!” “Nuk i lejohet një njeriu që të bëjë një
dhuratë apo të falë diçka dhe më pas ta rimarrë atë.”
Padrejtësia ndaj “Që një burrë të bëjë imoralitet me dhjetë gra është më e lehtë sesa
fqinjit
të bëjë imoralitet me gruan e fqinjit të tij! Që një burrë të vjedhë
nga dhjetë shtëpi, është më e lehtë për të sesa të vjedhë nga shtëpia
e fqinjit të tij!”
Shikimi i
“Birit të Ademit i është shkruar pjesa e tij nga imoraliteti, dhe me
gjërave të
patjetër që ajo do përmbushet. Kështu që, imoraliteti i syve është
ndaluara
shikimi; imoraliteti i veshëve është dëgjimi; imoraliteti i gjuhës është
fjala; imoraliteti i dorës është prekja; imoraliteti i këmbës është ecja;
ndërsa për aq sa zemra e dëshiron dhe e përfytyron, organi i epshit e
vërteton ose e përgënjeshtron!”
Prekja e një “Për një burrë është më mirë të çahet me një shufër hekuri sesa të
gruaje që nuk prekë një grua që nuk i lejohet!” “Unë nuk ua shtrëngoj dorën grave.”

lejohet
Martesa e
shigarit

Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) e ndaloi martesën e shigarit. Shigari është kur një
burrë i jep një tjetri vajzën e tij, që ai t’i japë vajzën e vet pa mehër
(prikë).
Vajtimi
“Ai që vajtohet do të dënohet për atë që vajtohet Ditën e Gjykimit.”
Betimi për të “Ai që betohet për të tjerë ka bërë kufr ose shirk!” “Ai që betohet, le
tjerë veç Allahut të betohet për Allahun, ose të heshtë.” “Ai që betohet për besën nuk
është prej nesh!”
Betimi i rremë “Ai që betohet rrejshëm për të zhvatur pasurinë e një muslimani, do ta
takojë Allahun dhe Ai do jetë i zemëruar me të!”
Betimi në tregti “Kujdes nga betimi i shumtë në tregti, sepse ai shet mallin, por
largon bereqetin!” “Betimi shet mallin, por zhduk bereqetin!”
Përngjasimi me “Ai që i ngjason një populli është pjesë e tyre.” “Nuk është prej
jobesimtarët nesh ai që u ngjason të tjerëve jashtë nesh.”
Ndërtimi mbi Profeti e ka ndaluar suvatimin e varrit, uljen mbi të ose ndërtimin
varreza
mbi të.
Tradhtia dhe “Kur Allahu do të mbledhë të parët dhe të fundit Ditën e Gjykimit,
thyerja e besës për çdo tradhtar do ngrihet një flamur dhe do thuhet se kjo është
tradhtia e filanit, të birit të filanit!”
Ulja mbi “Është më mirë që një prej jush të ulet mbi një thëngjill, t’i digjen
varreza
rrobat dhe më pas të depërtojë në lëkurë sesa të ulet mbi një varr!”
Ai që dëshiron t’i çohen “Kush dëshiron që t’i ngrihen njerëzit në këmbë, le të
në këmbë kur hyn
përgatisë vendin e tij në Zjarr!”
Lypja pa e “Sa herë që një njeri të hapë derën e lypjes, Allahu do t’i hapë derën e
pasur të
varfërisë!” “Ai që u lyp njerëzve për t’i shumuar, ai u kërkon atyre
nevojshme gaca! Le t’i shumojë ose t’i pakësojë!”
Abuzimi në “Të mos i shesë vendasi të ardhurit, mos mashtroni njeri-tjetrin, e të
tregti
mos bëjë dikush shitblerje në dëm të vëllait të vet!”

 

53

54

55
56
57
58
59
60

200

Kërkimi i gjësë “Kush dëgjon një burrë që kërkon diçka të humbur në xhami, le të
së humbur në thotë: ‘Mos ta ktheftë Allahu!’, sepse xhamitë nuk janë ndërtuar
xhami
për këtë!”
Sharja e “Mos e shani shejtanin dhe kërkoni ndihmë nga Allahu prej të keqes së
shejtanit tij!” Njëri nga sahabët thotë: “Isha ulur pas Pejgamberit mbi një kafshë,
dhe ajo u pengua. Unë thashë: “U shkatërroftë shejtani!” Ai tha: “Mos
thuaj u shkatërroftë shejtani, sepse kur thua kështu, ai zmadhohet dhe bëhet
si shtëpia dhe thotë: ‘Me fuqinë time!’ Thuaj bismilah, sepse kështu ai
zvogëlohet, derisa bëhet si një mizë!”
Sharja e “Mos i shani ethet, sepse ato zhdukin gjynahet e bijve të Ademit siç
etheve zhduk gjyryku mbeturinat e hekurit!”
Përhapja dhe
“Ai që thërret për në humbje do të marrë gjynahet e të gjithë
propaganda e gjërave atyre që e ndjekin atë, pa iu pakësuar ndërkaq asgjë atyre që e
të ndaluara
veprojnë atë gjynah!”
Gjëra të ndaluara Profeti (sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) e ka ndaluar pirjen nga gryka e enës. Profeti
gjatë pirjes
(sal-lallahu
(sal-lallahu
alejhi ue sel-lem) e ka qortuar pirjen në këmbë. Profeti
alejhi ue sel-lem) e
ka ndaluar të fryhet mbi pije.
Pirja me enë ari ose “Mos pini në enën e arit ose të argjendit! Mos e vishni
argjendi
mëndafshin dibxhin1, sepse ato janë për ata2 në këtë botë dhe
për ju në botën tjetër!”
Ngrënia dhe pirja me “Mos hani me dorën e majtë dhe mos pini me të, sepse edhe
dorën e majtë
shejtani ha me dorën e majtë dhe pi me të!”
Shkëputësi i lidhjeve “Nuk futet në Xhenet ai që ndërpret lidhjet fisnore!”

fisnore
Lënia e salavatit mbi
61
Profetin
sal-lallahu
(alejhi
ue sel-lem)
62 Mbajtja e qenve
63
64

65

66




“U poshtëroftë ai në prani të të cilit përmendem dhe nuk
dërgon salavatë mbi mua!” “Koprrac është ai në prani të të cilit
përmendem dhe nuk çon salavatë mbi mua!”
“Ai që mban qen përveç qenit të gjahut, apo të bagëtisë, nga
shpërblimi i tij i pakësohet dy kirat!”
Mundimi i kafshëve “Një grua u dënua për shkak të një maceje, të cilën e kishte
mbyllur, derisa ngordhi, kështu u fut në Zjarr!” “Mos synoni
(të vrisni pa qëllim) diçka me shpirt!”
Varja e këmbanava “Engjëjt nuk e shoqërojnë një grup në të cilin ka qen dhe zile!”
në qafën e kafshëve “Zilet janë fyejt e shejtanit.”
Kur i jepen “Kur shikon se Allahu i jep gjynahqarit atë që dëshiron nga kjo botë,
mirësi
dije se ajo është përshkallëzim, dhe më pas lexoi: “Kur ata i
gjynahqarit harruan paralajmërimet Tona, Ne ua hapëm dyert e çdo mirësie.
Por sapo gëzoheshin me atë që u dhamë, Ne i dënuam befasisht
dhe atëherë ata u zhytën në dëshpërim”!”
Dhënia
“Ai që ka shqetësimin më të madh këtë botë, Allahu ia çon varfërinë
përparësi kësaj mes dy syve, ia shpërndan punët dhe nga kjo jetë i jep vetëm atë që i
bote
ka caktuar.”

Një lloj tjetër i përafërt me mëndafshin.
Jobesimtarët.
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Udhëtimi i Përjetësisë



“O besimtarë, frikësojuni Allahut dhe çdo njeri le të shikojë se ç’ka përgatitur
për të nesërmen! Kijeni frikë Allahun, sepse Ai di çdo gjë që bëni ju!”
Varri
- stacioni i parë i jetës së përtejme Varri mund të jetë një gropë zjarri për

jobesimtarin, ose një kopsht i lulëzuar për besimtarin. Dënimi në jetën e varrit është
lakuar si ndëshkim edhe për shkujdesje e gabime të vogla, të tilla si: mospastrimi nga
urina, përgojimi, gënjeshtra, fjetja gjumë në kohën e faljes së namazit, braktisja e
Kuranit, kurvëria, homoseksualizmi, fajdeja, kamata, moskthimi i borxhit etj.
Nga dënimi në jetën e varrit, njeriun e shpëtojnë vepra të tilla si: punët e mira
dhe të sinqerta për hir të Zotit, kërkimi i mbrojtjes së Allahut ndaj ndëshkimit të
jetës së varrit, leximi i sures Mulk etj.
Njerëzit e mbrojtur nga dënimi i jetës së varrit janë: shehidi, luftëtari i
vendosur të mbrojë pozicionin e tij në luftë të shenjtë, personi që vdes ditën e
premte, kush vdes nga sëmundjet e barkut etj.
 Fryrja e Surit (bririt)
Suri është një bri i madh që e mban engjëlli Israfil. Ai do presë urdhrin e Zotit për
t’i fryrë. Fryrja e parë është fryrja e tmerrit, siç thotë Allahu në Kuran: “Dhe Ditën kur
të fryhet në Sur, do tmerrohet çdokush që gjendet në qiej e në Tokë, përveç
atyre që Allahu nuk dëshiron t’i frikësojë! Të gjithë do t’i vijnë Atij të përulur!”
Pas kësaj shkatërrohet e tërë gjithësia, dhe mbas 40 (e papërcaktuar se çfarë...) do t’i
fryhet sërish Surit. Kjo quhet “fryrja e ringjalljes”. Në Kuran lexojmë: “... pastaj do
fryhet për të dytën herë në Sur, dhe ata përnjëherë do të ngjallen e do të presin!”
 Ringjallja Më pas Allahu do të dërgojë shi, nga i cili trupat do dalin sërish nga
toka siç çelin bimët. Ata do jenë krijesa të reja dhe të pavdekshme. Do ringjallen
lakuriq, këmbëzbathur. Do t’i shohin engjëjt dhe ringjallja e tyre do jetë pikërisht
me veprën e fundit që kanë kryer në këtë jetë.
 El-Hashr – “Tubimi” Allahu do t’i tubojë njerëzit për të dhënë llogari. Ata do
jenë të trembur dhe si në gjendje të dehur. Ajo ditë do jetë një ditë e madhe, e gjatë
sa 50 mijë vjet. Jeta e kësaj bote do u ngjajë si të kish qenë një orë e vetme. Dielli
do afrohet mbi koka 1 milje. Trupat e krijesave të Zotit do mbyten në djersët e tyre,
sipas punëve që kanë kryer në këtë botë.
Ai është çasti kur do grinden e do debatojnë të dobëtit dhe mendjemëdhenjtë.
Jobesimtari do grindet me shoqëruesin e tij, me shejtanin e tij dhe pasuesit. Ata të
gjithë do mallkojnë njëri-tjetrin. Të padrejtët do kafshojnë duart e tyre.
Xhehenemi do vijë duke u tërhequr nga 70 mijë mbajtëse; në çdo mbajtëse ka
70 mijë engjëj që e tërheqin. Kur ta shohë jobesimtari në këtë botë atë skenë, do
dëshironte vdekjen ose të kish qenë më mirë dhé.
Për sa i përket mëkatarëve:
Ai që nuk e ka dhënë zukatin, do piqet e do përzhitet me flakën e parave të tij
që do t’i derdhen përsipër.
Mendjemëdhenjtë do tubohen porsi milingonat. Në atë ditë do turpërohen e do
demaskohen solemnisht, mashtruesit, të shfrenuarit dhe uzurpatorët. Hajduti do të
vijë me mallin e vjedhur, ndërsa të fshehtat do zbulohen krejtësisht.
Ndërsa besimtarët e devotshëm nuk do sprovohen, madje ky çast do zgjasë për
ta aq sa zgjat namazi i drekës.
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 Shefati – Ndërmjetësia
Bëhet fjalë për Ndërmjetësinë e Madhe, që është e posaçme për Profetin tonë të
dashur, Muhamedin – paqja qoftë mbi të! Ai do ndërmjetësojë për mbarë
njerëzimin, Ditën e Tubimit në Mahsher, për të ndaluar sprova e madhe dhe
llogaria. Përveç këtij ndërmjetësimi të posaçëm, ka edhe ndërmjetësim të
përgjithshëm, që është për Profetin (paqja qoftë mbi të!), por edhe për të tjerë, si
për shembull, ndërmjetësimi për të nxjerrë besimtarët nga shpagimi në zjarr, apo
ndërmjetësimi për ta për të fituar grada më të larta në Xhenet etj.

 Llogaridhënia

Njerëzia do paraqitet para Krijuesit e vendosur në rreshta. Do t’u paraqiten punët
dhe do pyeten për to. Atyre do u kërkohet llogari sidomos për jetën e tyre, rininë,
pasurinë, dijen dhe mbajtjen e premtimit. Do të pyeten për begatitë që u janë
dhuruar, si: shikimi, dëgjimi dhe mendja.
Jobesimtari dhe dyfytyrëshi do merren në pyetje publikisht, për t’u poshtëruar
para të gjithëve me argumente kundër tyre. Ndaj tyre do dëshmojnë shumëçka:
njerëzit, toka, dita, nata, pasuria, engjëjt, organet e tyre etj., derisa të vërtetohet
plotësisht faji i tyre dhe ta miratojnë edhe ata vetë.
Ndërsa besimtari do merret në llogari nga Krijuesi mënjanë, derisa të pranojë
mëkatet dhe gabimet e veta, e më pas do t’i thotë: “Ti mbulova në atë jetë, dhe ja
ku sot Unë po t'i fal ato!”
I pari popull (masë) që do merret në llogari është umeti i Muhamedit – paqja
qoftë mbi të! Vepra e parë për të cilën do pyetet është namazi dhe shpagimi i gjakut.

 Ardhja e fletushkave

Këto fletushka do vijnë atë Ditë dhe do bëhen një libër, siç thuhet në Kuran: “Dhe
Libri (i veprave të tyre) do t’u vihet përpara, e do t’i shohësh gjynahqarët se si do
tmerrohen nga ato që gjenden në të dhe do të thonë: ‘Të mjerët ne! Çfarë është
ky libër që nuk paska lënë asnjë vepër të madhe apo të vogël pa e shënuar atë’!”
Besimtarëve libri u vjen nga e djathta, ndërsa jobesimtarëve dhe hipokritëve do t’u
vijë nga e majta, mbas.

 Peshorja

Veprat e njerëzisë do peshohen në Peshoren e Veprave, për t’u shpërblyer më pas
sipas tyre. Peshorja është reale dhe ka dy krahë. Veprat e kryera në pajtim me
besimin islam dhe për hir të Allahut peshojnë rëndë në krahun e peshores. Prej
këtyre veprave që rëndojnë në peshore janë: dëshmia l ilhe il-lAll-llh..., morali i
mirë, dhikri etj. Kështu që njerëzit do gjykohen sipas veprave të tyre, të mira
qoshin apo të këqija.

 Hauzi1

Më pas muslimanët do t’i drejtohen Hauzit. Ai që do pijë prej ujit të tij nuk do
ndjejë më etje. Çdo profet i Zotit do të ketë hauzin e tij, ndërsa hauzi më i madh
është ai i profetit Muhamed – paqja qoftë mbi të! Uji i Hauzit është më i bardhë se


Vend ku mblidhet ujë, gropë e madhe. Në kontekstin islam, hauzi i Profetit Muhamed (paqja
qoftë mbi të!) është një gropë e madhe me ujë, në formë katrore, gjatësia e një brinje e së cilës
është e tillë sa do njeriut do i duhej një muaj kohë për ta përshkuar të tërën (shën. i përkth.).
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qumështi, me erë më të mirë se misku dhe më i ëmbël se mjalti. Kupat dhe enët në
anë të tij janë të panumërta, si yjet në qiell. Ato do jenë të florinjta dhe të argjendta.
Uji i Hauzit vjen prej ujit të lumit Keuther në Xhenet.

 Sprovimi i besimtarëve

Në fund të Ditës së Tubimit, jobesimtarët femohues do ndjekin zotat e tyre që i
kanë adhuruar në këtë botë. Zotat do udhëheqin drejt Zjarrit të Xhehenemit, grupegrupe. Nuk do mbesë kush tjetër, përveç besimtarëve dhe hipokritëve. Në këtë çast
Allahu do t’i pyesë të mbeturit: “Çfarë po prisni?” Ata i thonë: “Presim Zotin
tonë!” Ata do e njohin kur t’u zbulohet kërciri i Tij, e mu për këtë do të bien
përultasi në sexhde, përveç hipokritëve. Për këtë skenë në Kuran thuhet: “Ditën (e
Kiametit), kur të zbulohet kërciri, ata do thirren që të përulen në sexhde, por
nuk do të munden!”
Pas kësaj ata ndjekin Allahun, i Cili do të vendosë Urën e Siratit për kalim dhe do t’i
japë dritë për ta kaluar atë, e ndërkaq drita e hipokritëve do shuhet.

 Sirati – “Ura”

Sirati nënkupton një urë të gjatë e të shtrirë mbi Xhehenem, mbi të cilin do kalojnë
besimtarët, për të sosur në Xhenet. Këtë urë e ka përshkruar profeti Muhamed
(paqja qoftë mbi të!): “Ura e Siratit është më e hollë se qimja e flokut dhe më
mprehtë se shpata, mbi të do ketë ganxha të mëdha, si gjembat e sadanit1.” (Muslimi)
Më tej besimtarëve do t’u dhurohet nga Zoti i tyre dritë, sipas veprave. Do ketë
syresh që do t’u jepet dritë sa një mal, ashtu siç do ketë nga ata që do t’u jepet
pakëz dritë në majën e gishtit tregues, sa për t’u ndriçuar paksa. Çdo besimtar do ta
kalojë urën sipas veprave të tij. Shpejtësia me të cilën do e kalojnë Urën do jetë e
ndryshme. Do ketë prej atyre që do jenë të shpejtë si një kapulitje sysh, si një rrufe,
si erë, por edhe të shpejtë si një galop kali.
Hipokritët nuk do kenë dritë; ata do zbrapsen dhe mes tyre dhe besimtarëve do
ngrihet një mur. Ata do përpiqen të kalojnë Urën, por më në fund do përfundojnë
në Zjarr.

 Zjarri i Xhehenemit

Në fillim do hyjnë jobesimtarët (femohuesit), pas tyre mëkatarët nga radhët e
besimtarëve, dhe pas tyre hipokritët. Thuhet se në çdo 1000 (pa përcaktuar gjë) 999
do hyjnë në Zjarr. Xhehenemi ka shtatë dyer. Zjarri i tij është 70 herë më i fortë se
zjarri në këtë botë. Trupat e jobesimtarëve do zmadhohen fizikisht, me qëllim që ta
përjetojnë sa më shumë dënimin. Distanca ndërmjet supit dhe mjekrës tek ata do
jetë e barabartë me distancën që përshkohet në tre ditë. Dhëmbi i tyre do ketë
përmasa sa mali i Uhudit. Do t’u rreshket lëkura nga përcëllimi dhe do t’u
ndërrohet me lëkurë të re. Do pijnë ujë të nxehtë që do t’u çpojë zorrët dhe do
ushqehen me zakum (frut me aromë, pamje dhe shije të keqe) dhe qelb.
Ndëshkimi më i lehtë në Xhehenem është ndëshkimi i atij personi që do t’i
vendosen nën këmbë kongjij zjarri, prej të cilave do t’i ziejnë trutë. Ndëshkimet do
jenë të ndryshme: me zinxhirë zjarri, petka zjarri, pjekje lëkure, shkrirje etj. Fundi i
Bimë gjembore që rritet në vendet e nxehta.
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Xhehenemit është shumë i thellë. Sikur të hidesh në zjarr një foshnje, do soste në
fund të tij 70 vjeç.
Lënda djegëse e Xhehenemit janë jobesimtarët dhe gurët. Ajri i tij është i
ndotur dhe i helmatisur, hija e tij është tymi i zi. Ai përpin çdo send dhe nuk lë
asgjë nga lëkura deri në asht.

 Al-Kantarah – “kalimi në një urë të dytë”

Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të!) thotë: “Kur të shpëtojnë besimtarët nga
Zjarri, do bllokohen në një tjetër urë më të vogël (al-kantarah)1. Aty do shlyejnë
padrejtësitë që i kanë bërë njëri-tjetrit në këtë botë. Vetëm kur të pastrohen dhe të
çlirohen prej tyre do t’u lejohet të hyjnë në Xhenet.
“Për Atë që ka shpirtin e Muhamedit në Dorën e Tij, çdo besimtar do dijë të
udhëzohet për të shkuar drejt vendit (shtëpisë) që i takon në Xhenet, më mirë se
ç’di të kthehet në shtëpinë e tij në këtë botë!” (Buhariu)

 Xheneti

Xheneti do jetë streha e fundit e besimtarëve. Ndërtesat e tij do jenë të bëra me flori
dhe argjend e të veshura me myshk (aromatik). Gurët e tij do jenë perlat dhe rubinët,
ndërsa vetë toka do jetë prej shafrani. Xheneti ka tetë porta. Gjerësia e secilës portë
është sa distanca e përshkuar për tri ditë, e megjithëkëtë, përsëri do të ketë dyndje tek
to. Xheneti ka njëqind shkallë (pozita), e hapësira ndërmjet dy shkallëve të tij është
sa hapësira ndërmjet qiellit dhe Tokës. Firdewsi është shkalla më e lartë e Xhenetit, e
prej tij burojnë të gjithë lumenjtë e ujit, verës, mjaltit dhe qumështit, të cilët rrjedhin
pa ndonjë rrjedhë të caktuar, por do jetë besimtari që do i japi drejtimin sipas
dëshirës së tij. Mbi Firdews ndodhet Froni i të Gjithëmëshirëshmit.
Ushqimi i Xhenetit (frutat) do jenë të përhershme, të kapshme për dorën e
njeriut. Në Xhenet do ketë tenda në formën e guaskës së perlave, me gjerësi 70
milje, e në çdo qoshe të saj do ketë banorë të gjatë, pa mjekër, me sy të ngjyer me
kuhl dhe me flokë të përdredhur.
Aty banorët do kenë rini të përjetshme; nuk do t’u mbarojnë kurrë veshjet e
bukura, si dhe nuk do kryejnë nevoja personale si në këtë botë.
Krehrat do jenë prej floriri, sekrecionet e hundës do jenë si myshku me erë të mirë.
Femrat e Xhenetit do jenë bukuroshe, të virgjëra e të dashura për bashkëshortët
(partnerët) e tyre.
I pari që do hyjë në Xhenet është Muhamedi (paqja qoftë mbi të!), i shoqëruar
nga profetët e tjerë.
Më e pakta që do t’i jepet një banori të Xhenetit është dhjetëfishi i asaj që ai
vetë ëndërron e dëshiron. Shërbëtorët në Xhenet do kenë pamjen e djelmoshave
përherë të rinj.
Mirësia dhe kënaqësia më e madhe e Xhenetit do jetë shikimi i Zotit, e pas
kësaj kënaqësi të shumta pa fund.


Për kuptimin e al-kantarah ka pasur disa mendime. Një pjesë e interpretuesve të hadithit kanë
mendimin se ajo është një pjesë e Urës së Siratit; një pjesë tjetër shprehen se është pjesa
fundore e Urës së Siratit; ndërsa të tjerë dijetarë kanë mendimin se ajo është një urë tjetër kalimi
që s’ka lidhje me Urën e Siratit (shën. i përkth.).







Abdesi

mënyra e marrjes abdes



Abdesi duhet të merret vetëm me ujë të pastër. Ujë i pastër konsiderohet ai ujë që ka mbetur
në natyrën e tij fillestare (i pastër), ose ai që ka ndryshuar një nga cilësitë e tij: ngjyrën, erën,
shijen, si rezultat i përzierjes me diçka të pastër. Për shembull përmendim ujin që ka
ndryshuar diçka në cilësitë e tij për shkak të qëndrimit gjatë në një vend.  Nuk është e
pëlqyeshme marrja abdes me ujë të nxehtë apo shumë të ftohtë, apo edhe të folurit gjatë marrjes
abdes.  Uji që konsiderohet i pakët bëhet i pistë menjëherë kur bie në kontakt me
papastërtitë. Ndërsa uji që konsiderohet i bollshëm (afërsisht mbi 210 litra) nuk bëhet i pistë
nga kontakti me papastërtitë, vetëm nëse ndryshon një nga tri cilësitë e tij: ngjyra, era ose shija.
Abdesi fillon me thënien Bismilah, dhe është e pëlqyeshme larja e duarve në fillim, duke e
përsëritur tri herë, sidomos për atë person që sapo është ngritur nga gjumi.  Nëse
besimtari harron të thotë Bismilah në fillim, abdesi i tij është i saktë, gjithsesi. Në qoftë se
kujtohet gjatë marrjes së abdesit për këtë thënie, atëherë le ta thotë në atë çast, por pa e rinisur
abdesin nga e para.  Nuk është pëlqyeshme larja më shumë se tri herë e gjymtyrëve.
Më pas futet uji në gojë duke e shpëlarë atë nga brenda. Pëlqehet përsëritja tri herë.Shpëlarja
e gojës bëhet vetëm sipas përshkrimit të dhënë. Nuk është e papëlqyer përcjellja e ujit në fyt pas
shpëlarjes së gojës. Është i pëlqyeshëm pastrimi i gojës me miswak paralelisht me shpëlarjen e saj
me ujë në këtë fazë të abdesit. Po ashtu, është i pëlqyeshme bashkimi ndërmjet futjes së ujit në gojë
dhe në hundë, duke ndarë nga grushti me ujë një pjesë për në gojë dhe pjesën e mbetur për në hundë.


Më pas futet uji në hundë duke e tërhequr pak atë. Pëlqehet përsëritja tri herë.

Pastrimi i hundës bëhet vetëm sipas përshkrimit të dhënë.  Është e pëlqyeshme futja e
ujit në hundë me dorën e djathtë dhe nxjerrja me të majtën.  Është e pëlqyeshme që shpëlarja

e gojës dhe pastrimi i hundës të bëhet sa më mirë, duke pasur kujdes rastet kur jemi me agjërim
dhe duhet të tregohemi të kujdesshëm që uji të mos kalojë poshtë.
Pastaj lajmë fytyrën në tërësi, nga njëri vesh në tjetrin, horizontalisht, dhe nga rrënjët e
flokëve (tek kufiri i zakonshëm ku i kanë pasur për ata që s’kanë flokë) deri te mjekra,
vertikalisht. Është e domosdoshme ndërfutja e ujit me gishtërinj në mjekër për ata persona që
kanë mjekër jo të dendur, ndërsa për ata që e kanë të dendur, është vetëm e pëlqyeshme.  Nuk
vlen kalimi thjesht i ujit mbi lëkurën e fytyrës pa e fërkuar atë.  Shpëlarja e gojës dhe pastrimi
i hundës duhen bërë përpara larjes së fytyrës.  Nuk është e pëlqyeshme larja në brendësi e
syve gjatë larjes së fytyrës.  Pëlqehet larja e fytyrës me ujë të bollshëm, por pa e tepruar.
Pastaj lajmë krahët duke nisur nga majat e gishtërinjve deri në bërryla.  Pëlqehet nisja me
krahun e djathtë, më pas me të majtin dhe fërkimi gjatë larjes.  Larja e duarve në fillim të abdesit është
e pëlqyeshme, ndërsa në këtë fazë është e detyrueshme.  Pëlqehet fërkimi i gishtave të të dyja duarve.
Më pas i japim mes’h gjithë sipërfaqes së kokës, duke filluar nga pjesa e përparme deri
mbrapa në qafë dhe anasjelltas. Duhet pasur parasysh që të mos lëmë hapësirë pa i dhënë
mes’h. Më pas fusim dy gishtat tregues në vrimat e veshëve, dhe duke i lëvizur brenda kësaj
hapësire, i pastrojmë, ndërsa dy gishtat e mëdhenj i kalojmë nga jashtë veshit. Në çfarëdolloj
mënyre t’i fërkojmë, vlen.  Nuk është e detyrueshme dhënia mes’h flokut në tërë gjatësinë
e tij, kur kemi të bëjmë me flokë të gjatë.  I jepet mes’h lëkurës së kokës në raste kur kanë
rënë flokët. Është i detyrueshëm fërkimi (pastrimi) i pjesës së lëkurës në anën e pasmë të
veshit deri te flokët, sepse konsiderohet si pjesë e kokës.  Nuk është e pëlqyeshme përsëritja
e dhënies së mes’hit mbi kokë më shumë se një herë. Nuk është e pëlqyeshme larja (lagia) e
tërë kokës në vend të dhënies mes’h, megjithëse ajo konsiderohet e vlefshme.

Dhe në fund lajmë këmbët, duke përfshirë në larje edhe kyçet.  Është e
pëlqyeshme larja e këmbës së djathtë para së majtës dhe fërkimi i tyre.  Është
i pëlqyeshëm fërkimi i gishtërinjve të këmbës me ato të duarve gjatë kësaj faze.
Në marrjen e abdesit është kusht larja e gjymtyrëve (pjesëve të trupit) sipas rendit të dhënë më lart.
Pra, fillojmë me shpëlarjen e gojës, pastrimin e hundës, larjen e fytyrës, larjen e krahëve, dhënien
mes’h kokës dhe në fund larjen e këmbëve.
Gjithashtu, në marrjen e abdesit është kusht vijueshmëria e larjes së pjesëve të trupit, që nënkupton
larjen e tyre njëra pas tjetrës pa ndërprerje të atillë që të mundësojë tharjen e ujit në gjymtyrën
paraardhëse.  Lejohet fshirja e ujit të abdesit, por lënia që të thahet vetvetiu është më e pëlqyeshme.
 Nuk pëlqehet përplasja e ujit gjatë marrjes abdes. Abdesi nuk quhet i saktë nëse i lajmë të gjitha
pjesët njëkohësisht, si, për shembull, të hidhemi në një pishinë e të zhytemi në të.
 Është traditë profetike që pas marrjes abdes të themi: “Esh-hedu en l ilhe il-lallh wahdehu l
sherke leh, we esh-hedu en-ne Muhameden abduhu we resulhu”, ashtu siç është traditë profetike
që të falim edhe dy rekate namaz pas çdo abdesi.

Namazi

 

mënyra e faljes së namazit



Kur besimtari dëshiron të falet, e nis namazin me tekbr, domethënë, Allahu Ekber.
Imami e shqipton tekbirin me zë të lartë, aq sa ta dëgjojnë ata që falen pas tij,
ndërsa xhemati e shqipton nën zë. Ngjashëm veprohet edhe me tekbiret e tjera.
• Në tekbirin fillestar duart ngrihen duke i bashkuar gishtat deri në lartësinë e supeve.
Xhemati bën tekbir mbas imamit.  Besimtari duhet të qëndrojë drejt në këmbë
kur bën tekbirin fillestar të namazit. Nuk lejohet që ai të qëndrojë i përkulur ose i ulur, vetëm në rast
se është i sëmurë.  Është e pëlqyeshme që personi që falet të vendosë përpara vetes një sutre
(pengesë që mos t’i kalojë kush përpara). Sutreja e imamit konsiderohet sutre edhe për xhematin.
 Nijeti, ose vendosja me zemër, bëhet pikërisht në këtë organ, dhe nuk ka nevojë të shqiptohet me
fjalë.  Nuk duhet neglizhuar ose ekzagjeruar me ngritjen e duarve te tekbiri fillestar.  Duhet
ngritur paksa zëri, qoftë edhe në namazet e pazëshme, deri në atë masë sa namazfalësi ta dëgjojë
këndimin.  Nuk pëlqehet kthimi majtas-djathtas, ngritja e shikimit, mbyllja e syve, qëndrimi me
duar në brez apo qëndrimi mbi një këmbë pa qenë e nevojshme. Gjithashtu nuk pëlqehet mbajtja e
këmbëve ngjitur me njëra-tjetrën gjatë qëndrimit në këmbë dhe as hapja e tyre tej mase.





Dora e djathtë vendoset mbi dorën e majtë, duke mbërthyer shpinën e pëllëmbës
ose kyçin. Shikimi vendoset në vendin ku bën sexhde. Më pas namazi hapet me

leximin e ndonjë lutjeje që është përcjellë në traditën profetike; thuhet eudhubesmeleja, të cilat shqiptohen të gjitha nën zë.

Më pas imami lexon fatihanë dhe një pjesë çfarëdo nga Kurani. Ai i lexon me zë si
fatihanë ashtu edhe pjesën e zgjedhr nga Kurani, kjo në namazin e sabahut dhe te dy

rekatet e para nga namazi i akshamit dhe i jacisë. Në çdo namaz tjetër përveç
këtyre, leximi bëhet nën zë.
Nuk është e pëlqyeshme përsëritja e fatihasë në të njëjtin rekat, ashtu si dhe leximii
vetëm i saj pa e shoqëruar me ndonjë sure tjetër ose pjesë kuranore në dy rekatët e para.  Nuk është e

detyrueshme për xhematin që të këndojë në rekatët me zë kur këndon imami, sepse këndimi i imamit
vlen si këndim edhe për xhematin. Por është e pëlqyeshme që çdo pjesëtar i xhematit ta lexojë
fatihanë gjatë heshtjes së imamit.  Nuk është e ndaluar përsëritja e të njëjtës sure në dy rekatë të
ndryshme, as ndarja e saj në dy pjesë, nga një fragment për secilin rekat; as leximi i më shumë se një
sure në një rekat të vetëm, si dhe as leximi nga fillimi, mesi dhe fundit i sures.  Është e pëlqyer që

suret të lexohen sipas rendit kuranor, ndërkohë që e kundërta është e papëlqyeshme.  Nuk lejohet
ndërprerja dhe përgjysmimi i germave, fjalëve dhe ajeteve të Kuranit, si dhe ngatërrimi i tyre brenda

të njëjtës sure.

•

•





Më pas bëhet tekbir duke ngritur duart dhe lëshohet trupi për në ruku. Pëllëmbët
vendosen mbi gjunjë, duke i kapur me gishta e hapur. Kurrizi shtrihet drejt dhe koka

mbahet në nivel të njëjtë me të. Në ruku thuhet Subhne rabbijjel–adhm tre herë.
Është waxhib thënia e tekbiri dhe e shprehjes Semiaallhu limen hamideh para
dhe pas rukusë. Këto duhen thënë respektivisht para rukusë për tekbirin dhe pas 
rukusë për thënien Semiaallhu limen hamideh.  Kohëzgjatja minimale e lejuar për rukun është aq sa

të mundësojë përkuljen dhe prekjen e gjunjëve me duar. Në këtë pikë as nuk duhet të teprohet me qëndrimin
në ruku dhe as duhet neglizhuar duke e bërë shumë shpejt.  Kush mbërrin namazin në ruku ka

mbërritur rekatin përkatës të rukusë. Prandaj dhe duhet mbërritur para se imami të ketë ngritur kokën
nga rukuja.  Nëse dikush futet në xhami dhe sheh imamin që sapo u ngrit nga rukuja, është e
pëlqyeshme që ai të bashkëlidhet në namaz me xhematin, pavarësisht se nuk e ka kapur rekatin.

Nuk është i pëlqyer këndimi i Kuranit në ruku dhe në sexhde. 
Më pas ngrihet koka nga rukuja duke thënë Semiall-llhu limen hamideh shoqëruar
me ngritjen e duarve. Kur trupi të jetë drejtuar plotësisht, thuhet Rabbena we lekel
hamd, hamden kethren tajjiben mubreken fihi, mil’es-semawti we mil’el-erdi we
mil’e m shi’te min shej’in bad...”  Duaja Rabbena we lekel hamd nuk thuhet pa
u drejtuar plotësisht trupi.  Duart pas ngritjes nga rukuja mund të lëshohen ose
mund të vendoset e djathta mbi të majtën e të lidhen së bashku.  Shprehjet
lavdëruese pas rukusë kanë ardhur autentike nga profeti Muhamed (paqja qoftë mbi
të!) në katër versione: (i.) Rabbena we lekel-hamd, (ii.) Rabbena lekel-hamd, (iii.)
Allahume rabbena lekel-hamd dhe (iv.) Allahume rabbena we lekel hamd. 





Mandej
bëhet ulja për në sexhde, duke bërë tekbir fillimisht. Në sexhde krahët


mbahen hapur dhe larg trupit, ashtu siç duhet mbajtur larg barku nga kofshët. Duart
vendosen në një drejtim me supet. Gishtërinjtë e duarve dhe të këmbëve (të
përthyer) duhen drejtuar nga Kibla. Në këtë pozicion thuhet Subhne rabbijel-ala,
dhe është sunet të përsëritet tri herë.  Nuk është e pëlqyeshme shtrirja përdhe e
krahëve si qeni. Hapja e krahëve është e pëlqyer, me kusht që të mos shqetësosh
a lëndosh personin që falet në krah. Lejohet të mbështeten bërrylat në kofshë
nëse sexhdja zgjat.  Sexhdja duhet kryer duke mbështetur në tokë shtatë pjesë të trupit: gishtërinjtë e
këmbëve, gjunjët, duart, ballin dhe shpinën e hundës.  Namazi prishet nëse e lë me dëshirë. 

 
 









Pastaj ngrihesh nga sexhdja dhe qëndron ulur në atë që quhet qëndrimi ndërmjet dy
sexhdeve. Qëndrimi është i saktë në të dy mënyrat e paraqitura në fotografi: i. shtrihet
këmba e majtë dhe ulesh mbi të, duke mbajtur të djathtën ngritur me gishtërinj të
drejtuar kah Kibla; ii. të dyja këmbët mbahen ngritur me gishtërinjtë e secilës të
drejtuar kah Kibla dhe ulesh mbi thembra. Në këtë pozicion thuhet lutja Rabig-firl tri
herë, si dhe mund të shtohet wer-hamn, wexh-burn, wer-fan, wer-zukn, wen-surn,
weh’din, we afin wafu-ann. Më pas bëhet ulja për sexhden e dytë dhe thuhet e
njëtja lutje si në të parën. Pastaj thuhet tekbiri gjatë ngritjes së kokës nga sexhdja e
dytë. Më tej ngrihesh për të qëndruar në këmbë dhe fillon me rekatin e dytë njëlloj si
të parin.  Nuk është e pëlqyer ulja ndërmjet dy sexhdeve në një formë të
ndryshme nga ajo e paraqitur në fotografi.  Është e pëlqyer të bëhet një ulje qetësimi e shkurtër
para ngritjes për në rekatin e dytë. Ajo është relativisht pak më e shkurtër sesa ulja ndërmjet dy
sexhdeve që u përmend më lart.  Tekbiri për ngritjen nga sexhdja është vetëm një, edhe nëse bën
një ulje qetësimi.  Nuk këndohet fatihaja pa u plotësisht në këmbë. Nëse ndodh që të lexohet pa
u ngritur mirë në këmbë, nevojitet përsëritja e këndimit, në të kundërt namazi prishet.





 

Kur mbarohen të dy rekatet, bëhet ulja për të thënë teshehudin e parë, ulur mbi
këmbën e majtë të shtrirë, duke vendosur dorën e djathtë mbi kofshën e djathtë dhe
dorën e majtë mbi kofshën e majtë. Këtu bashkohen dy gishtat e fundit dhe bën një
rreth duke bashkuar gishtin e madh me gishtin e mesit, ndërsa gishtin tregues e
mban të ngritur, dhe ndërkohë thuhet Et-tehijjtu lil-lhi wes-salawtu wet-tajjibtu
... Më pas bëhet ngritja për të plotësuar rekatin e tretë dhe të katërt, duke ngritur
duart gjatë tekbirit të ngritjes. Rekati i tretë dhe i katërt falen duke kënduar nën zë,
njëlloj si të parët, me dallimin se në qëndrim këndohet vetëm fatihaja.  Gjatë
këndimit të teshehudit të parë është e pëlqyer që shikimi të fiksohet te gishti tregues
i dorës së djathtë.  Është e pëlqyer që gishti tregues i dorës së djathtë të anohet
paksa gjatë teshehudit.  Nuk pëlqehet qëndrimi në teshehudin e parë më tepër se
sa nevojitet për të kënduar lutjen e sipërpërmendur dhe të njohur.








Më pas bëhet ulja për në teshehudin e fundit me këmbën e majtë të shtrirë dhe të
futur nën kërcirin e këmbës së djathtë, ashtu siç paraqitet në fotografi, ku janë tre
mënyrë. Kjo mënyrë uljeje bëhet vetëm në ato namaze që kanë dy ulje teshehudi
dhe konkretisht në uljen e dytë. Pra, në namaze me dy rekatë nuk bëhet.
Gjatë uljes së fundit këndohet teshehudi (siç e thamë më lart), salavatet dhe në fund
lutje të transmetuara nga tradita profetike, por edhe të tjera sipas dëshirës dhe nevojës.
 Ulja e fundit kryhet në tri mënyrë: i. shtrin këmbën e majtë duke e futur nën
kërcirin e këmbës së djathtë dhe e nxjerr përtej. Këmba e djathtë qëndron e ngritur
me gishtat drejtuar nga Kibla; ii. njëlloj si pozicioni i parë, por me ndryshimin që
këmba e djathtë shtrihet përdhe dhe nuk mbahet ngritur; iii. si në pozicioni e parë,
vetëm se këmba e majtë futet ndërmjet pulpës së këmbës së djathtë dhe kofshës.
Pëlqehet të thuhen ato lutje që janë përcjellë nga tradita profetike si:
Eudhu bil-lhi min adhbin-nr, we adhabil-kabr, we fitnetil-mahj wel-memt, we min fitnetil
meshid-dexhxhl! Ose Allhumme inn dhalemtu nefs dhulmen kethran we l jagfirudh-dhunbe illa ente fag-firl magfireten min indike wer-hamn, inneke entel gafrur-rahm!  Nuk është e
pëlqyer mbështetja mbi pëllëmbë gjatë uljes së fundit pa pasur nevojë.
Në fund jepet selam në të dy krahët, duke e kthyer anash kokën dhe duke thënë Esselmu alejkum we rrahmetullh! Pas selamit, namazi quhet i përfunduar, dhe duke
mbajtur të njëjtin pozicion thuhen lutjet e transmetuara në hadithet e sakta.
 Është e pëlqyer që të kthehet koka gjatë dhënies selam, dhe të fillohet me krahun e
djathtë para të majtit.
#Është e papëlqyer lëvizja e të dyja duarve sa majtas djathtas, përplasja apo ngritja e
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