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1. A është bidat bërja e nijetit me gojë? 

Nijeti me gojë është bidat. Arsyeja pse është bidat është 
se atë nuk e ka vepruar i Dërguari salAllahu alejhi ue 
selem e as shokët e tij. E çdo gjë që nuk e kanë bërë ata 
nga adhurimet në fe, është bidat. Pejgamberi salAllahu 
alejhi ue selem thotë: “Ai që shpik në fenë tonë diçka 
që nuk është prej saj, ajo i refuzohet.” Pra, është 
bidat dhe nuk i pranohet tek Allahu. Ky hadith 
përcakton shumë mirë. Kur i thuhet kjo ndonjërit që 
është injorant ose i pabindur për të pasuar sunetin, ai 
thotë: “Në kohën e të Dërguarit salAllahu alejhi ue 
selem nuk kishte makina, e pse ju i shfrytëzoni ato?!” 
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “...në 
fenë tonë”, nuk ka thënë “në dynjanë tonë”. Nëse 
ndonjëri shpik në fenë e të Dërguarit salAllahu alejhi ue 
selem diçka, kjo i refuzohet dhe është bidat. Në fenë e 
Allahut nuk ka shtesa. Ai e ka plotësuar atë. Allahu 
thotë: “Sot jua përsosa fenë tuaj, e plotësova 
dhuntinë Time ndaj jush...” Nuk ka dhunti më të 
madhe sesa ajo që Allahu e ka plotësuar këtë fe, “...dhe 
zgjodha që Islami të jetë feja juaj.” Maide 3. Jehudët 
i kanë thënë Umerit radijAllahu anhu: “Ju e keni një ajet 
në kuran, i cili sikur të na zbriste neve në Teurat, do e 



bënim atë ditë festë”, dhe e ka përmendur këtë ajet. 
Allahu e ka plotësuar vetëm fenë Islame. Legjislacionet 
e mëhershme Allahu nuk i ka plotësuar. Gjithmonë në 
to ka pasur ndryshim e shfuqizim. Andaj është mirësi e 
madhe plotësimi i fesë sonë. Njeriu nuk ka nevojë që ta 
lodhë mendjen se çfarë duhet të bëjë e çfarë jo, ato i ka 
të gjitha të sqaruara në Kuran e sunet. E keqja e 
bidateve është se personi e akuzon fenë e Allahut se ka 
mbetur e mangët dhe se paska nevojë për t’u shtuar dhe 
plotësuar. Andaj, bidati është vepër e keqe të cilën 
Allahu nuk e pranon. Kur e pyet atë që ngrihet në syfyr 
se a po çohet të hajë mëngjes, apo drekë, apo darkë, ai 
përgjigjet: “Po çohem në syfyr për të agjëruar ditën e 
nesërme.” Andaj, ky e ka bërë nijet dhe nuk është e 
nevojshme ta vërtetojë këtë (me fjalë). Kur jashtë 
Ramazanit personi çohet natën të hajë diçka, ai çohet 
veç për këtë, pa nijetin për të agjëruar të nesërmen. 
Kështu që nijeti është në zemër. Ngritja për syfyr veçse 
është bërje e nijetit për agjërim të së nesërmes.  

 

2. Cila është rëndësia e edukimit të fëmijëve? 

Vetë kujdesi ndaj fëmijëve është adhurim. Gruaja nuk 
duhet të llogarisë kujdesin dhe edukimin ndaj tyre si një 
gjë që nuk ka të bëjë me fenë dhe adhurimet e saj. 
Përkundrazi, prej adhurimeve më të mëdha që bën 
është edukimi i fëmijëve në Islam. Krejt burrat e 
mëdhenj të Islamit kanë pasur nëna të devotshme e të 
mira të cilat i kanë edukuar ata në Islam. Në Islam, pas 



çdo burri të suksesshëm është një nënë e suksesshme, e 
devotshme, e mirë, e cila e ka edukuar atë. Kështu që 
ky është adhurimi më i madh që gruaja mund ta bëjë, 
duke e nxjerr një burrë që do t’i ndihmojë fesë së 
Allahut. Andaj, ajo kurrë nuk duhet ta humbasë 
shpresën e të dëshpërohet se pse po has në pengesa e 
vështirësi gjatë edukimit dhe rritjes së fëmijëve. Ky 
është një adhurim dhe duhet bërë durim gjatë tij, sikur 
për adhurimet e tjera. Pejgamberi salAllahu alejhi ue 
selem ka treguar se ai prind i cili i rrit tri vajza në Islam, 
e ka xhenetin. Shpërblim i madh! Ia ka garantuar Allahu 
xhenetin të tillit përmes fjalëve të të Dërguarit salAllahu 
alejhi ue selem. E kanë pyetur “Edhe dy?” Ka thënë: 
“Edhe dy.” Thonë sahabët se ta kishin pyetur “Edhe 
një?”, do thoshte “Edhe një”. Nëse veç një vajzë (që e 
ke) e rrit siç duhet në Islam, do të arrish xhenetin. Kjo 
(edukimi i fëmijëve) është një derë përmes të cilës duhet 
ta kërkosh xhenetin e Allahut.  

 

3. Për të sëmurët me kancer 

Së pari e lusim Allahun që të gjithë ata që janë të sëmurë 
prej myslimanëve, Allahu t’i shërojë me shërim të plotë, 
shërim pas të cilit nuk pason sëmundje! Njeriu, me 
çfarëdo sëmundje që është i diagnostikuar, qoftë kancer 
apo sëmundje tjetër e pashërueshme, nuk duhet ta 
humbasë shpresën në Allahun, që Ai ta shërojë, edhe 
pse mjekësia i thotë se është e pashërueshme. Për 
Allahun nuk ka diçka të madhe që Ai nuk ka forcë ta 



veprojë. Ka njerëz të cilët me lejen e Allahut janë 
shëruar prej kësaj sëmundje, edhe pse mjeku u ka thënë 
se kanë një muaj jetë, apo dy, apo tre etj. Ata i janë lutur 
sinqerisht e me zemër Allahut dhe Ai i ka shëruar. 
Andaj nuk duhet humbur shpresën për këtë. Allahu 
është në mendimin e njeriut ashtu siç e mendon ai Atë. 
Nëse ai ka mendim pozitiv/të mirë se Ai do ta shërojë, 
atëherë do të marrë përgjigje prej Tij dhe Ai do ta 
shërojë. Në anën tjetër, gjithashtu duhet pasur mendim 
të mirë se nëse nuk e shëron prej kësaj sëmundje dhe 
vdes, atëherë të shpresojë që Ai t’ia falë mëkatet me këtë 
sëmundje dhe ta mëshirojë. Mos ta humbasin shpresën 
në Mëshirën dhe Faljen e Allahut. Sëmundja e kancerit 
është prej sëmundjeve të rënda. Pejgamberi salAllahu 
alejhi ue selem ka treguar se ata që vdesin prej 
sëmundjeve të rënda, in shaa Allah janë dëshmorë tek 
Allahu. Ky është shpërblim i madh! Dëshmorit i falen 
mëkatet. Të shpresojnë se kjo sëmundje është shkak për 
shlyerjen e mëkateve të kaluara dhe ngritjen në xhenet. 
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem kur ka qenë me 
sëmundjen prej të cilës ka vdekur, në fund të jetës së tij 
ka pasur temperaturë sa dyfishi i njeriut normal (i cili 
nuk është Pejgamber). Tregon njëri nga sahabët se kur 
e ka vendosur dorën mbi rrobën e të Dërguarit 
salAllahu alejhi ue selem, aq nxehtë ka qenë saqë nuk 
ka mundur ta mbajë atë. Ai salAllahu alejhi ue selem ka 
thënë se Pejgamberët kështu Allahu i sprovon, u jep 
ethe e temperaturë sa dyfishi i njerëzve normal, mirëpo 
me këtë Allahu ua ngrit shkallët në xhenet. Pejgamberi 
salAllahu alejhi ue selem ka treguar se temperatura me 



të cilën goditet njeriu në këtë botë ose në momentet e 
fundit të jetës, është hisja e tij që ka pasur të dënohet në 
zjarr të xhehenemit, e Allahu ia përshpejton dënimin (sa 
është) në këtë dunja, ia shlyen mëkatet dhe ai del para 
Tij i pastër pa mëkate.  

 

4. A lejohet ngjyrosja e mjekrës me ngjyrë të zezë? 

Sipas mendimit më të saktë të dijetarëve, ngjyrosja e mjekrës 
me ngjyrë të zezë nuk lejohet, sepse për këtë gjë kemi 
hadithe. Në ditën e çlirimit të Mekës e kanë sjell babanë e 
Ebu Bekrit i cili e ka pranuar Islamin. Ai kishte flokët dhe 
mjekrën e bardhë. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka 
thënë: “Ngjyroseni këtë kokë të bardhë, mirëpo 
largojuni të zezës.”  Pastaj ka hadith tjetër në të cilin ai 
salAllahu alejhi ue selem i ka kërcënuar ashpër disa njerëz të 
cilët para ditës së Kiametit do t’i lyejnë flokët apo mjekrën 
me ngjyrë të zezë; ka ardhur kërcënim për këtë, andaj nuk 
lejohet. Gjithashtu, prej arsyeve që përmendin dijetarët, 
është se me ngjyrosjen e mjekrës me ngjyrë të zezë personi 
i mashtron të tjerët, duke u paraqitur si më i ri (me vite më 
pak). E kur lyhet mjekra me ngjyrë tjetër, njerëzit e dinë se 
është e ngjyrosur dhe nuk mund t’i mashtrojë. Mirëpo, 
lejohet ngjyrosja e mjekrës me ngjyra të tjera.  

5. A lejohet për njeriun të falë namaz në mes të hijes 
dhe diellit? 

Ndalesa nuk është për namaz. Por, ndalesa është e 
përgjithshme. Nuk është mirë që besimtari të qëndrojë mes 
diellit dhe hijes. Kështu ka ardhur në hadith. Kjo nuk është 



haram (ndalesë e madhe), por është vepër e papëlqyeshme/e 
urryer. Dijetarët kanë përmendur arsye të ndryshme pse ka 
ardhur kjo ndalesë në hadithet profetike. Disa kanë thënë se 
njeriu nuk duhet ta dëmtojë njërën pjesë të trupit duke e lënë 
nën diell, e njërën nën hije, por duhet futur të gjithë trupin 
nën hije. I gjithë trupi është amanet nga Allahu për njeriun 
dhe ai duhet të kujdeset njëjtë për të gjithin. Disa dijetarë 
kanë thënë se vendi ku ka hije dhe diell është vendi ku 
qëndrojnë shejtanët, andaj besimtari nuk bën të qëndrojë 
aty, por duhet ose të shkojë aty ku ka veç  diell ose ku ka veç 
hije. Sidoqoftë, nëse personi është duke u falur në xhami dhe 
depërtojnë rrezet e diellit prej dritares, ai nuk ka përgjegjësi 
dhe mëkat për këtë, sepse nuk mund ta lërë safin zbrazur. 

 

6. A ka namaze sunete para dhe pas farzit të 
ikindisë? 

Para farzit të ikindisë nuk ka sunete të rregullta (e të cilat 
i Dërguari salAllahu alejhi ue selem nuk i ka lënë pa i 
falur), sipas mendimit më të saktë të dijetarëve. 
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Kush i 
fal 12 rekate brenda ditës (jashtë farzeve), do t’i 
ndërtohet një shtëpi në xhenet.” Këtu nuk 
përfshihen katër rekatet para farzit të ikindisë. 

Mirëpo, është mirë të falen katër rekate para namazit 
farz të ikindisë, këto janë namaz nafile. Pejgamberi 
salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Allahu e 
mëshiroftë atë person i cili i fal katër rekate para 
(farzit të) ikindisë!” 



Ngjashëm siç ka thënë: “Atij i cili i fal katër rekate 
para (farzit të) drekës dhe katër pas saj, Allahu ia 
ndalon xhehenemin.” Pas farzit të drekës janë veç dy 
rekate sunet. E këto dy rekatet e tjera është mirë të falen 
dhe janë prej nafileve. 

Sa i përket çështjes pas ikindisë, nuk ka namaz sunet pas 
saj, edhe pse disa dijetarë kanë mendimin se janë dy 
rekate sunet pas, siç është prej tyre shejkh Albani 
rahimehullah. Por mendimi më i saktë është se pas 
ikindisë nuk falet asgjë deri në perëndimin e diellit. Dy 
rekatet të cilat transmetohet se i ka falur i Dërguari 
salAllahu alejhi ue selem pas namazit të ikindisë, kanë 
qenë dy rekate prej sunetit të drekës, me ç’rast i kanë 
ikur. 

7. Nëse harroj të them bismilah para abdesit çfarë 
të veproj? 

Disa dijetarë thonë: mund të thuash bismilah gjatë 
abdesit nëse harron të thuash në fillim, sepse 
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Nuk ka 
abdes ai që nuk e përmend Allahun.” E me këtë (kur 
e thotë gjatë abdesit) ai veçse e ka përmendur Allahun. 
Disa dijetarë thonë: nëse merr abdes dhe harron të 
thotë bismilah në fillim, abdesi është në rregull dhe nuk 
prishet nga harresa e thënies bismilah. Disa thonë: fjala 
“bismilah” është sunet të thuhet para abdesit, e nuk 
është obligim. Ky është mendimi më i saktë për mua. 
Edhe nëse harrohet, s’prish punë. Madje edhe nëse 
qëllimisht nuk thuhet, abdesi është në rregull, ngase 



rreth hadithit “Ai që nuk e përmend Allahun nuk ka 
abdes” ka mospajtime se a është i saktë apo jo. Vetë 
imam Ahmedi që e transmeton, thotë se është i dobët. 
Disa dijetarë kanë thënë se është hasen/i mirë. 
Sidoqoftë, pjesa “nuk ka abdes” nuk ka për qëllim se 
personi nuk ka fare abdes. Kur në gjuhën arabe thuhet 
“nuk ka”, për diçka, kjo ka shumë kuptime. Në këtë 
rast, sipas mendimit më të saktë, nuk ka abdes të plotë 
sepse e ka lënë pa vepruar një sunet (nëse themi se 
hadithi është i saktë), e jo se abdesi është i pavlefshëm. 
Themi se ky është mendimi më i saktë ngase hadithet 
rreth abdesit që i transmetojnë Uthmani, Aliu dhe 
sahabë të tjerë, radijAllahu anhuma, kur e përshkruajnë 
abdesin e të Dërguarit salAllahu alejhi ue selem, asnjëri 
nuk e përmend bismilahin në fillim. Sikur të kishte qenë 
aq i rëndësishëm dhe obligim, atëherë do ta 
përmendnin. Ky është një argument. Argument tjetër 
është se kur e kanë pyetur Pejgamberin salAllahu alejhi 
se si merret gusël, ka thënë “përfshije trupin tënd me 
ujë dhe je i pastër”, e nuk ka thënë “thuaj bismilah”. 
Përderisa bismilahi nuk qenka obligim për një pastrim 
më të madh sesa abdesi, atëherë nga kjo kuptohet se as 
për abdesin nuk është obligim. Andaj, nëse personi 
harron të thotë “bismilah” në fillim, in shaa Allah 
abdesin e ka të saktë; ose mund të thotë gjatë abdesit; 
ose siç thonë disa dijetarë se personi veçse e përmend 
Allahun kur i thotë lutjet që thuhen pas abdesit. 
Sidoqoftë, nuk është e nevojshme të përsëritet abdesi. 

8. A lejohet shkëmbimi i dhuratave mes dy 
gjinive? 



Nuk lejohet nëse nuk kanë lidhje të lejuar. Kështu 
fillon, e pastaj kalohet te dashuria e palejuar mes tyre. 
Përderisa është i ndaluar shikimi i gjinisë së kundërt, 
apo të folurit me fjalë të ëmbla dhe zbukurim të zërit 
me burra të huaj, (siç ka ardhur në një ajet kuranor: 
“...mos flisni me përkëdheli, që të mos ju dëshirojë 
ai që ka zemër epshore, por flisni drejt dhe në 
mënyrë të ndershme!” Ahzab 32, ajeti është për 
femrat, mirëpo kuptohet se edhe meshkujve u 
ndalohet), nëse të folurit me ta është e nevojshme dhe 
e domosdoshme, atëherë më parësore është ndalimi i 
dhuratave. Kjo sepse dhurata patjetër bëhet shkak që të 
vihet deri te lidhja dhe dashuria (e palejuar), ngase i 
Dërguari salAllahu alejhi ue selem ka thënë: 
“Shkëmbeni dhurata, do ta doni njëri-tjetrin.”  Pra, 
nëse ke problem me dikë apo paqartësi, mënyra më e 
mirë e pajtimit me të është t’i japësh dhuratë. Kur jepet 
dhurata, patjetër se krijohet lidhje mes jush.  

 

9. Në çfarë mënyre duhet t’i këshillojmë të tjerët? 
Në esencë, këshilla dhe thirrja në Islam duhet bërë me 
butësi. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: 
“Sa herë që ka hyrë butësia në ndonjë gjë, veçse e 
ka zbukuruar atë. Kurse, vrazhdësia e shëmton atë 
gjë. Ajo që arrihet me butësi nuk arrihet me 
vrazhdësi.” Andaj, ata të cilët këshillojnë dhe ndalojnë 
prej të këqijave, së pari duhet vetë të pajisen me dije. 
Ajo gjë të cilën e kundërshtojnë, duhet ta dinë se a është 
vërtetë e keqe apo jo, sepse ndodh ta kundërshtojnë një 



gjë (duke menduar se nuk është prej fesë) e që nuk është 
e keqe, apo se ka mendim tjetër të dijetarëve që e lejojnë 
atë gjë dhe kështu bien në gabim. Duhet pasur dije 
rreth:  
-çështjes për të cilën i flet dikujt, 
-për atë të cilit i drejtohesh (sa ka dije dhe sa është i 
gatshëm të pranojë këshillën tënde), 
-dhe për vetën se si duhet sillesh me të tjerët. 
Allahu i thotë të Dërguarit salAllahu alejhi ue selem: 
“Në sajë të mëshirës së Allahut, u solle butësisht 
me ta (o Muhamed). Sikur të ishe i ashpër dhe i 
vrazhdë, ata do të largoheshin prej teje.” Ali Imran, 
159. Fjala është për shokët e të Dërguarit salAllahu 
alejhi ue selem, për njerëzit më të mirë. Ai ka qenë 
shumë i butë me sahabët, në sjellje, veprime e fjalë; në 
fjalët e tij ka pasur butësi dhe mëshirë. Kështu duhet të 
jetë edhe besimtari kur i këshillon të tjerët.  
Allahu kur i drejtohet Musës dhe Harunit kur i dërgon 
të Faraoni, jobesimtari më i madh në histori, i cili i ka 
thënë vetes Zot, u thotë: “Shkoni te Faraoni! Ai, me 
të vërtetë, i ka shkelur të gjithë kufijtë! Flitini atij 
fjalë të buta, se ndoshta kujtohet a frikësohet!” Ta 
ha 43-44. Allahu i ka këshilluar që t’i flasin fjalë të buta 
atij. E si është çështja kur ti i drejtohesh një besimtari, i 
cili e ka vepruar një gabim apo lëshim?! Patjetër se 
besimtari është më parësor që ta këshillosh me fjalë të 
buta. Sidomos sot, siç thonë dijetarët se është kohë e 
injorancës, njerëzit duhet të trajtohen butë në mënyrë 
që t’u mësohet një gjë nga feja, e nëse flet me ashpërsi, 



ata shumë shpejt largohen; është një kohë që ka nevojë 
për butësi edhe më të madhe. 

 

10. Në Prizren është një urë e cila quhet “Ura e 
dashurisë”, ku njerëzit lidhin dryna dhe në këtë 
formë mendojnë se lidhet dashuria mes tyre 
dhe se zgjat përgjithmonë. Si është gjykimi? 

Këto janë besime të kota dhe myslimanit nuk i lejohet 
të ketë besime të tilla. Madje kjo ka mundësi të jetë edhe 
shirk.  
Nëse dikush e vepron një shkak (për një çështje të 
caktuar) i cili nuk ka bazë në Kuran e sunet, atëherë ai 
shkak është shirk i vogël nëse e konsideron veç si shkak. 
Nuk ka ardhur as në Kuran e as në sunet që kur lidhet 
dryni, lidhet edhe dashuria, apo se është një vend i 
caktuar ku nëse lidhet dryni, atëherë nuk prishet 
dashuria mes dy personave. Kjo është shirk i vogël.  
E nëse beson se vetë dryni vepron/ndikon, e jo se është 
veç shkak (ngase duhet bërë dallim mes këtyre dy 
rasteve), atëherë kjo është shirk i madh, sepse me këtë 
po i atribuohet dikujt tjetër (drynit) një gjë të cilën e 
vepron vetëm Allahu. Pra, personi në këtë rast e 
barazon drynin me Allahun, apo e bën veprues krahas 
Allahut, gjë që është shirk i madh dhe personi del nga 
feja me këtë (nëse beson se vetë dryni ndikon). 
E kur themi “shirk i vogël” nuk nënkuptohet se është 
një gjë e lehtë, ngase ai është mëkati më i madh prej 
mëkateve të mëdha.  
Madje, dijetarët kanë mospajtime për çështjen se: 



-nëse njeriu ka vepruar shirk të vogël, a do t’ia falë 
Allahu në Ditën e Gjykimit apo jo, se a hyn shirku i 
vogël te mëkatet e mëdha nëse vepruesi vdes pa u 
penduar, mëkate të cilat janë nën dëshirën e Allahut 
Ditën e Gjykimit (nëse do ia fal ose e dënon për to), 
-apo se Allahu nuk e fal shirkun e vogël dhe se patjetër 
vepruesi do të dënohet për të nëse ka vdekur pa u 
penduar (ka edhe mendim të tillë nga dijetarët, porse ky 
dënim nuk është i përhershëm. 
Pra, shirku i vogël është mëkati më i madh prej 
mëkateve të mëdha dhe duhet pasur kujdes të mos 
veprohet. 

11. A lejohet dhënia mest mbi flokët gërsheta? 

Nëse gruaja i ka flokët të lidhura gërsheta, i lejohet t’u 
japë mes’h (gjatë abdesit). Mirëpo, ai person (burrë apo 
grua) që i ka flokët e gjata, u jep atyre veç aq sa përfshin 
koka. Nuk e ka obligim t’u japë mes’h tërë flokëve deri 
në fund të tyre. Allahu thotë: “…fërkojini kokat e 
juaja”. Ai që ka flokët e gjata, sikur dhe ai që i ka të 
shkurta, e fërkon kokën deri ku përfundon ajo (te qafa), 
edhe nëse i mbetet pjesa tjetër e flokëve pa i prekur kjo 
s’prish punë, ngase është obligim veç fërkimi i kokës. 
Veprohet njëjtë edhe nëse flokët janë të lidhura 
gërsheta (kur janë më të gjata, poshtë qafës). Gruaja në 
këtë rast nuk e ka për obligim të prishë gërshetat. Sipas 
mendimit më të saktë të dijetarëve, gruaja mund t’i japë 
mes’h kokës (gjatë abdesit) edhe mbi mbulesë. Nëse e 
ka veshur atë duke qenë me abdes (madje disa dijetarë 
nuk e kushtëzojnë këtë), në abdesin e radhës i jep mes’h 



kokës mbi mbulesë, mjafton ta ketë të veshur dhe nuk 
ka nevojë ta heqë atë për t’i dhënë mes’h kokës. 

 

12. "Fjala e mirë" që përmendet shpesh ne moralin 
Islam, çfarë përfshin, fjalën e ëmbël më ton të 
butë apo fjalën e dobishme për Allahun dhe për 
çdo të mirë të mundshme? 

Çdo gjë që kuptohet me fjalën e mirë, e përfshin ajo. 
Allahu thotë: “thoni fjalë të mira njerëzve”. Bekare 
83. Do të thotë:  
-fjalë të dobishme për ta, këshilla, urdhërim për të mirë, 
ndalim nga e keqja, 
-gjithashtu, fjalë të buta, të ëmbla, jo të ashpra e me ton 
të lartë. 
Disa njerëz kanë më shumë të drejtë në fjalën e mirë 
sesa disa të tjerë, p.sh.:  
-prindi, duhet bërë kujdes që fëmija të mos e ngrehë 
zërin kur i drejtohet atij. Ka pasur nga dijetarët e selefit 
që mezi i është dëgjuar kur i ka folur prindit, duke pasur 
frikë se mos po tejkalon në ngritjen e zërit ndaj tij; 
-dijetari, kur i drejtohesh atij me fjalë dhe pyetje duhet 
pasur edukatë në këtë. 
Secili e ka vendin e vet, ndaj të cilit duhet zgjedhur fjalët 
me të cilat i drejtohesh. Mirëpo, në përgjithësi, njerëzve 
duhet t’u flitet me fjalë të mira, të ëmbla, me ton të butë, 
të mos jenë si nënçmim apo përulje ndaj tjetrit etj.  

13. Të jesh pasues i sunetit, a do të thotë të jesh i 
pa prekur prej mëkateve (të mëdha e të vogla)? 



Është kuptim i gabuar të mendohet se pasuesi i sunetit 
është i paprekur prej gabimeve. Përkundrazi, njerëzit 
më të mirë në sipërfaqen e tokës, sahabët radijAllahu 
anhuma, shokët e të Dërguarit salAllahu alejhi ue selem, 
kanë bërë gabime e mëkate.  
Kur themi “pasues të sunetit”, do të thotë: pasues ndaj 
rrugës në të cilën ka qenë i Dërguari salAllahu alejhi ue 
selem dhe shokët e tij. Përderisa sahabët kanë pasur 
gabime e lëshime- kuptohet se prej akides së ehli sunetit 
është se nuk ka njeri të pagabueshëm, madje dijetarët 
thonë se edhe të Dërguarit e Allahut kanë bërë mëkate 
të vogla, por kanë qenë të ruajtur prej mëkateve të 
mëdha- atëherë ne jemi më primarë për të bërë mëkate. 
Mirëpo, besimtari i mirë, ose pasuesi i vërtetë i sunetit, 
kur e bën një mëkat, ai shpejton në pendimin tek Allahu 
dhe nuk vazhdon në të. Allahu kur i përshkruan 
besimtarët e mirë thotë: "...nuk vazhdojnë në atë që 
kanë punuar (në të keqën).” Ali Imran, 135.  
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Sikur 
të mos bënit mëkate, Allahu do t’ju zëvendësonte 
me disa njerëz të tjerë të cilët veprojnë mëkate dhe 
kërkojnë falje tek Ai.” Kjo tregon se në natyrën e 
njeriut është bërja e gabimeve. Mirëpo, besimtari duhet 
të ruhet prej mëkateve dhe shkaqeve që e dërgojnë në 
mëkate. E nëse pas këtyre bie në mëkat, atëherë kërkon 
falje tek Allahu, me shpreson se Ai ia fal atë.  
Gjithashtu, pasuesi i vërtetë i sunetit nuk e justifikon 
veten për mëkatet dhe gabimet e tij, e më keqja të thotë: 
“Unë jam pasues i sunetit dhe jam i sigurt nga devijimi. 
Andaj, unë bidate nuk bëj, por bëj mëkate, e bidati është 



më i madh sesa mëkati. Por, s’ka gjë që bëj mëkate ngase 
jam pasues i sunetit.” Ky është kuptim i gabuar i pasimit 
të sunetit, ngase kur themi “pasim i sunetit” është për 
qëllim pasimi ashtu siç ka qenë rruga e të Dërguarit 
salAllahu alejhi ue selem dhe e selefëve, pasim në akide, 
sunet e adhurime, por edhe në sjellje, morale dhe 
edukatë.  
Disa njerëz kanë keqkuptuar. Ata e ndajnë fenë pjesë-
pjesë. Thonë: “Ne jemi në rrugën e sunetit, po ruhemi 
nga bidati dhe bidatxhinjtë, e sa i përket sjelljeve nuk ka 
gjë nëse nuk pajisemi me edukatën e selefit.” Thonë se 
mjafton t’i themi vetes ehli sunet dhe këtë e marrin si 
lloj garancie se do të hyjnë në xhenet. 
Përkundrazi, duhet pasur kujdes sepse mëkatet janë 
shumë të rrezikshme, sjellin pasoja të mëdha në të dy 
botët. Është rrezik që njeriu të devijojë pas një kohe për 
shkak të lëshimit në mëkate. Dijetarët, si për bidatin, si 
për mëkatin, kanë thënë njëjtë: “Bidati është postë që e 
dërgon njeriun në kufër, mirëpo edhe mëkati është postë që e 
dërgon njeriun në kufër”. Këta njerëz (që kanë keqkuptuar) 
e kanë marrë veç thënien e parë dhe thonë: “Ruhemi 
prej bidateve e s’ka gjë nëse nuk ruhemi prej mëkateve” 
sepse ia garantojnë vetes se janë ehli sunet dhe se janë 
në xhenet. Kjo është gabim. Edhe mëkatet janë postë 
që mund ta dërgojnë njeriun në xhehenem. 

14. A është detyrë për femrën e cila ka sekrecion të 
kaftë pas menstruacioneve që për çdo vakt të 
namazit të vendosë pecetë të re? 



Këtu duhet parë se kur ka ardhur sekrecioni ngjyrë kafe. 
Nëse ka ardhur si vazhdim i gjakut të menstruacioneve, 
atëherë ky sekrecion është menstruacion. Nuk duhet të 
llogaritet si gjak i menstruacioneve vetëm ngjyra e kuqe. 
Mirëpo, edhe kur ngjyra e kuqe zbehet duke u bërë e 
kaftë, kjo është menstruacion. Gjithashtu zbehet edhe 
më tej duke u bërë e verdhë, edhe ky është 
menstruacion, derisa të bëhet i bardhë. Kur sekrecioni 
del me ngjyrë të bardhë, atëherë kjo nuk është më 
menstruacion dhe gruaja është pastruar nga 
menstruacioni. E nëse pas daljes së sekrecionit të 
bardhë i del përsëri sekrecioni ngjyrë kafe, atëherë siç 
kanë treguar gratë në kohën e të Dërguarit salAllahu 
alejhi ue selem, këtë sekrecion që ka dal pas daljes së 
sekrecionit të bardhë nuk e kanë llogaritur për asgjë, pra 
nuk llogaritet si menstruacion në këtë rast. Nëse ky 
sekrecion i kaftë që del pas sekrecionit të bardhë është 
i vazhdueshëm dhe rrjedhë, atëherë gruaja (pasi hyn 
koha e namazit sipas disa dijetarëve) pastrohet tek 
vendi, e vendosë një pecetë të re, merr abdes dhe falet 
derisa ta prishë abdesin me diçka tjetër. Njëjtë vepron 
edhe për vaktet e ardhshme. Kur e kafta është e 
vazhdueshme, atëherë llogaritet sikurse istihada (si gjak 
i parregullt). E nëse nuk i rrjedhë vazhdimisht, por në 
kohë të caktuar, atëherë (pastrohet poshtë dhe) nuk ka 
nevojë të vendosë pecetë të re, merr abdes dhe falet. 

15. A lejohet lidhja e flokëve “gungë” nën 
mbulesë? 



Kjo nuk lejohet dhe ato që veprojnë në këtë mënyrë 
nuk e kanë marrë këtë mendim prej dijetarëve, por është 
modë që e pasojnë disa prej myslimaneve dhe pa 
dyshim se është e gabueshme. Madje, disa dijetarë 
thonë se kjo formë e mbulesës ose e mbulimit të 
flokëve, është ajo që ka ardhur në hadithet e të 
Dërguarit salAllahu alejhi ue selem ku thuhet se do të 
vijnë gra që do të kenë kokat sikur gungat e deveve, 
d.m.th, me maje. Kjo nuk lejohet.  Dijetarët përmendin 
se qëllimi i mbulesës është mbulimi i femrës. Ajo duhet 
t’ia mbulojë pjesët e trupit të saj. Nëse një pjesë e trupit 
dallohet mbi mbulesë, ajo nuk e ka kryer obligimin e 
mbulimit siç duhet. Prandaj, kur flokët e saj dallohen 
mbi mbulesë (edhe pse janë nën të) shkaku se i bën 
gungë mbrapa, atëherë kjo ndalohet dhe është gabim të 
veprohet.  

16. A është më i fuqishëm nefsi apo shejtani për ta 
çuar njeriun në shkatërrim? 

Edhe shejtani që është armik i jashtëm, edhe nefsi që 
është armik i brendshëm, janë dy armiq të njeriut, me të 
cilët Allahu e ka sprovuar atë. Mirëpo, dihet se kurthet 
e shejtanit janë më të forta dhe më të mëdha. Edhe 
nefsi, siç thotë Allahu: “shpirti (i njeriut) është fort i 
prirur për të keqe…” Jusuf, 53.  Allahu e ka sprovuar 
njeriun me nefs. Kështu që ai vazhdimisht është në luftë 
me të dhe me shejtanin, i cili gjithashtu e nxit nefsin e 
njeriut për të bërë të këqija. Meqë në Ramazan shejtani 
është i lidhur e nuk ka mundësi të të nxisë të bësh të 
këqija sikurse jashtë Ramazanit, është mirë që ta 



peshosh vetveten se ku je. Në këtë muaj je veç me 
nefsin tënd. Andaj, shiko se a është vetëm shejtani ai i 
cili të nxitë për të këqija jashtë Ramazanit apo edhe 
nefsi yt. Kur janë pyetur disa dijetarë: “Pse gjatë 
Ramazanit kemi vesvese e cytje për të bërë të këqija, edhe pse 
shejtanët janë të lidhur?”, ata janë përgjigjur: “Këto janë të 
këqija me të cilat nefsi është ambientuar jashtë Ramazanit. 
Kështu që brenda këtij muaji është problem të braktisen, sepse 
shpirti/vetvetja është ambientuar me to, edhe pse shejtani është i 
lidhur.” 

 

17. Si e këshilloni dikë që do të kapet pas dijes 
fetare? 

Së pari duhet të fillojë me librat e akides (besimit të 
drejtë), siç këshillojnë dijetarët. 
Të nisë me librin “Tri parimet”, me shpjegim dhe 
komentim të dijetarëve. 
Pastaj librin “Kitabu teuhid”, me shpjegim dhe 
komentim. 
Pastaj “Largimi i dyshimeve”. 
Pastaj “Akide uasitije”, “Akide tahauije” (po ashtu “Katër 
parimet”, “Gjashtë parimet”). 
Tesfir (ai i Sadit, i ibn Kethirit,). 
Librat që kanë të bëjnë me hadithet profetike (shpjegimet 
mbi librin “Dyzetë hadithet” etj.).  
Sa më shumë që lexon është më mirë. Këto libra janë 
sa për fillimin që duhet ta ketë parasysh çdokush i cili 
dëshiron të marrë dije të saktë dhe të vendosë 
themelet/bazat e dijes.  



18. Shpërthimet që ndodhin në emër të Islamit, a 
janë në pajtim me këtë fe? 

Për këtë gjë kanë folur dijetarët e mëdhenj të Islamit, 
elhamdulilah, dhe kanë sqaruar në të gjithë botën se 
veprimet që bëhen në emër të Islamit nuk e 
përfaqësojnë Islamin e vërtetë dhe nuk janë prej fesë të 
cilën e ka zbritur Allahu te Pejgamberi salAllahu alejhi 
ue selem, ngase në to ka cenim dhe derdhje të gjakut të 
njerëzve të pafajshëm. Islami e ndalon këtë gjë. Islami 
e respekton dhe e ruan gjakun e pafajshëm. Këto 
veprime nuk ndodhin vetëm në botën perëndimore, 
por edhe në atë lindore. Pastaj, këta që i veprojnë këto 
shpërthime shpeshherë janë banorë të atyre vendeve, 
qoftë të përhershëm apo që iu është dhënë azil (vizë, 
leje). Feja jonë Islame na mëson se besimtari duhet t’u 
përmbahet kushteve të marrëveshjes. Dijetarët thonë se 
në momentin që të jepet vizë për të shkuar në një vend, 
ti ke bërë marrëveshje me të se do t’u përmbahesh 
rregullave dhe rendit të tij. Nuk lejohet prishja e rendit. 
Nëse ti vepron diçka në kundërshtim me këtë, ke bërë 
tradhti. E myslimani nuk bën tradhti. Tradhtia është 
cilësi e dyfytyrëshave (mynafikëve). Nga këndvështrimi 
islam dijetarët kanë sqaruar se shpërthimet nuk kanë të 
bëjnë fare me Islamin e pastër. Myslimanët gjithmonë 
janë njohur si njerëz besnikë. Kur kanë hyrë në një vend 
i janë përmbajtur marrëveshjes me të tjerët. Në shumë 
vende në botë, Islami është përhapur përmes tregtarëve 
(si: në Indonezi, Malajzi), duke e parë të tjerët 
besnikërinë e tyre, se nuk tradhtojnë. Kurse sot 
myslimani është bërë sinonim i së keqes, tradhtisë dhe i 



pasigurisë. Shikohet me sy të dyshimtë (thonë: “Kur po 
çohet ky të na bëj ndonjë të keqe!”). E gjithë kjo është 
si rezultat i atyre personave që bëjnë veprime 
shpërthyese, të cilët pa dyshim janë njerëz të devijuar, 
jo në rrugën e të Dërguarit salAllahu alejhi ue selem, 
dhe të cilët ia kanë prishur imazhin Islamit dhe 
muslimanëve. Mund të sjellim një krahasim shumë të 
thjeshtë. Para se të fillojnë veprimet e këtyre njerëzve, 
myslimani është parë si njeri i besueshëm, i mirë, jo 
tradhtar, jo hajdut etj. Njerëzit veçse kanë filluar të 
kuptojnë se nuk janë krejt myslimanët të atillë sikurse 
ata. Mirëpo, shumica e tyre mendojnë se po të tillët e 
përfaqësojnë Islamin dhe se muslimanët janë të këtillë. 
Pasi kanë nisur këto veprime  (vrasëse) është parë se sa 
shumë është prishur imazhi i Islamit dhe i myslimanëve. 
Ata këto veprime i bazojnë në mendjet e tyre, jo në 
argumente, devijim, ky është keqinterpretim i Islamit 
dhe mendojnë se janë duke vepruar diçka të shenjtë për 
fenë Islame. Vetëvrasja është e ndaluar në Islam, me 
tekst prej Kuranit dhe sunetit. Nuk kanë ku të bazohen 
për këtë. Këta e mbysin vetveten. Vetëvrasja është prej 
mëkateve të mëdha. Madje shejkh Albani rahimehullah 
thotë se ka prej tyre që vdesin si jobesimtarë. Nuk i 
quan jobesimtarë, por dyshon për këtë. Pse? Sepse këta 
i bëjnë shpërthimet e vetëvrasjet për shkak se e kanë 
humbur shpresën në mëshirën dhe ndihmën prej 
Allahut, dhe mendojnë se vetëm kjo është mënyra për 
t’iu hakmarrë armiqve. Humbja e shpresës në mëshirën 
e Allahut është prej mëkateve të mëdha, mundet njeriu 
të bie në kufër, sidomos kur një veprim të tillë e 



ndërmerr nga humbja e shpresës në mëshirën dhe 
ndihmën e Allahut, kjo është rrezik që njeriu të dalë prej 
fesë. Prandaj dhe shejkh Albani thotë se dyshon se këta 
mund të vdesin si jobesimtarë, e jo se kanë shpërblim 
për atë vepër. Problemi kryesor është se shpjegimet e 
dijetarëve e hoxhallarëve që kanë folur vazhdimisht 
kundër këtyre shpërthimeve dhe këtyre individëve, nuk 
përmenden nëpër media. Të gjithë dijetarët e mëdhenj 
janë kundër, mirëpo nuk përmenden fjalët e tyre.  
Kuptohet se mediat këtë e bëjnë me qëllim, që të mos 
kenë njerëzit kontakt me Islamin e pastër, burimor, 
porse të mbetet mendimi “Islami është fe e dhunës, e 
shkatërrimit etj.” Ne e dimë se myslimanët gjithmonë 
kanë dhënë shembull se sa mirë kanë jetuar me ata që 
janë të feve të tjera, p.sh. në Andaluzi, sa e kanë pasur 
myslimanët udhëheqjen, është jetuar në paqe, dhe 
askush nuk e ka penguar dhe vrarë tjetrin pse është i një 
feje tjetër. Kur kanë ardhur pastaj në fuqi të krishterët, 
i kanë vrarë myslimanët, ose i kanë detyruar të bëhen të 
krishterë me forcë, ose i kanë dëbuar, pa pasur tjetër 
zgjidhje.  

 

19. A është sunet duaja që bëhet me leximin 
komplet të Kuranit? 

Të bëhet dua pas përfundimit të leximit komplet të 
Kuranit, kjo lejohet, sepse kështu është transmetuar 
prej shokëve të të Dërguarit salAllahu alejhi ue selem. 
Mirëpo, nuk ka dua të caktuar. Ajo lutje që e shkruajnë 



në fund të disa mushafave, duke thënë se kjo është 
duaja e hatmes, nuk lejohet të besohet se është lutje e 
hatmes që transmetohet nga i Dërguari salAllahu alejhi 
ue selem. Është bidat të besohet se kjo dua duhet 
gjithsesi të thuhet pas leximit komplet të Kuranit. Porse 
bëhen lutje të përgjithshme,  çfarë të duash, i zgjedh 
prej atyre që di përmendësh nga suneti profetik, apo 
lutje të tjera shqip, nuk ka diçka të caktuar. Është mirë 
të bëhet pa zë (të lartë, por në heshtje). Sa më ulët zëri 
gjatë lutjes, është më afër përgjërimit e përuljes, duke iu 
drejtuar Allahut dhe duke e ditur se Ai të dëgjon ty. Ka 
ndodhur një rast me shokët e Pejgamberit salAllahu 
alejhi ue selem të cilët kur janë lutur e kanë ngritur zërin, 
dhe i Dërguari salAllahu alejhi ue selem u ka thënë: “O 
ju njerëz! Mbajeni veten (mos e ngrehni zërin 
lartë), ngase ju nuk po e thirrni atë që është i 
shurdhët dhe jo prezent. Por po e thirrni dhe po e 
lutni Atë që është Dëgjues dhe Shikues (e dëgjon 
dhe e sheh çdo gjë që veproni ju).” Buhariu dhe 
Muslimi. Është mirë që mos të ngritët zëri gjatë bërjes 
së lutjes, por të jetë i ulët aq sa e dëgjon veten. Se a 
bëhet bashkërisht, është transmetuar nga një prej 
shokëve të të Dërguarit i cili kur e ka bërë hatme 
Kuranin (e ka lexuar komplet), e ka mbledhur familjen 
e tij, ai ka bërë lutje e ata kanë thënë “amin” pas lutjes 
së tij. Kështu që nuk ka të keqe in shaa Allah. Mirëpo, 
jo të bëhet traditë kjo gjë, që sa herë të lexohet Kurani 
të mblidhen njerëzit, njëri të bëjë lutje e të tjerët të bëjnë 
“amin”. Nuk është mirë të bëhet si traditë. 

 



 

20. A lejohet ngrënia e mishit nga ithtarët e Librit 
(ehlil kitab) të sotshëm sepse disa thonë se këta 
nuk janë sikurse ata të mëhershmit? 

Kjo është gabim dhe teprim. Nuk di se nga e kanë 
nxjerrë këtë. Të njëjtin besim (akide) që kanë pasur të 
krishterët dhe hebrenjtë e mëhershëm, po atë e kanë 
edhe të krishterët dhe hebrenjtë e sotshëm. Allahu 
përmend në Kuran llojet e besimit të tyre. Thotë: “Pa 
dyshim, janë jobesimtarë ata që thonë: “Allahu 
është njëri prej Trinisë!” Maide 73, “Pa dyshim, 
janë jobesimtarë ata që thonë: “Allahu është 
Mesihu, i biri i Merjemes!” Maide 17. Të njëjtën gjë 
e besojnë edhe këta sot. Allahu përmend në shumë ajete 
kuranore se ata kanë thënë se Allahu ka bir. Nuk ka pse 
të bëhet ky dallim, është i njëjti besim. Mirëpo, Allahu 
ka lejuar për myslimanët ngrënien e mishit që e therin 
ata, nëse nuk e therin në emër të trinisë. Nëse therësi i 
kafshës nuk beson fare në Zot, atëherë këtij nuk i 
thuhet ehlil kitab (i krishterë apo hebre), siç është rasti 
te shumë prej banorëve në vendet perëndimore, ku një 
përqindje e madhe e tyre janë bërë ateistë, edhe pse 
ndoshta origjina e familjes së tyre ishte (dhe është) e 
krishterë. Andaj, nëse ti e di se personi që e therë 
kafshën është ateist, nuk lejohet ngrënia e saj, ngase ai 
nuk është ehlil kitab (por është ateist). Allahu e ka 
dalluar ehlil kitab prej pjesës tjetër të njerëzve, duke i 
quajtur “Ehlil kitab”, d.m.th. ithtarë të Librit. Për shkak 
se kanë pasur Libër të mëhershëm, që e pasojnë, edhe 



pse sot është i shtrembëruar apo nuk është i vërteti siç 
ka zbritur, lejohet martesa e femrave të tyre dhe ngrënia 
e kafshëve të therura nga ta.  

  


