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1. Nëse imami këndon me zë (apo një pjesë) në 
namazin e drekës pastaj ndalet, a të bëj sehwi 
sexhde në fund? 

   Jo, nuk ka nevojë të bësh sehwi sexhde ngase leximi 
me zë ose pa zë në namaz është sunet. Nëse personi 
vepron të kundërtën, nuk është e nevojshme të bëjë 
sewhi sexhde. Vetë Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem 
në disa raste në namazet pa zë (drekë dhe ikindi), aty-
këtu ndonjë ajet e ka kënduar me zë. Dijetarët thonë se 
ka vepruar kështu për të treguar se nuk është obligim 
leximi pa zë. Gjithashtu, e ka bërë për të treguar se çfarë 
ka qenë duke lexuar nga Kurani (e në namazin e drekës 
dhe ikindisë nuk e kanë dëgjuar njerëzit se çfarë lexon). 
E disa dijetarë thonë se këtë gjë e ka bërë për shkak se 
ka qenë shumë i përqendruar gjatë namazit të tij dhe 
kështu ka lexuar me zë. Mirëpo, e gjithë kjo tregon se 
edhe nëse personi lexon Kuran me zë në namazin e 
drekës dhe ikindisë, nuk është e nevojshme të bëjë 
sehwi sexhde.  

2. A lejohet të jap ryshfet për ta marr lejen e 
vozitjes? 



    Nuk lejohet dhënia e ryshfetit. Në Islam ryshfeti 
është i ndaluar. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka 
thënë: “Allahu e ka mallkuar atë që jep ryshfet dhe atë që merr 
ryshfet.” Ai është prej mëkateve të mëdha. Është mallkim 
prej Allahut. A ka më mëkat më të madh sesa ato 
mëkate për të cilat Allahu ka mallkuar?! E ky mallkim 
nënkupton se Allahu e ka përzënë nga mëshira e Tij 
vepruesin e tyre. Mirëpo, ti tento disa herë dhe me lejen 
e Allahut e merr lejen e vozitjes. Nëse e njeh vozitjen 
dhe nuk bën gabime (në prova), nuk të rrëzojnë pse nuk 
u ke dhënë ryshfet. Kjo është prej përvojës së njerëzve. 
Disa persona janë përballur me këtë problem, mirëpo 
me lejen e Allahut e kanë marrë lejen pa dhënë ryshfet.  

3. Allahu i ka krijuar njerëzit dhe do t'i dënojë ata, 
a është kjo padrejtësi ndaj tyre?  

   Kur është fjala për veprat e Allahut, nuk duhet pyetur 
“pse”, ngase Ai vepron atë që dëshiron. Mirëpo, të 
gjitha ato që Ai i vepron, i vepron në bazë të Urtësisë 
dhe Dijes së Tij. E nuk vepron diçka pa qenë ajo e 
dobishme apo pa pasur urtësi në të. Ne e dimë se Allahu 
i ka krijuar njerëzit për ta adhuruar Atë si të Vetëm. 
Allahu i ka dalluar njerëzit nga engjëjt dhe xhindët për 
shkak se atyre (njerëzve) u ka dhënë intelekt dhe 
përgjegjësi, pra cili prej tyre e ndjek rrugën e drejtë dhe 
cili rrugën jo të drejtë. Allahu nuk ia ka imponuar asnjë 
njeriu (të pasojë) rrugën e drejtë ose të shtrembët. 
Njeriu është i lirë të zgjedhë mes së vërtetës dhe të pa 
vërtetës. Allahu ka zbrit Libra të shenjtë dhe 



Pejgamberë për t’ua treguar njerëzve rrugën e drejtë. Ai 
nuk i dënon ata padrejtësisht. Secili që ndjek këtë 
udhëzim, do të jetë nën Mëshirën e Tij.  E kush e 
refuzon atë, do ta ketë Dënimin e Tij. Edhe pse Allahu 
e ka ditur se cili do të jetë banor i xhenetit dhe cili banor 
i xhehenemit, Ai nuk i ka imponuar ata. Ai e ka ditur se 
çfarë do të veprojnë ata, dhe në bazë të veprave të tyre 
ka gjykuar për ta. Pra, Ai e ka ditur se cili prej tyre do ta 
pranojë të vërtetën e cili jo. Andaj, në bazë të veprave 
të tyre ka gjykuar mbi ta se cili do të jetë banor i xhenetit 
e cili i xhehenemit. Dhe Allahu nuk i ka krijuar njerëzit 
për t’i dënuar. Ai thotë: “Allahu nuk u ka bërë 
padrejtësi atyre, por ata i kanë bërë padrejtësi 
vetvetes.” Ali Imran 117. Pra, Allahu ta ka treguar 
rrugën e drejtë, atëherë pse s’po e pranon atë? Ti je ai 
që po i bën padrejtësi vetvetes, Allahu nuk të bën 
padrejtësi. 

4. A lejohet të betohem “Pasha Kuranin”? 

   Rreth betimit “Pasha Kuranin” ka mospajtime te 
dijetarët. Fjala “Kuran” është Cilësi e Allahut. Betimi në 
cilësitë e Allahut lejohet. Ky është mendimi më i saktë, 
edhe pse ka mendim të dijetarëve se kjo nuk lejohet. 
Nëse betohesh “Pasha Kuranin” duke pasur për qëllim 
se është Fjala Allahut të cilën e ka zbritur Ai, atëherë 
nuk prishë punë. Mirëpo, në vendin tonë kur betohen 
“Pasha Kuranin” a e kanë për qëllim Fjalën e Allahut 
apo mus’hafin? Tek ne nuk bëjnë dallim mes këtyre 
(Kuranit si Fjalë e Allahut dhe mus’hafit si libër). Dhe 



si pasojë, ata kur betohen mund ta kenë për qëllim 
mus’hafin (si libër), ngase e shenjtërojnë atë. E ky betim 
me këtë qëllim nuk lejohet sepse në mus’haf ka gjëra të 
krijuara, si: ngjyra, letra. Andaj, duke marr parasysh se 
mund ta kenë këtë besim kur betohen, më së miri është 
t’iu thuash: “Mos u betoni në Kuran, por betohuni 
vetëm në Allahun”.  

5. Kur vdes dikush tek ne dhe vijnë njerëz, kafen 
ua bëjnë pa sheqer dhe veprime të tjera, si është 
gjykimi? 

   Këto nuk janë prej Islamit, por janë veprime që 
njerëzit i kanë trashëguar prej jobesimtarëve. Kjo është 
sikurse mbajtja e zisë. E besimtari nuk mban zi dhe nuk 
lejohet mbajtja zi për të vdekurin, apo veshja me rroba 
të zeza, mosbërja e bakllavës për festën e Bajramit e të 
tilla. Myslimani mërzitet për të vdekurin, por nuk mban 
zi. Ai duhet të lutet që Allahu ta falë dhe ta mëshirojë 
të vdekurin. Dhe jeta vazhdon. Çështja është edhe më 
e rrezikshme kur njerëzit e konsiderojnë si pjesë të fesë 
mbajtjen e zisë. Lejohet të qahet për të vdekurin veç me 
lot, por pa zë. Nuk lejohet as me zemër e as me gjuhë 
në raste vdekjesh ta kundërshtosh Caktimin e Allahut 
duke thënë: “Pse më sprovoi Allahu kështu, pse veç 
mua?” Kjo zakonisht ndodh kur vdes fëmija që është 
djalë i vetëm dhe prindi thotë: “Filani ka kaq e kaq djem, 
e Allahu ma mori mua (që e pata të vetëm), më bëri 
padrejtësi!”, duke e akuzuar urtësinë dhe dijen e Allahut 



me këto fjalë. Duhet bërë durim ndaj Caktimit të 
Allahut.  

6. A më lejohet të bëj një gosti për shkak se fëmija 
i mbush 3 muaj? 

   Jo, kjo nuk lejohet. Kjo është njëjtë sikur t’ia festosh 
ditëlindjen. Këto janë tradita të jobesimtarëve, nuk janë 
të myslimanëve. Kjo gosti është e ndërlidhur me lindjen 
e fëmijës (që i mbush tre muaj), gjë që nuk lejohet. 
Myslimani ka vetëm dy festa që i feston: Fitër Bajramin 
dhe Kurban Bajramin. Çdo festë tjetër nuk lejohet 
ngase kështu bëhet traditë (në këtë rast dikush e feston 
tremujorin e lindjes së fëmijës, dikush gjashtëmujorin 
etj.). Në këtë mënyrë, lindin bidate e risi në fenë e 
Allahut.  

7. Nuk më del gjumi për namaz të sabahut, si të 
veproj dhe a numërohem ndër dyfytyrëshit? 

   Njeriu duhet të angazhohet për t’i dalë gjumi për 
namazin e sabahut. Nëse e di se nuk i mjaftojnë 2 apo 
3 orë gjumë të natës, atëherë duhet të flejë më herët, pra 
të flejë pas jacisë, madje kjo është sunet. Nëse njeriu rri 
zgjuar pas jacisë, ka shumë mundësi t’i ikë namazi i 
sabahut kur është nata shkurt. Ai nuk duhet të qëndrojë 
zgjuar deri 00:00, e pastaj të thotë “nuk më doli gjumi”, 
ngase ai kështu veçse i ka bërë shkaqet që të mos i dalë 
gjumi. Është parim i njohur: çdo rrugë që çon deri te 
obligimi është obligim. Nëse e di se në qoftë se nuk fle 
sa duhet nuk do të dalë gjumi për sabah, atëherë nuk të 



lejohet të qëndrosh zgjuar pas jacisë dhe e ke obligim të 
flesh menjëherë pas jacisë. Përndryshe nëse nuk vepron 
kështu, ti bën mëkat. Përveç që të ikë namazi, bën 
mëkat që nuk i ke marrë shkaqet për t’u zgjuar. E në 
rastin kur njeriut nuk i mjafton gjumi pas jacisë, atëherë 
duhet të flejë edhe gjatë ditës, në mënyrë që të zgjohet 
me kohë. Nëse njeriu i ka marrë të gjitha shkaqet, por 
megjithatë nuk është zgjuar, atëherë nuk mund të themi 
se është nga dyfytyrëshit. 

8. Çfarë do të thotë: “Kurani është Fjalë e Allahut 
e nuk është i krijuar?” 

   Allahu ka folur përmes Kuranit, Xhibrili e ka dëgjuar 
atë (Fjalën e Allahut) dhe ia ka përcjell Muhamedit 
salAllahu alejhi ue selem. Andaj Kurani është Fjalë e 
Allahut. Duke qenë se Kurani është Fjalë e Allahut dhe 
se Allahu ka folur përmes tij, ai është Cilësi e Allahut. 
Cilësitë e Allahut nuk janë të krijuara, nuk janë krijesa. 
Ai është Cilësi Allahut siç është të Dëgjuarit e të 
Shikuarit e Tij, që nuk ndahen prej Allahut. Cilësitë e 
Allahut kategorizohen në shumë grupe. Prej tyre ka që 
janë Cilësi të Qenies së Allahut, që gjithnjë janë me 
Qenien e Tij, si: të Shikuarit, të Dëgjuarit, Fytyra, Dija 
e Tij. Dhe ka cilësi me të cilat Allahu vepron sipas 
Dëshirës dhe Vullnetit të Tij, e që nuk do të thotë se 
janë gjithnjë me Qenien e Tij, si: Zemërimi (Ai nuk 
është gjithmonë i Zemëruar, mirëpo Ai zemërohet kur 
vijnë shkaqet e zemërimit, si: kur njerëzit i bëjnë kufër, 
shirk, mëkat). Mirëpo, ka prej Cilësive që i përkasin të 



dy këtyre kategorive, që janë edhe Cilësi të Qenies së 
Allahut por edhe Cilësi veprore. Prej tyre është të 
Folurit e Allahut. Allahu gjithmonë ka folur, pa fillim 
dhe pa mbarim, mirëpo të Folurit e Tij është dhe Cilësi 
veprore, Ai fol kur të Dëshirojë, sipas Dëshirës dhe 
Vullnetit të Tij. Xhehmitë (një sekt) kanë thënë: 
“Kurani nuk është Fjalë e Allahut. Allahu nuk ka folur 
përmes tij. Ai nuk e ka Cilësi të Folurin. Mirëpo, Ai e ka 
krijuar atë dhe Xhibrili e ka marrë atë (Kuranin, si 
krijesë) dhe ia ka përcjell Muhamedit salAllahu alejhi ue 
selem.” Ai që thotë se Kurani është i krijuar ka bërë 
kufër. Kjo është akideja e ehli sunetit: Kurani është 
Fjalë e Allahut, nuk është i krijuar, prej Tij ka filluar dhe 
tek Ai do të kthehet. Ka grupacione të tjera që e thonë 
këtë përkufizim të Ehli sunetit, mirëpo kur thonë “Fjala 
e Allahut” ata japin kuptim tjetër. Ata thonë: “Kurani 
është Fjalë e Allahut, mirëpo është i Folur i brendshëm 
dhe Xhibrili e ka pasqyruar këtë të folur që është brenda 
Allahut.” Një grupacion tjetër thotë: “Xhibrili i ka 
treguar Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem se çfarë ka 
pasur për qëllim Allahu me të folurit e Tij të 
brendshëm.” Qëllimi i Mutezilive, Xhehmive dhe i të 
tjerëve, ka qenë mohimi ndaj të Folurit të Allahut me 
Fjalë të cilat dëgjohen. Kurani është i Folur i Allahut. 
Të Folurit e Allahut është zë që dëgjohet. Ai flet me zë 
që dëgjohet. Argumentet për këtë janë të shumta, në 
Kuran e sunet. Prej argumenteve nga suneti është 
hadithi ku tregohet se kur Allahu i ringjall krijesat e Tij 
thotë: “Unë Jam Sunduesi, Mbreti. Ku janë tiranët, 
arrogantët, diktatorët?” Dhe Pejgamberi salAllahu 



alejhi ue selem thotë se të gjithë e dëgjojnë njëjtë Fjalën 
e Tij, si ai që është afër si ai që është larg. Kjo tregon 
për përsosmërinë e Cilësive të Allahut. Ndërsa të folurit 
tonë është i mangët, ai që është afër e dëgjon atë (të 
folurën tonë) e ai që është larg nuk e dëgjon. Po ashtu, 
Fjalët e Allahut shkruhen me shkronja. Kjo është prej 
besimit të ehli sunetit. Fjalët që janë të shkruara në 
mus’haf janë Fjalët e Allahut. Nuk lejohet të besohen se 
janë të krijuara. Ajo që është e krijuar është letra e 
ngjyra. Kur ne e lexojmë Kuranin, ajo që dëgjohet e 
shqiptohet është Fjala e Allahut. Zëri ynë me të cilën e 
lexojmë Fjalën e Allahut është i krijuar, mirëpo Fjalët 
që i dëgjojmë (gjatë leximit të Kuranit) janë Fjalët e 
Allahut.  

9. A kam shpërblim nëse lexoj Kuran shqip meqë 
nuk di arabisht? 

   Shpërblim ke pa dyshim edhe nëse e lexon shqip, nëse 
nuk di arabisht. Mirëpo, shpërblimi nuk është i njëjtë, 
sepse Pegamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë se 
ai që lexon një shkronjë të Kuranit i ka dhjetë 
shpërblime. Qëllimi këtu është një shkronjë arabisht. 
Allahu sevapet i shumëfishon prej 10 deri në 700. 
Sevapi mund të shkojë deri në 700 dhe kjo varet se me 
çfarë nijeti e lexon Kuranin, sa e kupton atë dhe sa 
mediton rreth kuptimeve të ajeteve. Më së miri është 
mësimi i arabishtes. Kurani është përkthyer në gjuhën 
shqipe, mirëpo deri diku i përafrohet kuptimit që e ka 
në gjuhën arabe. Tjetër ndjenjë është kur njeriu e lexon 



Kuranin duke e ditur arabishten. Muslimanët e parë të 
gjithë e kanë mësuar arabishten, edhe nëse kanë qenë 
nga popuj të tjerë jo arab. E kështu janë bërë prijës të 
fesë Islame, si: Buhariu, Tirmidhu, Ibn Maxhe, Nesaiu 
etj. Myslimani duhet të përpiqet, që edhe nëse nuk arrin 
të mësojë gjuhën akademike arabe, së paku të mësojë 
atë në mënyrë që të arrijë të kuptojë nga Kurani, p.sh.: 
gjysmën e tij.   

10. A llogaritet menstruacion sekrecioni i kaftë që 
del para dhe pas gjakut të menstruacioneve? 

   Sekrecioni i kaftë dhe i verdhë që vjen para 
menstruacioneve ngjitur me gjakun e menstruacioneve 
(menjëherë pas tyre vjen gjaku i kuq) dhe gruaja gjatë 
kësaj kohe (të rrjedhjes të së kaftës dhe të verdhës) 
ndien dhimbje (të barkut apo të fundit të shpinës) dhe 
ka simptoma të menstruacioneve, atëherë kjo llogaritet 
si menstruacion edhe pse është vetëm ngjyrë e kaftë apo 
e verdhë, edhe nëse i sheh një apo dy ditë para. Po 
ashtu, është menstruacion edhe nëse kjo ngjyrë 
vazhdon të dalë pas përfundimit të gjakut në fund të 
menstruacioneve, para se të dalë sekrecioni i bardhë. 
Gruaja nuk pastrohet derisa ta shohë sekrecionin e 
bardhë. Pas kësaj agjëron, falet dhe bën marrëdhënie 
me bashkëshortin. Sekrecioni i kaftë që vjen pas gjakut 
të menstruacioneve ka dy gjendje: 
-Nëse vjen e kafta, pastaj gjaku i kuq, pastaj e kafta, 
pastaj e verdha dhe në fund përsëri e kafta, kjo krejt 



është menstruacion. Sekrecioni i bardhë është shenjë e 
kryerjes së menstruacioneve. 
-Nëse vjen sekrecioni i bardhë pas ndaljes së gjakut të 
kuq, pastaj vjen e kafta, kjo (e kafta) nuk llogaritet 
menstruacion. 

11. Si ta gjej ëmbëlsinë e namazit dhe leximit të 
Kuranit? 

   Së pari duhet t’i braktisësh mëkatet, duhet penduar 
sinqerisht prej tyre dhe ta shtosh kërkim faljen tek 
Allahu (istigfarin). Kur të thuash “më fal Allah 
(estagfirullah)” përkujtoji mëkatet që ia ke bërë Allahut, 
e jo ta thuash vetëm si fjalë të gjuhës. Duhet ta kujtosh 
madhështinë e Allahut, Atij të Cilit po i bën mëkat. 
Gjithashtu duhet kujtuar vdekjen dhe jetën e varrit, ku 
do të jesh i vetmuar në errësirë e në bazë të veprave do 
të të ndriçohet varri, aq sa ke vepra do të të zgjerohet. 
Kjo e kthjell njeriun. Me ngurtësimin e zemrave janë 
sprovuar shumica e njerëzve. Janë dy shkaqe kryesore 
të këtij ngurtësimi: Mëkatet- ato e mbulojnë zemrën. 
Këtu kërkohet pendim, kthim tek Allahu, vendosje në 
moskthim të mëkateve, lutje tek Allahu për kërkim falje 
me bindje të fortë dhe me sinqeritet të madh. Shkujdesja- 
kjo është kur njeriu nuk e kujton Allahun, ahiretin, 
vdekjen, bën dhikër me gjuhë e jo me zemër e mendje 
etj. Këtu kërkohet përmendja/përkujtimi i Allahut, 
përkujtimi i ahiretit, istigfari, të cilat janë shkaqe të 
zbutjes së zemrës.  



12. A llogaritet përgojim përmendja e të metave të 
atyre që i përhapin ato në rrjetet sociale? 

   Dijetarët kanë përmendur se nuk është përgojim nëse 
dikush flet për një person i cili mëkatin e tij e vepron 
publikisht. Shembull: për atë që pi duhan haptazi, nëse 
thua për të “filani që pi duhan”, nuk llogaritet përgojim 
ngase këtë veprim ai nuk e fsheh, por e vepron haptazi; 
apo nëse thua për atë i cili e rruan mjekrën “ai që e rruan 
mjekrën”, kjo nuk është përgojim. Kështu që, njëjtë 
është, ndoshta mëkati i dikujt që e poston në rrjetet 
sociale përhapet më shumë sesa ta bënte në rrugë. Nëse 
flitet ndaj të tillëve (që i përhapin mëkatet në internet), 
nuk konsiderohet përgojim.  Mirëpo, përgojimi edhe 
pse lejohet (në disa raste), nëse prej tij nuk ka dobi 
atëherë pse të veprohet. Nuk do të kemi dobi nëse 
ulemi dhe flasim: “Filani e ka postuar këtë e atë mëkat 
në rrjetet sociale”. Nëse kemi dobi ndonjë gjë në fenë 
tonë nga kjo përmendje, atëherë nuk prishë punë ta 
përmendim. Ata dijetarë që kanë mendimin se nuk 
konsiderohet përgojim të flasësh ndaj jobesimtarëve, 
thonë se përderisa nuk ka dobi nga kjo (në fenë tonë), 
atëherë nuk e veprojmë. Andaj, edhe për atë që bën 
mëkate publikisht, pse t’ia përmendim të metat dhe 
lëshimet e tij nëse nuk kemi dobi në fenë tonë nga kjo 
gjë. Gjurmimi dhe zbulimi i të metave të të tjerëve, 
është kur ata i bëjnë fshehur ato. E nëse ata i bëjnë ato 
publikisht, nuk llogaritet gjurmim dhe zbulim. 

13. A lejohen lojërat e fatit (kumari)? 



  Ky veprim është prej mëkateve të mëdha. Allahu, 
lojërat e fatit, i përmend në një ajet së bashku me 
hedhjen e fallit dhe me adhurimin e idhujve. Kjo tregon 
se sa mëkat i madh është luajtja kumar. Djalli është ai 
që nxit armiqësi mes njerëzve përmes konsumimit të 
alkoolit dhe kumarit. Kur njeriu pi alkool nuk di çfarë 
vepron. Atij i humbet mendja dhe mundë ta vrasë edhe 
vëllanë e tij, të afërmin e tij etj; pi alkool dhe duke 
vozitur i shkel të tjerët. Njashtu përmes kumarit 
shkaktohet armiqësi e sherr mes njerëzve. Ai që ka 
luajtur kumar çfarë ka fituar? Shih përfundimin e tij. E 
gjitha është një dështim. Në të kaluarën, ka ndodhur 
madje që kumarxhiu ta shesë edhe gruan e tij dhe rrobat 
e trupit të tij. A ka dështim më të madh sesa të vijë në 
këtë gjendje, duke humbur dhe shtëpinë e tij e duke i 
lënë fëmijët në rrugë. E madje, ta humbasë edhe nderin 
e tij. E gjithë kjo për çfarë fitimi? Për asgjë. Këto lojëra 
nuk duhet të quhen si lojëra të fatit. Përkundrazi, njeriu 
nuk ka fat në to. Gjithmonë është i dështuar. Nëse një 
herë fiton pak, njëqind apo njëmijë herë të tjera do të 
humbasë. Dijetarët e përmendin një rregull se i lumtur 
është ai që merr mësim nga të tjerët. Shih përfundimin 
e kumarxhinjve dhe merr mësim të mirë (që t’i 
braktisësh këto lojëra).  

14. A ka sunet para namazit të xhumasë? 

Mes ezanit të parë dhe të dytë në ditën e xhumah lejohet 
të falësh namaz vullnetar (nafile) nëse do. Mirëpo, jo të 
falësh me nijetin e namazit sunet para namazit të 



xhumasë, sepse para xhumasë nuk ka sunet. Shejkh 
Albani rahimehullah ka thënë se të gjitha hadithet që 
tregojnë se Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka fal 
namaz sunet para namazit të xhumasë, janë secili më i 
dobët se tjetri. Si namaz vullnetar lejohet të falesh sa të 
duash, mirëpo jo të falesh me nijetin e namazit sunet 
para xhumasë. 

15. Disa njerëz shkojnë në vende ku ka haram për 
të bërë davet. A lejohet kjo? 

 Këta njerëz i ka mashtruar shejtani. Ata mendojnë se 
po veprojnë punë të mirë, por realisht ajo gjë është 
gabim. Për të qenë e pranuar një vepër tek Allahu, duhet 
të plotësojë dy kushte:  
-të jetë e sinqertë për Allahun dhe  
-të jetë sipas sunnetit profetik.  
Andaj, nuk mjafton vetëm të thuash: “Unë po veproj 
sinqerisht për Allahun”, por duhet shikuar edhe në 
kushtin e dytë. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka 
ndaluar të ulemi në ato vende ku pihet alkooli, ku ka 
përzierje të gjinive, ku ka muzikë etj.  
Edhe pse nijeti i tyre është i mirë, kjo nuk ua bën atë 
vepër të lejuar.  

16. A lejohet të themi për njerëzit “zoti ...(filan)”? 

   Veç për Allahun thuhet Zoti. Por, nëse e kushtëzon 
si: i zoti i shtëpisë, i zoti i makinës, kjo lejohet. E të 
thuash për dikë “zoti filan”, kjo ndalohet. Nëse thua 
“zotëri” mëkati është më i lehtë, mirëpo zotëri nuk i 



thuhet çdokujt. Shembull: atij që i bën kufër/mohim 
Allahut nuk i thuhet zotëri. Më së miri është t’i 
thërrasësh të tjerët në bazë të profesionit, shembull: 
doktor, profesor etj. Më mirë është ta përdorësh fjalën 
“i nderuar” sesa “zotëri”. 

17. A varet rrizku nga vendi i punës? 

   Ka njerëz që punojnë shumë, mirëpo nuk kanë rrizk. 
Ka që punojnë pak, por kanë rrizk. Ka që nuk punojnë 
fare, por u vije rrizku. Rrizku është furnizim prej 
Allahut, mirëpo njeriu duhet t’i ndërmarrë shkaqet. 
Mirëpo, nëse i ndermerr shkaqet, nuk do të thotë se 
gjithsesi do ta arrijë atë. Shkaqet janë thjesht shkaqe. 
Nëse do Allahu, shkaqet e japin efektin e tyre e nëse do 
Ai, nuk e japin. Kemi parë fëmijët në Afrikë të cilët 
punojnë plantacionet e kakaos, se sa shumë mundohen 
dhe paguhen rreth 1 dollar në ditë. Nuk do të thotë që 
nëse njeriu punon, gjithsesi do të ketë rrizk. Dikush ka 
një të afërm të pasur, pasi vdes i lë atij miliona nga 
trashëgimia (nga e cila ka të drejtë). Rizku i vije njeriut 
gjithsesi, mirëpo nëse e kërkon atë përmes haramit, 
atëherë do të ketë pasojat e fitimit në këtë mënyrë. Ky 
rrizk që njeriu e ka fituar përmes haramit, do t’i kishte 
ardhur gjithsesi edhe ndryshe.  

18. A do të ekzistojë xhehenemi përgjithmonë? 

   Xeheneti dhe xhehenemi do të ekzistojnë 
përgjithmonë. Fjala e dijetarëve që kanë thënë se 
xhehenemi pas një kohe do të shuhet, është keqkuptuar. 



Ata nuk e kanë pasur fjalën për xhehenemin si 
xhehenem në përgjithësi, por kanë thënë “xhehenemi i 
mëkatarëve”, i atyre myslimanëve që dënohen në zjarrin 
e xhehenemit, pastaj Allahu i nxjerr nga aty dhe i fut në 
xhenet.  
   Prej akides së ehli sunnetit është të besohet se një 
pjesë e besimtarëve gjithsesi do të dënohen në zjarrin e 
xhehenemit për shkak të mëkateve të mëdha që i kanë 
vepruar dhe nuk janë penduar. Ka prej dijetarëve që 
thonë se ky zjarr i xhehenemit, pasi besimtarët të dalin 
nga aty, nuk ka dobi që të ekzistojë më, andaj shuhet.  
   Mirëpo, dijetarët e tjerë nuk e pranojnë këtë sepse 
argumentet janë të përgjithshme se zjarri i xhehenemit 
do të jetë i përhershëm. Ndaj, ne nuk e çojmë 
ndërmend se a ka dobi të ekzistojë më pas apo jo, por 
ecim sipas teksteve të Kuranit e sunetit. Ajetet kuranore 
kanë ardhur se xhehenemi do të jetë përherë dhe ne 
besojmë se do të jetë përherë.  

19. A mi fal Allahu mëkatet e shkuara nëse i kërkoj 
falje? 

Njeriu pasi ka bërë mëkate, le të kthehet tek Allahu e të 
pendohet. Të mos e mashtrojë shejtani se meqë e kujtoi 
Allahun dhe nuk mundi ta ndalë veten nga rënia në 
mëkat, s’ka pse të kërkojë falje pastaj tek Allahu. 
Përkundrazi,  pasi që ti bën mëkat, mos bjer në grackën 
tjetër të shejtanit, që është: moskërkimi i faljes tek 
Allahu. Kthehu tek Allahu me pendim të sinqertë e 
përmirësim dhe lute të ta falë atë mëkat. Shejtani ka 



shumë kurthe. Një prej tyre është se ai mundohet ta 
bëjë njeriun të bie në mëkat, pas kësaj i thotë: “Ti je 
mëkatar, si do i dalësh Allahut para?”. Por, Allahu ka 
thënë: “O ju që e keni ngarkuar veten me mëkate, 
mos e humbni shpresën në Mëshirën e Allahut.” 
Surja Zumer. Sa do i madh të jetë mëkati, duhet të 
kthehesh tek Allahu me pendim dhe të kërkosh falje 
prej Tij. Mos të të mashtrojë shejtani e të thuash se 
Allahu nuk më fal, ngase ky është mendim i keq ndaj 
Tij. Kërko falje prej Allahut, Ai t’i falë mëkatet, sado të 
mëdha që janë ato.  

20. Nëse e blej një parfum të shtrenjtë, a 
konsiderohet kjo shpërdorim i parave? 

   Nëse ke pasuri, nuk llogaritet si shpërdorim. 
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka treguar se kur 
Allahu i jep njeriut të mira, ka dëshirë t’i shohë tek ai. 
Nëse dikush ka pasuri, kjo duhet të shihet në rrobat që 
i vesh, e pse jo edhe të vërë parfum*. Kjo është prej 
Islamit. Prej falënderimit të njeriut ndaj Allahut për të 
mirat që ia ka dhënë, është që ato të shihen tek ai (si: në 
rrobat e tij). 
*Gruas nuk i lejohet t’i ndihet era e parfumit para 
burrave të huaj. 

21. Cilat vepra i bëjnë dobi të vdekurit nga ana e të 
gjallit? 

   Ka mendime të ndryshme të dijetarëve se a i bëjnë 
dobi të vdekurit veprat që i bën i gjalli, se a i shkojnë 



sevapet. Disa dijetarë thonë se nuk ka kufizim, për çdo 
vepër të mirë që e bën i gjalli, savapi mund t’i shkojë të 
vdekurit, duke i bërë me nijet që shpërblimi t’i shkojë të 
vdekurit. Mirëpo, e vërteta është se vetëm ato vepra që 
kanë ardhur në sunnet mund t’i bëjnë dobi të vdekurit. 
Për namazin nuk ka argument se i shkon shpërblimi, 
për lutjen ka argument. Kjo është dobia më e madhe që 
i shkon të vdekurit nga i gjalli: kur personi lutet për të. 
Po ashtu, nëse të vdekurit i kanë mbetur disa ditë të 
Ramazanit pa agjëruar, i gjalli mund t’i agjërojë për të, 
ose të japë ushqim si kompensim. Po ashtu, mund të 
japë lëmoshë për të, ta kryejë haxhinë për të, t’ia shlyejë 
borxhin. Të tjerat vepra që nuk kanë ardhur në sunet, 
as si fjalë e as si vepër, apo as si vepër e shokëve të të 
Dërguarit salAllahu alejhi ue selem, nuk lejohen të 
veprohen. Këtu hynë edhe leximi i Kuranit. Nuk është 
transmetuar kurrë se Pejgamberi salAllahu alejhi ue 
selem ka lexuar Kuran për ndonjë nga sahabët e vdekur, 
për t’i shkuar shpërblimi. Po ashtu, nuk është 
transmetuar as ajo se sahabët kanë lexuar Kuran për 
shokët e tyre të vdekur. E gjithë mirësia është në 
pasimin e selefit. E keqja është në shpikjen e gjërave që 
nuk i kanë bërë ata. Ato gjëra që Pejgamberi salAllahu 
alejhi ue selem dhe shokët e tij nuk i kanë vepruar, janë 
prej bidateve.  

22. Sadakaja dhe duaja a ia largojnë dënimin të 
vdekurit apo ia pakësojnë? 



   Allahu e di më së miri, mirëpo njeriu duhet ta lusë 
Allahun që ta falë të vdekurin. Dijetarët kanë 
përmendur se prej shkaqeve të cilat ia fshijnë njeriut 
mëkatet, është edhe dënimi i varrit. Nëse njeriu ka 
mëkate të cilat Allahu nuk ia ka falur gjatë jetës së tij, Ai 
e dënon në varr. Kjo është më mirë sesa t’ia shtyjë atë 
dënim për Ditën e Gjykimit, ngase dënimi i ahiretit 
është më i ashpër sesa i varrit. Pastaj, dijetarët kanë 
mospajtime rreth asaj se nëse njeriu dënohet në varr, a 
do t’i vazhdojë dënimi deri në ringjallje, apo nëse 
dënimi ia fshin mëkatin atëherë i ndërpritet. Mendimi 
më i saktë është se dënimi i ndërpritet. Nëse njeriu 
dënohet në varr për një mëkat dhe dënimi është aq i 
madh saqë ia shlyen atë mëkat, atëherë ndërpritet ky 
dënim dhe besimtari kthehet në jetën e kënaqësisë së 
varrit. Se a është shkak duaja dhe sadakaja që Allahu t’i 
ndërpresë krejt dënimin të vdekurit, Allahu e di më 
mirë. Mirëpo, pa dyshim se dënimi i pakësohet.  

23. Cila është rruga më e mirë për davet ndaj të 
afërmve? 

   Rruga më e mirë është butësia, sidomos sot që është 
shtuar shumë injoranca. Sillu me ta butë, me fjalë të 
mira dhe me sjellje të mira, duke parë tek ti ndikimin e 
Islamit. Nëse je i tillë, të tjerët do të të lakmojnë. Nëse 
shohin tek ti besnikëri, ndershmëri dhe mbajtje të 
amanetit, atëherë nuk ke nevojë t’u thuash shumë fjalë 
atyre ngase e dinë se ajo që e thua është e vërteta. E 
nëse shohin tek ti të kundërtën, dhe u flet atyre për 



Islamin, nuk do të ta pranojnë fjalën. Sot nuk është 
koha të tregohet ashpërsi, ngase njerëzit janë aq të 
padijshëm, saqë nëse ua shton edhe ashpërsinë atëherë 
do ikin prej fesë së Allahut. 

24. A është në rregull humbja e durimit ndaj 
fëmijëve? 

Nuk duhet humbur durimin ndaj fëmijëve edhe nëse 
janë shumë të lëvizshëm dhe të zorshëm. Kjo është 
sprovë nga Allahu, ndaj duhet treguar durim. Duhet të 
jesh shembull për ta, pavarësisht vështirësive që ke të 
jesh nga ata/ato që e përmbajnë veten. Në edukimin e 
fëmijëve ka shpërblim të madh tek Allahu (fshirje të 
mëkateve, ngritje të gradave, shpërblime të shumta në 
xhenet). Nëse arrin ta edukosh një fëmijë në Islam ashtu 
siç do Allahu, atëherë xheneti është për ty. Fëmijët janë 
përgjegjësi nga Allahu se si po i edukon ata dhe do të 
japësh llogari për këtë.  

25. Çfarë të veprojmë në rast se terminin për të 
luajtur futboll e kemi në kohën e dersit apo 
namazit me xhemat? 

  Termini për të luajtur futboll (vëllezërit) caktohet në 
kohën kur nuk është koha e namazit me xhemat apo 
koha e dersit. Nuk do të thotë patjetër që me atë 
aktivitet duhet të merren në kohën e namazit me 
xhemat. Namazi me xhemat është obligim. Mirëpo, për 
njerëzit në vendin tonë (në Kosovë) edhe derset janë 
obligative, ngase njeriu duhet ta mësojë fenë e nuk ka 



arsye tek Allahu të thotë “nuk kam ditur”. Kështu sepse 
sot ligjërohet dersi në qytetin tënd apo afër shtëpisë 
tënde, andaj nuk ke arsye të thuash se nuk ke ditur. Nuk 
di sa je i justifikuar përderisa ke mundësi të mësosh nga 
derset dhe t’i ndjekësh ato. Është fjala për derset që janë 
rreth bazave të fesë, për akide e teuhid.  

26. A ka përparësi mësimi i texhvidit (nga ana e 
gruas) apo kujdesi ndaj familjes? 

Mendimi më i saktë është se mësimi i texhvidit nuk 
është obligim. Nëse mësimi i texhvidit nga gruaja bie 
ndesh me kujdesin ndaj burrit dhe fëmijëve, atëherë 
përparësi ka kujdesi ndaj burrit dhe fëmijëve. Kujdesi 
ndaj tyre është obligim. Mirëpo, gruaja duhet të 
mundohet të bashkojë mes këtyre të dyjave, kështu kur 
burri është jashtë shtëpie (në punë etj.) dhe fëmijët në 
gjumë, atëherë në këtë kohë mëson texhvid dhe mësime 
(sqarime) rreth tij. Kur njeriu dëshiron diçka, e gjen 
mënyrën dhe e arrin atë. Kur nuk do, gjen arsye. Në 
bazë të kësaj, gjatë kohës kur gruaja është duke e 
lëkundur fëmijën për gjumë mund të lexojë diçka, të 
dëgjojë një ders me dëgjuese, të lexojë Kuran, tefsir apo 
shpjegim të haditheve. 

27. A lejohet blerja e rrobave pa lindur ende fëmija? 

Blerja e rrobave për fëmijën i cili ende nuk ka lindur, 
nuk do të thotë se me këtë njeriu po përcakton një gjë 
të fshehur, ngase fëmija veçse është rrugës për këtë dhe 
njeriu shpreson që do të lindë. Kjo është e njëjtë sikur 



përzgjedhja e një emri për të. Nuk është e ndaluar të 
thotë: “Nëse më lind djalë e ka këtë emër, e nëse më 
lind vajzë e ka këtë emër”. Kjo nuk është përcaktim 
ndaj të fshehtës, sepse ai po e pret atë, është një gjë e 
dukshme dhe e prekshme. Nëse lind, ia përdor ato 
rroba e nëse vdes, atëherë mbesin për herën tjetër. Por, 
mund edhe të jepen sadaka apo dhuratë. Ndodh që 
dikush thotë: “Nuk po ia blej rrobat pa lindur”, e kur të 
lindë fëmija nuk ka rroba ta veshë dhe batanije ta 
mbulojë në spital. Gjë e keqe dhe gajb (e fshehur për 
njeriun) është kur njeriu thotë: “Po i blej rrobat. 
Ndoshta Allahu më fal fëmijë” pa qenë gruaja 
shtatzënë.  

28. A është e saktë thënia se çdo gjë është krijuar 
për Muhamedin salAllahu alejhi ue selem dhe 
se Allahu ka thënë për të: “O robi im, po të mos 
ishe ti, nuk do ta krijoja gjithësinë!” 

Ky është besim i kotë dhe është besim i 
shijave/dervishëve. Kjo thënie është në kundërshtim 
me ajetet kuranore dhe me vetë Islamin. Islami ka 
ardhur te njerëzit për ta realizuar teuhidin (njësimin e 
Allahut në adhurim). Njerëzit janë krijuar për ta 
adhuruar Allahun e Madhërishëm, e jo të Dërguarin 
salAllahu alejhi ue selem. Kjo është prej teprimit që ata 
e bëjnë në raport me të Dërguarin salAllahu alejhi ue 
selem duke i tejkaluar kufijtë, madje dhe e adhurojnë atë 
në vend të Allahut. Hadithi që përmendet në këtë pyetje 
është hadith i shpikur. Ashtu siç njerëzit shpikin 



(trillojnë) hadithe duke gënjyer se kinse i ka thënë i 
Dërguari salAllahu alejhi ue selem, ashtu shpikin edhe 
hadithe kudsije duke gënjyer se kinse i ka thënë Allahu. 

29. A lejohet t’ia lësh shkakut meritën për një 
mirësi?  

   Mirësitë dhe dhuntitë ndaj teje, duhet t’ia atribuosh 
Allahut e jo shkakut. Nuk lejohet të thuash: “Më kaloi 
dhimbja për shkak të këtij ilaçi”, por thuhet: “Allahu e 
bëri shkak që të ma largojë dhimbjen”. Shprehja “Sikur 
mos të ishte filani të më zgjoj nga gjumi gati më iku 
namazi!” nuk duhet të thuhet. Në këtë rast do duhet të 
thuhet: “Sikur mos të ishte Allahu, pastaj filani...” Nëse 
thuhet ndryshe nga kjo (p. sh.: Sikur mos të ishte Allahu 
dhe filani) vetëm si shprehje e gojës (duke iu bërë 
shprehi e jo pse e beson ashtu), është shirk i vogël. E 
nëse njeriu beson se shkaku (d.m.th. filani) veproi vetë, 
kjo është shirk i madh. Nuk lejohet që mirësinë t’ia 
atribuosh shkakut. Allahu thotë: “Ata e dinë dhuntinë 
e Allahut, por pastaj e mohojnë...” Nahl, 83. Selefi 
ka thënë: “E mohojnë duke ia atribuuar dikujt tjetër 
përveç Allahut duke thënë: 
-sikur mos të ishte filani, nuk do më ndodhte kjo e ajo, 
-sikur marinari të mos ishte i dijshëm, nuk do të 
shpëtonim, 
-sikur mos të ishte makina e fortë, do të binim në 
greminë, 
Është shirk i vogël nëse thua: “Hyri filani në dyqanin 
tim, bleu i pari dhe më shkoi dita mirë.” 



30. A jepet këshilla me mburrje? 

Njeriu, kur e jep këshillën, duhet ta japë për hir të 
Allahut. Këshilla është adhurim dhe vepër e mirë. 
Dijetarët thonë që kurrë të mos i nënçmosh të tjerët. 
Nëse Allahu ta mundëson të agjërosh një ditë për hir të 
Allahut, mos e nënçmo atë që nuk agjëron, apo nëse ta 
mundëson të falësh namaz të natës, mos i nënçmo ata 
që janë duke fjetur, apo ta mundëson të japësh sadaka, 
mos i nënçmo ata që nuk e bëjnë këtë, ngase ti nuk e di 
se cili është më parësor për të hyrë në xhenet, apo se 
çfarë vepra të tjera të mira kanë e të cilat ti nuk i di se i 
veprojnë ata.  Andaj, nuk lejohet që njeriu ta ngritë 
vetën më lartë se të tjerët. Është prej mëkateve të 
mëdha kur njeriu ka vetëpëlqim. Ngjashëm është dhe te 
këshillimi. Nuk bën ta japësh këshillën për shkak se e 
konsideron vetën më të dijshëm sesa të tjerët. Por, 
duhet ta bësh për hir të Allahut. Me besimtarin duhet të 
jesh modest, i thjeshtë, siç kanë qenë sahabët. E jo të 
jesh i ashpër, apo të sillesh me mburrje, apo me 
kryelartësi, kjo nuk lejohet.  

 

31. A lejohet të mos shkoj në xhami për namaz për 
t’u lënë hapësirë turistëve si formë daveti që të 
hyjnë në xhami? 

   Xhamitë janë për t’u adhuruar Allahu, për këtë janë 
ndërtuar. Nuk lejohet që ato të boshatisen e të braktisen 
nga adhuruesit. Kur vije koha e namazit, myslimani 



duhet të shkojë për namaz aty. Kur vije koha e namazit, 
nxirren turistët nga xhamia dhe nuk u lejohet hyrja. Pas 
namazit, mund të hyjnë. Por kjo me kushte: gratë e kanë 
obligim që nëse janë gjysmë të zhveshura, ta mbulojnë 
pjesën më të madhe të trupit etj. Nuk është arsyetim të 
braktiset xhamia me arsyen që t’u bëhet davet të tjerëve 
(duke hyrë në xhami për ta vizituar). Daveti nuk bëhet 
në këtë mënyrë. Nëse një turist e sheh xhaminë, nuk do 
të thotë kjo se ai mund të hyjë në Islam. Njerëzit kanë 
hyrë në Islam kur kanë parë myslimanët duke e kryer 
namazin në xhami (mënyrën e faljes, rregullat e 
xhamisë, sjelljen e besimtarëve etj.).  

32. A të jem i përhershëm në bërjen e kunutit? 

   Disa dijetarë kanë mendimin se duaja e kunutit thuhet 
vetëm në Ramazan, madje thonë në gjysmën e dytë të 
Ramazanit. Disa thonë se bën edhe jashtë Ramazanit, 
sepse ka hadithe të përgjithshme që tregojnë se 
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka bërë kunut në 
vitër, duke mos u veçuar me këtë në Ramazan apo 
jashtë tij. Dhe ky in shaa Allah është mendimi më afër 
së vërtetës, mirëpo nuk duhet të jesh i përhershëm në 
këndimin e kunutit. Është sunet që nganjëherë ta 
braktisësh kunutin. Nuk është transmetuar nga 
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem se gjithmonë ka 
bërë kunut. Ndonjëherë ai ka bërë kunut në namazin e 
sabahut kur ka zbritur ndonjë fatkeqësi te besimtarët, 
duke iu lutur Allahut që t’ua largojë, ose ka bërë kunut 
kundër idhujtarëve duke i mallkuar me emra disa prej 
tyre. Lejohet kunuti në namaz të sabahut dhe akshamit, 



mirëpo vetëm në raste të veçanta, e jo gjithmonë siç 
është me medh’hebin shafi. Tek ta është se kunuti 
lexohet gjithmonë në aksham e sabah, në namazet me 
zë. Mirëpo, e vërteta është se kjo bëhet vetëm në rastet 
specifike kur besimtarët i godet ndonjë fatkeqësi, si: 
uria, armiku, për ta lutur Allahun që t’ua largojë këto. 
Kur ka qenë lufta në Kosovë, në Arabinë saudite në të 
gjitha xhamitë, është bërë kunut një muaj rresht që 
Allahu ta largojë armikun (serbin). Në të gjitha xhamitë, 
për aksham, për jaci, për sabah. 

33. A lejohet bërja me shenjë (me kokë e duar) në 
namaz? 

   Nëse kjo është e domosdoshme lejohet. Po qe se nuk 
është diçka e domosdoshme që nuk lë keq apo nuk e 
dëmton dikë nëse e bën pas namazit (për të treguar 
gjënë e humbur etj.), atëherë lëre pas namazit. Sa ma 
pak lëvizje (jashtë veprimeve të namazit) është më mirë. 
Lëvizjet dhe shenjat në namaz janë të lejuara kur është 
e domosdoshme dhe e nevojshme kjo gjë. Dijetarët e 
kanë ndaluar të flitet në namaz, përveç nëse flitet me 
fjalë që janë të lejuara brenda namazit, shembull: fëmija 
është duke prekur diç të nxehtë, lejohet t’i 
thuash/bërtasësh: subhanAllah, apo Allahu ekber. 
Kështu vepron ngase ti e di se nëse i bërtet ai do të 
ndalet. E nëse nuk ndalet, e prishë namazin dhe e largon 
fëmijën. Pastaj e fillon namazin përsëri prej fillimi.  

 



 

 

34. A lejohet të them “Mallkuar dita që i bëra 
mëkat Allahut!”? 

Allahu e ka ndaluar mallkimin e kohës dhe të ditës. 
Allahu thotë: “I biri i Ademit më ofendon Mua 
ndërsa Unë jam koha. Unë e rrotulloj ditën dhe 
natën.” Arsyeja se pse Allahu ka thënë kështu është 
sepse idhujtarët e Mekës ashtu kanë vepruar. 
Fatkeqësitë, belat e vështirësitë që u kanë ndodhur, ia 
kanë atribuuar kohës dhe e kanë sharë atë. Sipas tyre, 
ishte koha ajo që ka ndikuar në këto fatkeqësi dhe e 
kanë sharë atë. Myslimani nuk lejohet ta shajë kohën 
edhe nëse në të i ka bërë mëkat Allahut. Mos e mallko 
dhe mos e ofendo kohën. Kjo nuk lejohet. Kur 
besimtari i bën mëkat Allahut, mjafton të pendohet tek 
Ai, e jo të thotë: “Mallkuar qoftë dita kur i bëra Allahut 
mëkat!” Sharja dhe mallkimi i ditës është prej mallkimit 
dhe sharjes ndaj kohës.   

 

35. A lejohet të dal për në Evropë për disa muaj kur 
rregullohen vizat në mënyrë që të fitoj disa para 
për larjen e borxheve dhe për një standard 
normal? 



Kjo lejohet nëse është e nevojshme. Nëse në Kosovë 
nuk mund të fitosh mjaftueshëm sa për shlyerjen e 
borxheve, atëherë lejohet dalja jashtë vendit, mirëpo 
për punë sezonale e jo përgjithmonë. Dijetarët kanë 
vendosur disa kushte: 

1.Njeriu të jetë i nevojshëm për këtë punë. Mirëpo, nëse 
mund ta fitojë rrizkun mjaftueshëm brenda në Kosovë, 
atëherë nuk i lejohet të dalë jashtë.  

2. Besimtari të ketë devotshmëri në mënyrë që kur të 
dalë jashtë vendit, të mos ndikohet nga jeta atje, sepse 
atje haramet e mëkatet janë gjë të lehta të veprohen. 
Shtoja faktin kësaj që në këtë rast atë nuk e njeh askush 
dhe kështu bie më lehtë në mëkate. Shpesh herë njeriu 
largohet nga mëkatet sepse i vije turp nga rrethi që e 
njohin. Kur del jashtë vendit nuk e ka këtë pengesë. 
Andaj, nëse nuk e plotëson këtë kusht (devotshmërinë) 
edhe pse ka nevojë të dalë jashtë, nuk i lejohet të dalë. 
Përderisa është në rrezik feja e tij, nuk lejohet të shkojë. 
Në këtë pikë secili le të jetë i sinqertë me Allahun, mos 
të thotë: “Unë jam i devotshëm mjaftueshëm dhe nuk 
bie në mëkate!” Nëse në Kosovë i ke bërë mëkat 
Allahut, jashtë vendit do bësh edhe më shumë.  

3. Besimtari të ketë dije të mjaftueshme që të mos bie 
në dyshimet e jobesimtarëve, që të mos ndikohet prej 
tyre dhe të dijë t’u kundërpërgjigjet atyre.    

4. Dijetarët po ashtu e shtojnë këtu edhe një kusht të 
katërt e që është: besimtari të ketë liri ta praktikojë fenë 



hapur atje, duke mos u penguar. Ka raste që kanë 
treguar njerëzit se kur kanë shkuar jashtë Kosovës, për 
të falur namazin është dashur ta fikin dritën apo ta ulin 
perden në mënyrë që mos t’i shohë punëdhënësi. 
Myslimani nuk duhet të shkojë atje e ta nënçmojë veten 
në këtë mënyrë para jobesimtarëve. Ai është krenar me 
fenë e vet. Elhamdulilah në Kosovë edhe pse ekonomia 
është e dobët dhe standardi i ulët, nëse punon arrin të 
kesh rrizk të mjaftueshëm duke mos qenë i nevojshëm 
për të tjerët.  

Nëse i plotëson këto kushte, in shaa Allah s’ka të keqe 
të dalë. Mirëpo, posa ta plotësojë nevojën se për çfarë 
ka shkuar atje, duhet të kthehet. Nëse njëra nga këto 
kushte mungon nuk i lejohet të shkojë. 

36. Si të veproj kur shoh gabime në xhami? Kam 
frikë se më poshtërojnë nëse i këshilloj. 

Ata duhet t’i këshillosh.  Nëse të poshtërojnë, atëherë ti 
ke shpërblim tek Allahu. Të mos i këshillosh njerëzit 
nga frika se të poshtërojnë, kjo është frikë nga shejtani. 
Shejtani të bën vesvese që të mos i këshillosh të tjerët 
dhe ai e ka vendosur këtë frikë në zemrën tënde, kështu 
ti ke frikë se ta kthejnë këshillën me fjalë të këqija, të 
nënçmojnë etj. Edhe Pejgamberin salAllahu alejhi ue 
selem e kanë nënçmuar, poshtëruar, i kanë thënë llagape 
të ndryshme, fjalë ofenduese e fyese. Mirëpo, kjo nuk e 
ka ndalur prej thirrjes në rrugën e Allahut. Kështu që, ti 
duhet t’i këshillosh të tjerët, mirëpo këshillën ta bësh në 
mënyrën më të mirë, të duhur e me butësi, duke i thënë 



tjetrit se të dua për hir të Allahut, të kam vëlla mysliman, 
prej dashurisë për hir të Tij është që të këshillohemi për 
të mirë e të ndalojmë nga e keqja, Allahu na ka obliguar 
të këshillohemi. Kështu gradualisht shkon deri te 
gabimi i tij, e jo direkt t’i thuash “bëre gabim” ngase 
kështu ai e pranon më vështirë. E nëse ai ta kthen me 
të keqe e të thotë “shihe punën tënde” apo “unë i di 
punët e mia”, ti veçse e ke kryer obligimin para Allahut. 
Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja është 
obligim për çdo mysliman dhe secili e bën këtë gjë sipas 
mundësive që ia ka dhënë sheriati. Nëse njeriu është 
udhëheqës, e ka obligim që t’i urdhërojë për të mirë e 
t’i ndalojë nga e keqja me dorë ata që janë nën të. Nëse 
nuk është udhëheqës, këtë (urdhërimin dhe ndalimin 
me dorë) nuk e ka obligim. Nëse njeriu i thjeshtë sheh 
një të keqe në rrugë, nuk e ka obligim ta ndryshojë atë 
me dorën e tij. Mirëpo, e jep këshillën, nëse edhe këtë e 
ka nën mundësi. Nëse as këtë nuk e ka në mundësi, 
atëherë atë të keqe e urren me zemër. Krejt kjo varet 
nga pozita të cilën njeriu e ka në shoqëri.  

37. A lejohet për femrën të lexojë Kuran gjatë 
menstruacioneve? 

Femra gjatë mesntruacioneve nuk prishë punë të lexojë 
dhe të dëgjojë Kuran, nuk ka argument që e ndalon 
këtë. Gjërat që i ndalohen t’i veprojë kur është me 
menstruacione janë: 
-të flejë me bashkëshortin, 
-të falë namaz, 
-të agjërojë  
-dhe të bëjë tavaf rreth Qabesë.  



Nuk ka argumente se asaj i ndalohet ta prekë mus’hafin 
me duar direkt. Mirëpo, nëse i duhet ta prekë, atëherë 
le ta kapë dhe le ta shfletojë me dorezë, apo me leckë, e 
jo direkt me dorë. Këtë e themi ngaqë shumë prej 
dijetarëve kanë thënë se femra gjatë menstruacioneve 
nuk lejohet ta prekë atë. Nuk po themi se ky është 
mendimi më i saktë, mirëpo më së miri është ikja nga 
mospajtimet që janë mes dijetarëve. Andaj, përderisa 
ekziston mundësia e veshjes së dorezës, kjo është më 
mirë. 

38. A lejohet t’ua uroj krishtlindjet të krishterëve? 

Nuk i lejohet myslimanit t’ua urojë krishtlindjet të 
krishterëve. Ky veprim është mjaftë mëkat i madh. Vetë 
kjo festë është e shpikur në fenë e tyre. Në shekujt e 
parë të krishterimit nuk ka ekzistuar si festë. Me këtë 
festë, të krishterët besojnë se në atë ditë ka lindur djali i 
Zotit. Allahu thotë: “Ata thonë: “I 
Gjithëmëshirshmi ka një bir”. Keni thënë diçka 
vërtet të tmerrshme! Qiejt gati sa nuk copëtohen prej 
kësaj; Toka gati sa s’çahet e malet sa s’rrëzohen të 
thërrmuar...” Ndërsa, ti po u thua atyre “urime”?! (Kjo 
nuk lejohet). 

39. A e kemi obligim që kur ta përmendim emrin e 
Allahut t'ia bashkëngjisim fjalë të tjera, si: 
Allahu Dhul Xhelal, sikur që e kemi obligim për 
Pejgamberin të  themi salAllahu alejhu ue 
selem?  



Të dyja çështjet (madhërimi, lavdërmi dhe lartësimi i 
Allahut dhe salewatet për të Dërguarin salAllah alejhi 
we selem) janë prej adhurimeve me të cilat njeriu 
afrohet tek Allahu i Lartësuar, si dhe përmes tyre arrin 
shpërblim dhe sevap të madh tek Ai. Allahu i Lartësuar 
na thërret që ta madhërojmë Atë. Ai, qoftë i Lartësuar, 
thotë: "Prandaj lavdërojeni Allahun, kur bie muzgu 
dhe, kur gdhin drita! Për Atë është falënderimi në 
qiej dhe në Tokë, në mbrëmje dhe në mesditë." 
(Err-Rrum, 17-18); "Përmende emrin e Zotit tënd 
në mëngjes dhe në mbrëmje. Në një pjesë të natës 
bëji sexhde Atij dhe, natën falju gjatë Atij." (El-
Insan, 25-26). "...dhe që ta lavdëroni Atë (Allahun) 
në mëngjes dhe mbrëmje." (El-Fet'h, 9); dhe shumë 
tekste tjera të cilat në mënyrë të qartë tregojnë për 
inkurajimin që të madhërohet e lavdërohet Allahu pa 
kufizim dhe në çdo kohë. Dhe, ashtu siç Allahu i 
Lartësuar ka urdhëruar që të madhërohet dhe 
lavdërohet Ai, po ashtu ka urdhëruar që të dërgohen 
salawate dhe selam për të Dërguarin salAllahu alejhi we 
selem. Allahu i Madhërishëm thotë: "Vërtetë, Allahu 
dhe engjëjt e Tij dërgojnë salewate për të 
Dërguarin. O ju që keni besuar, dërgoni salewate 
dhe selam për të." (El-Ahzab, 56). Po ashtu, i 
Dërguari, salAllahu alejhiwe selem, ka thënë: "Koprrac 
i vërtetë është ai që kur përmendet emri im në 
prezencën e tij, nuk dërgon salawate për mua." E 
transmeton Imam Ahmedi. Ndërsa, sa i përket 
obligueshmërisë së dërgimit të salawateve për të 
Dërguarin salAllahu alejhi we selem sa herë që 



përmendet emri i tij, rreth kësaj çështjeje ka mospajtime 
mes dijetarëve. Disa prej tyre e mbështesin mendimin 
se kjo është vetëm e preferuar (mustehab). Ibën 
Haxheri, Allahu e mëshiroftë, kur e përmend 
mospajtimin e dijetarëve rreth vendimit për dërgimin e 
salewateve - në librin e tij "Fet'hul Barij" - duke iu 
kundërpërgjigjur atyre të cilët e kanë mendimin se 
dërgimi i salewateve është obligim, thotë (kuptimi i 
fjalëve të tij: “Sikur të kishte qenë obligim (dërgimi i 
salewateve), atëherë do të ishte më parësore të thuhet se është 
obligim lavdërimi dhe madhërimi i Allahut sa herë që përmendet 
emri i Tij. Por, ata (dijetarët e mendimit të parë) nuk e thonë 
këtë.” Këto fjalë të Ibën Haxherit (edhe pse nuk di a 
kanë dhënë dijetarët e mendimit të parë ndonjë 
kundërpërgjigje për to), na japin të kuptojmë se 
lavdërimi dhe madhërimi i Allahut të Lartësuar është 
më i konfirmuar se dërgimi i salewateve për të 
Dërguarin salAllahu alejhi we selem. Në këtë kuptim ka 
ardhur edhe vetë urdhri i të Dërguarit salAllahu alejhi 
we selem, i cili na nxit që lutjet dhe fjalimet tona t'i 
fillojmë së pari me hamd (lavdërim) ndaj Allahut të 
Lartësuar, e pastaj me dërgimin e salewateve për të 
salAllahu alejhi we selem. Transmetohet në Sunenin e 
Tirmidhiut prej Fudaleh bin Ubejd se një ditë, derisa i 
Dërguari salAllahu alejhi we selem ishte ulur në xhami, 
hyn një burrë dhe falet, pastaj ai (burri) lutet: “O Allah, 
më fal mua dhe më mëshiro!” I Dërguari salAllahu 
alejhi we selem i thotë: "U ngute o falës i namazit! 
Kur të falesh dhe pastaj ulesh, së pari lavdëroje 
Allahu ashtu siç Ai e meriton, dërgo salewate për 



mua dhe pastaj lutu." Kështu vepronin edhe sahabët 
(shokët) e të Dërguarit salAllahu alejhi we selem. Të 
gjitha lutjet dhe ligjërimet (fjalimet) e tyre i fillonin së 
pari me lavdërim dhe falënderim për Allahun, pastaj 
dërgonin salewate për të Dërguarin salAllahu alejhi we 
selem. Pasi u sqarua kjo, atëherë arrijmë në përfundim 
se ka mospajtime mes dijetarëve rreth dërgimit të 
salewateve për të Dërguarin salAllahu alejhi we selem 
sa herë që përmendet emri i tij. Kurse lavdërimi, 
madhërimi dhe falënderimi ndaj Allahut është vepër më 
e konfirmuar sesa e para (salewatet). Edhe nëse themi 
se dërgimi i salewateve për të Dërguarin salAllahu alejhi 
we selem është obligim, kurse lavdërimi dhe madhërimi 
i Allahut nuk është obligim (apo është obligim, por 
njeriu nuk i kushton kujdes të përhershëm atij), atëherë 
nuk mund të themi se vijueshmëria në dërgimin e 
salewateve për të Dërguarin salallahu alejhi we selem, sa 
herë që përmendet emri i tij, është teprim apo hyjnizim 
i tij. Përkundrazi, kjo thjeshtë është zbatim i urdhrit të 
Allahut të Lartësuar dhe urdhrit të të Dërguarit të Tij 
salAllahu alejhi we selem. Allahu e di më së miri! 

40. A është obligim të thuhet para selamit duaja për 
mbrojtjen nga katër gjërat?  

Thënia e duasë që thuhet para selamit në namaz në të 
cilën kërkohet mbrojtje tek Allahu nga katër gjëra 
(Lutja: “O Allah! Më ruaj nga dënimi i varrit! Më ruaj 
nga dënimi i Xhehenemit! Më ruaj nga sprovat gjatë 
jetës e pas vdekjes! Më ruaj nga sherri i sprovës së 
Mesihut Dexhal!”*- thuhet arabisht) është sunet, e nuk 



është obligim. Shejkh Albani ka mendim se ajo është 
obligim, mirëpo dijetarët e tjerë thonë se është sunet, 
dhe in shaa Allah ky është mendimi më i saktë, ngase 
kur Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem e ka mësuar 
personin që është falur keq për obligimet e namazit (se 
si ta falë namazin), këtë dua nuk e ka përmendur. Nëse 
do ishte obligim, ai salAllahu alejhi ue selem do t’ia 
mësonte që ta thoshte edhe këtë dua në fund të namazit 
(pas salavatit).  

* َّاْلَمْحيَاََّّالل َّ َّفِتْنَِة ََّوِمْن ََّجَهن َم، ََّعذَاِب ََّوِمْن َّاْلقَْبِر، ََّعذَاِب َِّمْن َّبَِك َّأَُعوذُ َّإِن ِي ُهم 

الَِّ َّفِتْنَِةَّاْلَمِسيحَِّالد ج   َواْلَمَماِت،ََّوِمْنََّشر ِ

41. A prishë punë nëse e lë namazin pa falur duke 
e bërë më pas kaza? 

   Në Islam nuk ka kaza. Nëse njeriu nuk e ka falur 
namazin e drekës qëllimisht, edhe nëse për çdo ditë e 
falë kaza atë, nuk mund ta zëvendësojë. Pejgamberi 
salAllahu alejhi ue selem ka thënë se kush e lë pa falur 
namazin e ikindisë, është sikur t’i shkatërrohet familja 
dhe pasuria. Në një tjetër hadith thotë se i shkatërrohen 
veprat e tij. Dijetarët kanë mospajtime në atë se a i 
shkatërrohen veprat e asaj dite, apo krejt veprat e bëra 
deri atëherë. Allahu na ruajttë! Kjo për një namaz që e 
ka lënë pa falur! Disa dijetarë kanë thënë se nëse njeriu 
e lë për çdo ditë namazin e ikindisë pa falur, të gjitha 
veprat i shkatërrohen. Andaj, mos falja e namazit nuk 
është çështje e lehtë, duke mos e falur për shkak të 
shoqërisë apo për gjëra të tjera. Për asnjë arsye nuk lihet 
namazi pa falur.  



42. A lejohet të fali dy rekate nafile me nijetin për 
të Dërguarin salAllahu alejhi ue selem? 

   Kjo nuk lejohet. Namazi është adhurim që duhet të 
bëhet veç për hir të Allahut. Nëse bëhet për 
Muhamedin salAllahu alejhi ue selem, kjo është shirk. 
Ky është shirk i madh ngase një adhurim personia ia ka 
kushtuar dikujt tjetër përveç Allahut. Ato dy rekate 
falen për Allahun e Madhërishëm, e kurrsesi nuk lejohet 
të falen për të Dërguarin salAllahu alejhi ue selem. Për 
të Dërguarin salAllahu alejhi ue selem dërgojmë selam 
dhe salavate kur jemi në teshehud. Me këtë e kryejmë 
detyrën tonë ndaj të Dërguarit salAllahu alejhi ue selem 
gjatë namazit. E jashtë namazit, janë kushtet dhe detyrat 
që duhen plotësuar, e që kryesorja është pasimi i sunetit 
të tij. Nuk lejohet as falja për të Dërguarin salAllahu 
alejhi ue selem për t’i shkuar sevapi atij (apo dikujt 
tjetër).  

43. Si i jepet tejemum të sëmurit në spital? 

Tejemumi është gjë e lehtë, kryesorja është të kesh dhé 
të pastër apo material të tokës (si: gur, mermer të 
papërzier me ndonjë gjë tjetër etj). Nuk është kusht 
gjithsesi të ketë pluhur ose dhé. Me çfarëdo që është 
mbi tokë, si shtresë e tokës, mund të bësh tejemum. E 
nëse nuk gjen diçka të tillë, bën ta përdorësh pluhurin 
për tejemum (shembull: pluhuri mbi orendi). Mënyra e 
marrjes së tejemumit (në rastin kur për personin është 
e ligjësuar të marrë tejemum):  



-thua bismilah, 

-e godet dheun me dy duar, e fërkon fytyrën një herë, 
pastaj duart deri te nyjat një herë. 

Kështu vepron edhe me të sëmurin, thua bismilah, e 
godet me duar tua tokën ose dheun e pastër, ia fërkon 
fytyrën dhe duart e tij deri te nyjat. Kështu ai pastaj 
është i pastër dhe mund të falë namazin.  

44. Nëse harroj ta them ndonjë dhikër gjatë 
namazit, a ta përsërisë atë? 

   Ka nga dhikret që nëse nuk thuhen namazi nuk 
pranohet, si: tekbiri fillestar. Nëse personi nuk e thotë 
atë në fillim, nuk konsiderohet se ka hyrë në namaz. 
Ndërsa, dhikret si: Allahu akber (tekbiret kaluese), 
semiAllahu limen hamide, Rabbene ue lekel hamd,  
Rabbi gfirli Rabbi gfirli, janë obligime gjatë namazit. 
Nëse njeriu i harron, nuk ka nevojë ta përsërisë 
namazin. Mirëpo, nëse i kujtohet se ka harruar e nuk i 
ka thënë, duke qenë i sigurt (e jo veç vesvese), atëherë 
e përmirëson gabimin duke bërë seuhi sexhde para 
selamit. Nëse dikush ka harruar të thotë Allahu ekber 
duke shkuar në ruku, dhe ka pasur ndërmend të bëjë 
seuhi sexhde në fund të namazit, mirëpo ka harruar ta 
bëjë dhe pas disa minutave (10 apo 15 etj.) i kujtohet 
kjo, në këtë rast ai nuk e përsërit namazin sepse thënia 
e këtij dhikri është veç obligim gjatë namazit. Surja el 
Fatiha duhet të thuhet gjithsesi. Ndërsa, surja shtesë pas 



fatihasë është sunet, jo obligim (nëse harron ta thuash, 
nuk bën seuhi sexhde).  

45. A është varri stacioni i fundit i njeriut? 

   Varri është stacioni i parë. Shejkh Uthejmin 
rahimehullah thotë se prej gabimeve të cilat i veprojnë 
njerëzit, është kur thonë “e përcollëm filanin për në 
banesën e fundit”. Madje, ai thotë se kjo fjalë në 
kuptimin sipërfaqësor është kufër/mohim ngase varri 
nuk është banesa e fundit, por ka “banesa” të tjera pas 
tij, është xheneti dhe xhehenemi. Varri është fazë 
kalimtare. Allahu thotë: “Ju ka hutuar rivaliteti për të 
shtuar...” si: rivaliteti për shtuar pasurinë, famën, 
pushtetin etj., kjo është natyrë e njeriut, përveç atë të 
cilin e ka mëshiruar Allahu dhe ia ka mundësuar pajisjen 
me besim, i cili nuk mashtrohet pas këtyre gjërave të 
kësaj bote, është natyrë e njeriut të preokupohet dhe të 
shtojë/grumbullojë sa më shumë prej gjërave të kësaj 
bote. Vazhdon ajeti: “...derisa të shkoni në varre.” 
(Tekathur 1-2). Aty njeriu e sheh se cili është realiteti 
dhe se nuk ia ka vlejtur preokupimi ndaj jetës së kësaj 
bote, por duhej të përgatitej për ahiretin, për ditën e 
vendosjes në varr. Një nga beduinët, kur e ka lexuar 
këtë ajet (“derisa të shkoni në varre”), është shprehur: 
“Ai që viziton një vend, nuk qëndron përgjithmonë 
aty”. Andaj, ne i vizitojmë varret, por nuk do të 
qëndrojmë përgjithmonë aty, do kalojmë pastaj ose në 
xhenet ose në xhehenem. 



46. Si e këshilloni personin që humbet kohë shumë 
pas lojërave me playstation (ose të tjera) gjatë 
natës, si relaksim?  

   Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka treguar se 
njerëzit janë të humbur/dështuar në dy gjëra: në 
shëndet dhe në kohë të lirë. Shumica e tyre e kanë 
humbur vetën në to. Qëllimi “kanë humbur” është se 
nuk kanë arritur t’i shfrytëzojnë ato siç duhet. Ata, kur 
janë me shëndet të mirë, nuk e shfrytëzojnë për 
adhurim ndaj Allahut, por në gjëra të kota. Po ashtu, 
edhe kur kanë kohë të lirë. E kjo është humbja më e 
madhe për besimtarin, kur e humbet kohën e lirë kot. 
Allahu betohet në kohën, Ai thotë: “Pasha kohën!” 
Pse? Sepse nuk ka mirësi më të madhe që i është dhënë 
njeriut sesa koha. Përmes saj njeriu e adhuron Allahun, 
bën vepra të mira dhe e fiton xhenetin. Mirëpo, nëse 
nuk e shfrytëzon atë në adhurim ndaj Allahut, nuk ka 
dënim më të madh për të, ngase përmes saj kështu bën 
gjëra të kota e të padobishme, apo mëkate që qojnë në 
xhehenem. Andaj, për të treguar rëndësinë e kohës, 
Allahu betohet në kohë. Në disa vende në Kuran, 
Allahu na thërret që të meditojmë në dukurinë e 
ndryshimit të ditës dhe natës. Të mençurit janë ata që 
meditojnë në këtë. Ndryshimi i ditës dhe natës është 
vetë koha. Me kalimin e ditëve dhe netëve kalon edhe 
koha e jeta jote. Për çdo ditë je më afër vdekjes (duke 
të humbur mundësia e bërjes së adhurimeve dhe 
veprave të mira). Aisha radijAllahu anha tregon se 
besimtarët kur të hyjnë në xhenet, gjëja për të cilën do 
të pendohen më së shumti, është që nuk e kanë thënë 



një “subhanAllah” më shumë. Ne shpesh herë rrimë 
ndenjur, as nuk lexojmë e as nuk bëjnë dhikër 
(subhanAllah, elhamdulilah, Allahu ekber, la ilahe 
ilAllah, estagfirullah etj). Pejgamberi salAllahu alejhi ue 
selem brenda një ndeje ka thënë 100 herë estagfirullah. 
Njeriu, për ta ditur rëndësinë e kohës, mjafton t’i 
vizitojë varret. Tregohet se Aliu radijAllahu anhu me 
disa shokë ka shkuar tek të varrosurit dhe ka thënë: “O 
ju të vdekur, ne e dimë se pasuria e juaj është ndarë ndër 
trashëgimtarët e juaj, gratë e juaja janë martuar me të tjerë!”, 
duke dashur të tregojë me këtë se ato gjëra për të cilat 
jeni munduar pas tyre në këtë botë erdhi koha t’i 
braktisni, vazhdon: “Sikur të kishin mundësi të na 
drejtoheshin me fjalë neve dhe të na këshillonin, do na thoshin: 
“Shtoni sa më shumë veprat e mira!”, sepse shtimi më i mirë 
është devotshmëria, pra veprat e mira. Kur Hasan el 
Basriu rahimehullah ka qenë në varrim të një personi, i 
është drejtuar nxënësi i tij duke i thënë: “Sikur të ishe në 
vend të tij (të të vdekurit), çfarë kishe shpresuar më së shumti?”, 
ai i thotë: “Të kthehem të bëj vepra të mira.” Secili që vdes 
do të pendohet se pse nuk e ka shfrytëzuar kohën e lirë, 
që të bëjë një sexhde më shumë, apo një dhikër më 
shumë, apo një ditë agjërim më shumë, përveç atij që ka 
qenë i devotshëm (duke e shfrytëzuar kohën e tij). 
Përmes kohës së lirë njeriu e arrin Kënaqësinë e 
Allahut, Mëshirën e Tij, xhenetin e Tij. Një dijetar ka 
kaluar pranë disa personave të cilët kanë qenë duke 
lozur dhe u ka thënë: “Pse po lozni?”, ata i kanë thënë: 
“Po relaksohemi.” Ai u ka thënë: “Allahu thotë: “...kur të 
çlirohesh (nga punët e ndryshme), përpiqu fort (në 



adhurim)...”, e nuk thotë: “kur të çlirohesh luaj”. Luajta 
playstation nuk të sjellë asnjë dobi, sidomos kur bëhesh 
i varur prej saj duke e kaluar natën në të. Kështu hyn në 
namaz (të sabahut) e nuk e di se çfarë po thua, pas 
namazit fle i dërmuar deri në drekë e nuk ia sheh hajrin 
vetës as në fe e as në dunja. Kjo është siç kanë thënë 
disa dijetarë: “Kur njeriu nuk e angazhon vetën me adhurim, 
patjetër se do ta angazhojë me diçka tjetër”, sepse 
nefsi/shpirti kërkon të angazhohet me diçka. Kështu, 
ky njeri tërë atë kohë të natës nuk e shfrytëzon për të 
falur namaz vullnetar, apo të lexojë Kuran, por e 
shfrytëzon për gjëra të kota. Shpirti mësohet me atë që 
e mëson. Nëse njeriu e mëson nefsin e vet me vepra të 
mira, do të jetë i gatshëm për to, nëse e mëson me vepra 
të kota, atëherë do të mësohet me to. Allahu na ka 
sprovuar me nefsin, ne duhet të bëjmë durim, duhet ta 
luftojmë atë, duhet ta trajnojmë dhe mësojmë për vepra 
të mira, duke e vënë në binarë. E përkundrazi ato lojëra 
nuk janë relaksim, por janë lodhje psikike dhe fizike, 
nuk ka dobi në to. 

47. A lejohet planifikimi i fëmijëve për shkak të 
frikës ndaj rrizkut dhe edukimit të tyre? 

    Sa i përket rrizkut/furnizimit, prindit nuk i lejohet 
kurrsesi të bëjë planifikim familjarë, duke i ndërprerë 
fëmijët ngaqë nuk ka mundësi t’i furnizojë. Kjo është e 
ndaluar rreptësisht. Allahu ka premtuar se Ai na 
furnizon neve dhe ata (fëmijët). Allahu ka treguar se 
frika nga varfëria, para se të vijë Islami, i ka detyruar 
(shtyrë) njerëzit që t’i mbysin fëmijët e tyre. Myslimani 



nuk lejohet t’u përngjajë atyre në këtë gjë, duke 
menduar se nëse bën shumë fëmijë nuk do të ketë 
mundësinë t’i furnizojë. Përkundrazi, njeriut kur është 
në barkun e nënës i shkruhet furnizimi. Fëmija yt që do 
të lindë e ka furnizimin të shkruar. Pse frikësohesh? 
Ashtu edhe ty ta ka shkruar Allahu furnizimin. Mund të 
ndodhë që si dënim prej Allahut për frikën që ke ndaj 
furnizimit, Ai të të sprovojë me varfëri. Myslimani e ka 
obligim të ketë mendim të mirë për Allahun, duke e 
ditur se Ai e furnizon atë dhe fëmijët e tij. Andaj, nuk 
lejohet ndërprerja e shtimit të fëmijëve për shkak të 
frikës nga furnizimi. Sa i përket edukimit, kjo është 
çështje tjetër, kur prindi nuk mund t’i edukojë, apo të 
kujdeset për tre e katër fëmijë njëkohësisht (duke i 
pasur lindjet e shpeshta), apo se ka ardhur kohë e 
vështirë, atëherë në këtë pikë dijetarët e lejojnë që të 
bëhet një ndërprerje për dy vite. Allahu ka përmendur 
se gjidhënia zgjat dy vite. Prandaj, disa dijetarë, si shejkh 
bin Baz rahimehullah thotë se lejohet që njeriu t’i 
planifikojë fëmijët çdo dy vite edhe pa pasur ndonjë 
arsye/shkak, kështu fëmija i parë ushqehet me qumësht 
të nënës dy vite, pastaj fillojnë me fëmijën tjetër. Së 
fundi kam lexuar një fetua nga shejkh Sulejmani i cili 
thotë se nëse njeriu e bën planifikimin familjar për 
shkak të frikës nga furnizimi, kjo është e ndaluar, 
mirëpo nëse i rrallon fëmijët (më shumë se dy vite) për 
t’u marrë me dije, apo për të mësuar Kuran 
përmendësh, apo për t’i edukuar ata më lehtë, atëherë 
lejohet; është çështje mubah, as nuk ka dënim nëse 
veprohet e as shpërblim. Shejkh Albani rahimehullah ka 



thënë se prindi duhet të angazhohet me edukimin e 
fëmijës së parë, duke i kushtuar rëndësi të madhe. Nëse 
kjo bëhet, atëherë fëmijët e tjerë do të edukohen prej të 
parit.  

48. A lejohet shkrimi i hajmalive me Kuran? 

  Mendimi më i saktë të cilin e mbështesin shumica e 
dijetarëve të pasuesve të sunetit, është se hajmalitë 
pavarësisht a janë veç me Kuran apo pa Kuran (me 
gjëra të tjera, si: me tabela, shenja, gjë që dihet se këto 
janë haram), nuk lejohen të shkruhen. Arsyeja se pse 
nuk lejohen hajmalitë me Kuran është se njeriu e 
vendos atë në trupin e tij duke pasur në të Kuran dhe 
kështu do i bie të ekspozohet në vende të pahijshme, si: 
hyn në WC për të kryer nevojat fiziologjike (nuk lejohet 
hyrja me Kuran aty), po ashtu bën marrëdhënie me 
bashkëshorten duke i bartur Fjalët e Allahut gjatë aktit. 
Arsyeja më e fortë se pse nuk lejohen hajmalitë në të 
cilat ka Kuran, është se nëse i hapet dera shkuarjes së 
hajmalive me Kuran duke e bërë këtë të lejueshme, 
atëherë i hapet dera edhe shkrimit të hajmalive të tjera. 
Kur njerëzit e shohin një dijetar apo hoxhë duke bartur 
një hajmali, ata nuk e dinë se a ka në të Kuran apo diç 
tjetër. Mirëpo, nga kjo ai kupton se hajmalia qenka e 
lejuar dhe pastaj do të shkojë te çdo kush që shkruan 
hajmali. E kur sheh se ata thonë se hajmalia nuk lejohet 
dhe nuk e bartin atë, atëherë e kupton se asnjë hajmali 
(qoftë e shkruar me Kuran apo jo) nuk lejohet. 



49. Nëse gruaja nuk arrin të falë namazin sunet të 
drekës për shkak të angazhimeve ndaj burrit e 
fëmijëve, a bën t’i falë në kohën e ikindisë? 

   Kjo nuk është mirë të bëhet gjë e zakonshme, duke 
mos i falur sunetet e drekës për çdo ditë. Pejgamberi 
salAllahu alejhi ue selem i ka bërë kaza sunetet e drekës 
në kohën e ikindisë në raste të rralla, kur ka qenë i 
angazhuar me ndonjë punë të rëndësishme. Mirëpo, të 
bëhet e zakonshme ikja e suneteve të namazit të drekës 
dhe t’i falë pas farzit të ikindisë, kjo nuk është prej 
rrugës së Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem. Mirëpo, 
nëse ndodh ndonjëherë për shkak se është e angazhuar 
me burrë apo fëmijë dhe i ik suneti i namazit të drekës, 
atëherë i bën kaza pas ikindisë. 

50. A lejohet varrosja me sënduk? 

   Kjo nuk lejohet. Myslimani varroset pa sënduk, sepse 
forma më sënduk është traditë e jobesimtarëve. 
Myslimanët e mbështjellin xhenazen me qefin dhe e 
lëshojnë në dhe, pa pasur diçka poshtë. Dijetarët bëjnë 
përjashtim në këtë veç për një rast: nëse dheu është i 
rrallë në disa vende dhe pasi i vdekuri varroset dheu 
mund të bie/shembet, atëherë për të mos dalë xhenazja 
jashtë apo të ndihet era e saj, e lejojnë të varroset me 
sënduk. Përndryshe sënduku është imitim i 
jobesimtarëve, e Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem 
ka ndaluar nga të imituarit e tyre.  
 


