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1. Ai që falet ulur ngaqë s’mund të falet në këmbë, 
si e kryen sexhden? 

Sipas mendimit më të saktë të dijetarëve, nëse personi 
nuk mund të falet në këmbë, atëherë falet ulur, mirëpo 
kur arrin te veprimi i bërjes së sexhdes, e kryen atë duke 
rënë në sexhde. Ka dijetar që thotë, se në këtë rast, nëse 
personi nuk mund të falet në këmbë dhe falet ulur, 
atëherë kur arrin te veprimi i bërjes së rukusë, ngritët në 
këmbë dhe e kryen rukunë (e nëse nuk mundet, atëherë 
siç është ulur e vazhdon edhe rukunë ashtu). Kështu ka 
vepruar Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem, i cili ka 
qenë i sëmurë një natë dhe është falur ulur në namaz të 
natës. Tregon transmetuesi se kur ka arritur te rukuja, 
është ngritur ta bëjë atë dhe pastaj ka vazhduar me 
bërjen e sexhdes. Andaj, dijetarët thonë se kur njeriut i 
lejohet t’i lerë disa prej shtyllave të namazit, atëherë 
duhet t’i veprojë të gjitha të tjerat të cilat ka mundësi t’i 
veprojë, p.sh.: 

-ka mundësi ta kryejë rukunë në këmbë, atëherë e bën 
atë, edhe nëse falet ulur ngaqë nuk mund të falet në 
këmbë; 



-nuk mund ta bëjë rukunë, porse sexhden mundet, 
atëherë e bën sexhden, e kështu me radhë.  

Në bazë të këtij hadithi, nëse është e mundur nga 
personi ta bëjë rukunë në këmbë, atëherë duhet ta bëjë. 
Kur personi ka problem me kurrizin e shpinës dhe falet 
ulur, atëherë ngritët (në këmbë) për bërjen e rukusë aq 
sa mundet. 

 
2. Cilën vepër ta veproj më shumë në Ramazan 

nga veprat e mira (jo të obligueshme)? 

Besimtari është mirë t’i veprojë të gjitha veprat e mira, 
si: t’u shtrojë iftar të tjerëve,  të ndihmojë të 
varfrit/nevojtarët, të shtojë leximin e Kuranit, të falë 
namaz nafile etj. E pastaj, rreth asaj se cilës prej tyre t’i 
kushtohet rëndësi, çdonjëri duhet të ndalet te vetja e tij 
të shohë se cila nga to i ndikon më mirë dhe ia 
përmirëson gjendjen dhe besimin. Veprat prej personit 
në person dallojnë. Një vepër e mirë tek dikush ndikon 
më shumë, e një tjetër ndikon më shumë te një person 
tjetër, shembull: për koprracin është më e mirë dhënia 
e sadakasë (që i vjen rëndë), në mënyrë që ta pastrojë 
shpirtin prej kësaj vetie të keqe (koprracisë), sesa një 
vepër tjetër që e ka të lehtë ta kryejë. Sa i përket dhënies 
iftar të tjerëve, më së miri është t’u shtrohet të varfërve 
agjërues, ngase në këtë rast arrihen dy shpërblime: 
dhënia iftar agjëruesit dhe ndihma ndaj nevojtarëve. 
Kjo është më mirë, sesa t’u shtrohet iftar atyre që kanë, 
e madje në disa raste kur disave që i fton për iftar u vije 



mërzi ngase përtojnë ta prishin rehatinë që kanë në 
shtëpitë e tyre. E kur qëllimi është që të thirren 
familjarët/afërmit në iftar për t’i afruar me Islamin dhe 
për t’i thirrur në të, duke ndikuar vërtetë kjo për të mirë 
tek ta (në afrimin me Islamin), meqë janë jo praktikues, 
atëherë kjo është më e mirë sesa ndihma ndaj të tjerëve 
(duke iu shtruar iftare). 

 

3. Çfarë t’u themi disave që thonë “ju me mbulesa 
jeni bllokuar e nuk shkoni në dasma me të 
gjithë njerëzit”?  

Këto fjalë zakonisht i thonë njerëzit të cilët nuk e dinë 
qëllimin e jetës. Shumë njerëz mendojnë se qëllimi i 
jetës është të hanë, të martohen dhe të vdesin. Por, 
qëllimi është adhurimi ndaj Allahut, të Vetmit. Njeriu 
gjatë gjithë jetës duhet të punojë për këtë qëllim. Pastaj 
i vjen vdekja, e pas vdekjes është llogaridhënia. Sa më 
shumë që ka arritur ta realizojë këtë qëllim, aq më 
shumë do të shpërblehet tek Allahu. Sa më i mangët që 
ka qenë në këtë, ose do të ketë shpërblim të mangët, ose 
do të ketë dënim, kjo varësisht prej mangësisë drejt këtij 
qëllimi, e dikush do të dënohet pafundësisht ngase nuk 
është munduar fare të punojë për këtë qëllim. Besimtari 
nuk ka ardhur që këtë jetë ta kalojë nëpër ahengje e 
dëfrime, në të cilat e zemëron Allahun. Por, duhet ta 
sqarojmë këtë çështje. Dasmat, nëse në to nuk ka 
harame (muzikë, përzierje të gjinive, alkool), nuk janë të 
ndaluara në Islam. Madje, Pejgamberi salAllahu alejhi 



ue selem ka lejuar për gratë që në dasma të rrahin defin 
(pa cingla) duke kënduar këngë të cilat lejohen, pa 
teprime, pa fjalë të ndaluara në to, si dhe pa e ngritur 
zërin që të mos i dëgjojnë meshkujt e huaj. Me këto 
kushte, lejohet bashkimi i grave në një vend duke 
festuar martesën e dikujt, nuk ka të keqe. Islami nuk ka 
ardhur që njeriun ta kufizojë dhe bllokojë. Mirëpo, 
Islami ia njeh njeriut mundësinë  e gëzimit dhe 
shprehjes së haresë, porse brenda suazave të fesë, pa 
bërë harame, apo shkelje e vepra  të cilat pastaj 
besimtarit i sjellin pasoja në të dy botët. Neve nuk duhet 
të na brengosin shumë këto fjalë që na thonë, ngase ne 
duhet t’i shohim njerëzit me atë sy siç e sheh mjeku të 
sëmurin. Ata kanë sëmundje, qëllimi me sëmundje këtu 
është sëmundje e devijimit, janë në rrugë të gabuar, dhe 
ne duhet përpjekur në shërimin e tyre. Ata (që thonë 
kështu) janë të padijshëm dhe nuk e kanë kuptuar ende 
qëllimin e vërtetë të jetës, andaj dhe flasin ashtu, si dhe 
na shohin neve se jemi gabim. Pra, drita e udhëzimit 
ende s’ka depërtuar në zemrat e tyre, qëndrojnë në 
errësirë, dikush më pak e dikush më shumë. 

 

4. Një fillestar praktikues kë duhet ta marrë për 
shembull në pasim? 

Feja të mos merret duke u bazuar në veprimet dhe 
gjestet e njerëzve. Feja ka ardhur prej Allahut dhe prej 
Atij duhet ta marrim. Njerëzit nuk e përfaqësojnë fenë, 
askush prej tyre. Ai që i merr njerëzit si përfaqësues të 



fesë, do të zhgënjehet në momentin e parë që i sheh ata 
duke vepruar në kundërshtim me fenë. Dijetarët kanë 
thënë: “E vërteta nuk njihet përmes njerëzve. Por njerëzit njihen 
përmes së vërtetës.” Sa më shumë që njeriu i përmbahet së 
vërtetës, për të thuhet se ai është pasues i së vërtetës. 
Nuk bën që të vërtetën ta njohësh përmes dikujt nga 
njerëzit, ngase nëse ai devijon, edhe ti do të devijosh pas 
tij. Kur ti mendon se filani është i pagabueshëm dhe se 
e vërteta vjen vetëm përmes tij, atëherë kur ai gabon ose 
devijon, edhe ti do të devijosh pas tij. Andaj, nuk bën 
që njeriu të bazohet në veprimet e të tjerëve, por duhet 
ta marrë fenë ashtu siç ka ardhur në Kuran e sunet sipas 
të kuptuarit të selefit. Abdullah ibn Mesudi radijAllahu 
anhu ka thënë: “Ai që do ta marrë dikë si shembull, le t’i 
marrë ata që kanë vdekur, e ata janë shokët e të Dërguarit e 
salAllahu alejhi ue selem, ngase i gjalli kurrë nuk është i sigurt 
prej fitnes (prej sprovimit në fenë e tij).” Andaj merri ata si 
shembull, e jo muslimanët e mëvonshëm, e aq më pak 
ata të sotshëm, ku ne shohim se shumë prej tyre- jo të 
gjithë, mirësia do të vazhdojë në këtë umet deri në 
Ditën e Kiametit, ka edhe sot myslimanë të mirë, që 
janë të rrugën e myslimanëve të parë-, për nga sjellja dhe 
morali janë në një nivel të ulët, jo afër me moralin që na 
mëson Kurani dhe suneti. Kuptohet, si njeri të 
pagabueshëm e kemi Pejgamberin salAllahu alejhi ue 
selem dhe atë duhet ta marrim shembull, e jo njerëzit. 
Fillestarëve praktikues të Islamit, duhet t’u shpjegohen 
këto gjëra, se njerëzit nuk e përfaqësojnë fenë, por secili 
e përfaqëson veten dhe moralin e vet. Allahu thotë: 
“Në të Dërguarin e Allahut ka një shembull të 



mrekullueshëm për atë, që shpreson tek Allahu 
dhe Dita e Fundit dhe e përmend shumë Allahun.” 
Ahzab, 21. E pastaj, ata që e kanë përkthyer sunetin e 
Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem në praktikë janë 
shokët e tij. Aty ku ka njëzëshmëri tek ta, aty është e 
vërteta, kapu pas saj dhe je në rrugë të drejtë. 

 

5. A lejohet të falem në shtëpi me një mbulesë që 
i thekson pjesët e trupit? 

Gruaja, edhe kur të falet duke qenë vetëm, duhet ta ketë 
mbulesën e gjerë e cila nuk ia thekson pjesët e trupit. 
Disa dijetarë thonë se më së miri për të është që edhe 
në shtëpi të falet me xhilbab (me mbulesë të gjerë); 
ashtu siç del prej shtëpisë ashtu duhet të falet në shtëpi. 
E nëse mbulesa ia thekson pjesët e trupit kjo nuk bën. 
Namazi in shaa Allah i pranohet, mirëpo e ka të mangët 
atë për aq sa i theksohen pjesët e trupit. Ngjashëm vlen 
dhe për burrat nëse veshin pantallona të ngushtë. Ka 
mendime të dijetarëve se ai që falet me pantallona të 
ngushtë duke iu përshkruar avreti, nuk i pranohet 
namazi. Mirëpo, mendimi më i saktë është se i pranohet 
in shaa Allah, porse është i mangët.  

 

 



6. Sa është e arsyeshme shkuarja nëpër plazhe ku 
ka lakuriqësi duke thënë se “ka plotë femra me 
mbulesa që shkojnë”? 

 

Ashtu siç njeriu nuk e zbulon avretin e vet para të 
tjerëve, njëkohësisht nuk i lejohet të shikojë avretin e të 
tjerëve. E ka të ndaluar këtë. Nëse shkon në vende të 
tilla, patjetër se do të shikojë avretet e të tjerëve. Mëkat 
është sikur që e zbulon avretin, ashtu dhe sikur që 
shikon avretin e huaj. Pejgamberi salAllahu alejhi ue 
selem ka thënë: “Mos lejo që ndokush ta shohë 
avretin tënd!” Kjo nënkupton që edhe ti të mos e 
shikosh avretin e dikujt tjetër. Ka ardhur edhe hadith i 
qartë që thotë: “Askush mos ta shikojë avretin e 
dikujt tjetër, përveç burri dhe gruaja ndërmjet vete 
(bashkëshortët)...” Nuk arsyetohesh me shkuarjen në 
këto vende shkaku se shkojnë edhe të tjerat. Ti nuk i ke 
shembull të tjerët dhe ata nuk kanë për të dhënë llogari 
për ty tek Allahu, dhe as nuk kanë për të ardhur në varr 
tek ti për të të arsyetuar apo për të t’i marrë mëkatet e 
as në Ditën e Gjykimit. Secili do të vdes i vetëm dhe do 
të japë llogari para Allahut i vetëm për veprat që ka bërë. 
Askush nuk do të marrë dhe nuk do të bartë mëkatet e 
të tjerëve. Andaj ky arsyetim nuk është në vendin e 
duhur. 

 

 



7. A lejohet të fal namaz me kanatjere (bluzë pa 
krahë)? 

Në këtë pikë ka mospajtime mes dijetarëve. Pejgamberi 
salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Mos të falet 
askush prej jush veçse të ketë të veshur diçka mbi 
supet e tij”, (atik) që është pjesa prej qafës deri ku 
bashkohet krahu me trupin.  

Së pari dijetarët kanë mospajtime se kjo gjë (mbulimi i 
kësaj pjese) është vetëm e preferuar apo obligative. Dhe 
për këtë janë tri mendime:  

-është kusht mbulimi i kësaj pjese, duke e llogaritur si 
avret, nëse nuk mbulohet nuk pranohet namazi, njëjtë 
sikurse pjesa e poshtme, duke u bazuar në hadithin e 
sipërpërmendur.  

-është veç e preferuar; 

-është obligim, ky dhe është mendimi që e përkrahi më 
shumë. Nëse kjo pjesë nuk mbulohet, personi ka bërë 
mëkat, ndërsa namazi i pranohet. 

Vjen çështja tjerët se çfarë llogaritet mbulim. Disa 
dijetarë kanë mendimin (këtë e përmendin hanbelitë), 
se nëse personi e vendos veç një litar në supe, pranohet 
namazi. Në bazë të këtij mendimi, do të thotë se lejohet 
falja me kanatjere.   

Allahu e di më mirë, mirëpo qëllimi është mbulimi i të 
gjithë supit, siç është dhe mendimi tjetër i dijetarëve. 



Edhe nëse është vapë dhe nxehtë, nuk bën të falesh me 
këto bluza, por duhet mbuluar i gjithë supi, ose pjesa 
më e madhe e supit. 

 

8. A është në rregull që personi i cili nuk ka dije të 
bëjë debat me pasuesin e bidatit? 

Çdokush që është i paditur, nuk bën të debatojë me të 
tjerët, ngase i tilli do të prishë më shumë sesa që 
përmirëson. Sidomos kur debatet bëhen publikisht 
(p.sh.: në rrjetet sociale) ku personi hyn të debatojë me 
një pasues të bidatit dhe pasi ky e nxënë ngushtë, ai nuk 
di të kundërpërgjigjet me argumente. Kështu ai bën 
sherr më të madh sesa hajër, ngase të tjerët të cilët e 
lexojnë këtë debat, mendojnë se e vërteta është me atë 
tjetrin, me pasuesin e bidatit. Dhe siç thonë në popull 
“ia ka parë sherrin filanit”, kështu ky person që nuk ka 
dije, bëhet shkak që dikush tjetër të devijojë duke marrë 
fjalën e pasuesit të bidatit për të vërtetë. Njeriu kur 
debaton për një gjë, duhet të ketë dije për atë gjë, të dijë 
mënyrën se si të debatojë  dhe se a është kohë e 
përshtatshme të debatojë, e kështu me radhë. Ata që 
nuk kanë dije, më së miri është të heshtin dhe të 
dëgjojnë prej dijetarëve. 

 



9. Nganjëherë dobësohem të mos bëj davet në 
internet kur shoh se bien shikimet e ndjekësve 
dhe interesimi në faqe, si më këshilloni?  

Njeriu kur flet diçka për fe ose kur poston, duhet ta bëjë 
këtë për hir të Allahut, që me këtë ta ngritë fenë dhe 
sqarojë të vërtetën. E pastaj, a e pranojnë njerëzit këtë, 
kjo nuk i intereson. Njeriu nuk duhet të dobësohet 
shkaku se ka pak shikues apo lexues, ngase qëllimi i tij 
është përhapja e fesë së Allahut. Sa e pranojnë ata 
pastaj, kjo nuk është në dorën e tij, kjo është në dorën 
e Allahut. Nëse dikush thotë "Po mërzitem pse të tjerët 
nuk pranojnë", kjo është mirë, porse i pari ka nivel më 
të lartë të dijes dhe besimit, ngase qëllimi i tij është veç 
të ngritët feja, e jo se a e pranojnë (thirrjen) njerëzit. Ka 
prej dijetarëve të cilët kur kanë mbajtur mësime, në 
fillim nuk kanë qenë shumë të njohur, e ndoshta në 
mësime nuk e kanë pasur askënd, apo një e dy persona, 
siç është rasti me shejkh Uthejminin rahimehullah. Ai 
tregon se kur ka shkuar të mbajë mësim në xhami, në 
fillim nuk e ka pasur askënd, apo dy persona. Kështu 
që, njeriu kurrë nuk duhet të dobësohet, dekurajohet 
apo demoralizohet se nuk ka shumë ndjekës, e si pasojë 
të mos postojë më. Përkundrazi, kjo gjë duhet ta forcojë 
edhe më shumë për të vazhduar në sqarimin e së 
vërtetës. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem kur ka 
shkuar në Miraxh, Allahu ia ka mundësuar të shohë disa 
ngjarje që do të ndodhin Ditën e Gjykimit. Ai ka treguar 
se ka parë Pejgamber të cilët kanë ardhur (kanë për të 
ardhur në Ditën e Gjykimit) duke pasur dy e tre veta si 



pasues, e disa askënd. Megjithatë, kjo nuk i ka penguar 
për të folur për të vërtetën dhe për ta përhapur atë. 

 

10. Çfarë nënkupton fjala "tybe istikfa"? 

Kjo është teube (pendim) dhe istigfar (kërkim falje prej 
Allahut). Mirëpo, këto fjalë janë shpërfytyruar në këtë 
mënyrë nga turqit. Nëse kjo fjalë përdoret në vendin e 
duhur, in shaa Allah nuk prish punë të përdoret. 
Mirëpo, përdorimi veç i fjalës "tybe" në kuptimin e 
betimit, kjo është e rrezikshme. Ka njerëz që fjalën 
"tybe" e ngritin shumë lart. Madje disa thonë: "Tybja na 
dëgjoftë" kur duan të konfirmojnë diçka, e nuk betohen 
në Allahun duke thënë: "Allahu na dëgjoftë (bisedën 
tonë)" duke e marrë Atë si Dëshmitar; apo thonë: "A 
ka më të madhe sesa tybja?!"  Kështu që, kjo është gjë e 
rrezikshme. Mund të jetë betim në diçka tjetër përveç 
Allahut. Andaj në këtë kontekst nuk lejohet të përdoret 
(fjala tybe). Nëse përdoret në kuptimin e kërkimit të 
faljes, in shaa Allah nuk prish punë, p.sh.: të thuhet 
teube istigfar. Ndërsa të thuhet "tybe", kjo nuk ka 
kurfarë kuptimi në arabisht, porse bazën e ka te fjala 
teube. 

 

 



11. A lejohet ngrënia e ushqimeve që shpërndahen 
për Vitin e Ri Hixhri? 

Çdo kremtim, apo festim, apo urim, për vitin e ri të 
myslimanëve nuk ka bazë, andaj është gjë e ndaluar. Kjo 
gjë nuk ka ekzistuar në kohën e të Dërguarit salAllahu 
alejhi ue selem. Viti i Ri Hixhri është caktuar në kohën 
e Umerit radijAllahu anhu për shkak të çështjeve të 
dunjasë. Kur atij i kanë ardhur letrat prej varësve të tij 
nëpër vende të ndryshme, nuk ka ditur se në cilën datë 
i ka dërguar, kështu që për t’i koordinuar punët më 
mirë, kanë caktuar muajin Muharrem të jetë muaji i 
parë. Përndryshe Viti i Ri Hixhri nuk ka argument as në 
Kuran e as në sunet. Nuk lejohet të festohet, as të 
kremtohet e as të urohet. Nuk lejohet të veçohet me 
diçka. Nuk ka argument për këtë. Rrjedhimisht këto 
ushqime nuk lejohet të hahen. 

 

12. Cili është dallimi mes sunive dhe shijave? 

Shijat vetën e kanë emërtuar me këtë emër, shija-grup 
që i përket dikujt, pasues. Ata thonë “ne jemi grupi i 
Aliut (që e ndihmojmë atë)”. Kjo është gënjeshtër, 
sepse ata nuk e pasojnë Aliun radijAllahu anhu. 
Përkundrazi, ai i ka armiqësuar dhe luftuar ata të cilët e 
kanë tepruar në respektimin ndaj tij. Mes sunive dhe 
shijave ka shumë dallime. Porse, dallimi më i madh 
është qëndrimi ndaj sahabëve. Shijat thonë se shokët e 
Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem kanë bërë 



kufër/mohuar pas vdekjes së tij. Ehli suneti thonë se 
ata janë njerëzit më të mirë pas Pejgamberëve, më 
besnikët, më të drejtët, ashtu siç i ka përshkruar Allahu 
në Kuran, se Ai ua ka garantuar xhenetin, Ai ka treguar 
për drejtësinë dhe besnikërinë e tyre etj. Pse themi se ky 
është dallimi kryesor? Sepse nga këtu nis devijimi i 
njeriut. Kur dikush i akuzon shokët e të Dërguarit 
salAllahu alejhi ue selem, e ka akuzuar vetë fenë Islame, 
ngase ata që na kanë bartur neve fenë janë sahabët. 
Andaj qëllimi i shijave ka qenë shkatërrimi i Islamit dhe 
vazhdojnë në këtë. Mirëpo, Allahu e ka garantuar këtë 
fe, nuk mund të shkatërrohet edhe nëse të gjithë 
banorët e botës e planifikojnë këtë gjë. Allahu ka 
garantuar se kjo fe do të triumfojë gjithherë, do të jetë 
një grup i cili do të ngadhënjejnë me të vërtetën. Nëse 
dikush i shan sahabët, të cilët na kanë përcjell Kuranin 
dhe sunetin profetik, atëherë çfarë po mbetet këtu? Po 
mbetet se nuk ka Islam, ngase përcjellësit e kësaj feje 
qenkan të padrejtë, të pabesë, kanë bërë ashtu e kanë bërë 
kështu dhe se Islami i vërtetë nuk ekziston sot! Selefi ka thënë: 
“Kur ata (shijat) i akuzojnë sahabët, me këtë duan të akuzojnë 
dëshmitarët që dëshmojnë se kjo fe ka ardhur nga Allahu.” 
Ndërsa, vetë shijat, janë meritorët të akuzohen dhe të 
kritikohen.  

 

13. A lejohet falja e namazit ulur kur jam i lodhur? 

Nëse personi është i lodhur dhe nuk mund të qëndrojë 
në këmbë për t’u falur, së pari duhet të provojë të falet 



në këmbë duke u mbështetur për muri, apo për shkopi, 
apo për një objekt tjetër, pa kaluar menjëherë tek ulja, 
përderisa ai nuk ka pengesë shëndetësore në këmbë apo 
diku tjetër në trup, ku si pasojë s’mund të qëndrojë në 
këmbë. Sahabët radijAllahu anhuma kur kanë falur 
namaz nate në kohën e Umerit radijAllahu anhu, janë 
falur aq gjatë, saqë janë frikësuar se po i kap syfyri dhe 
kanë nxituar për të shkuar t’i urdhërojnë shërbëtorët 
për përgatitjen e ushqimit për syfyr. Kur janë falur, janë 
mbajtur për shkopinj, nga lodhja për shkak të leximit të 
gjatë të Kuranit. Nëse personi nuk mund të falët as duke 
qenë i mbështetur, atëherë mund të falet ulur. Kur vjen 
lehtësimi se njeriut i lejohet falja duke qenë ulur? 
Dijetarët kanë thënë: “Atëherë kur personi falet në këmbë 
nuk ka koncentrim/përqendrim nga dhimbja, sëmundja.” Në 
këtë rast, kur personi nuk mund të ketë përqendrim 
shkaku i lodhjes, nuk e di se a është me rend të lexohet 
surja Fatiha, apo rukuja, apo gjatë thënies së Fatihasë 
nuk di se çfarë po lexon, apo nuk ka përqendrim në 
thënien e dhikrit të rukusë, atëherë i lejohet falja ulur. 
Origjina e namazit ose pjesa kryesore e tij është 
përqendrimi. Kjo është ajo mbi të cilën bazohet pranimi 
i namazit tonë. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka 
thënë: “Ka nga njerëzit që del nga namazi dhe nuk 
merr nga ai veçse një të dhjetën e tij.” Ka vazhduar 
të thotë: një të nëntën, një të tetën, deri te një e dyta 
(gjysma). Po ashtu ka thënë se ka njeri që del nga namazi 
dhe nuk merr fare shpërblim, e kryen veç obligimin e 
namazit. Andaj, nëse lodhja (apo dhimbja, sëmundja) ia 
largon këtë përqendrim kur falet në këmbë, e ndërsa 



nëse falet ulur arrin të jetë i përqendruar, atëherë lejohet 
falja ulur. Kjo të merret si kriter se kur lejohet falja ulur 
e kur jo.  

 

14. A është nga mëkatet e mëdha vonesa e namazit 
farz? 

Nuk është nga mëkatet e mëdha nëse e vonon namazin 
dhe nuk e fal menjëherë në fillim. Allahu ka caktuar 
kohë për namaze, që është fillimi dhe fundi i kësaj kohe. 
Nëse e fal brenda kohës nuk ke mëkat, përveç për disa 
namaze të caktuara siç është ikindia. Ajo ka dy kohë:  

-koha me vlerë. 

-koha e urryer. Namazi pranohet, porse kjo është vepër 
e urryer. Kjo kohë është pak para perëndimit të diellit, 
kur ai fillon të skuqet shumë. Bën gjynah nëse e fal 
farzin e ikindisë në këtë kohë. Pejgamberi salAllahu 
alejhi ue selem ka thënë për të: “Ai është namazi i 
mynafikëve.” Në këtë pjesë të kohës, ikindinë e falin 
mynafikët; ata presin e presin deri afër perëndimit të 
diellit dhe çohen i falin shpejt katër rekate farz. 
Myslimani nuk duhet të ketë një cilësi të tyre. Vetë fakti 
se kjo kohë është koha kur mynafikët e falin farzin e 
ikindisë, tregon se nëse njeriu e shtyn ikindinë 
qëllimisht (është fjala) deri pak para perëndimit të 
diellit, ka bërë mëkat, mirëpo namazi pranohet, 



përderisa e ka kapur një rekat para perëndimit të diellit 
(siç ka ardhur kjo gjë në hadithe të tjera). 

Më së miri është që namazi të falet në fillim të kohës së 
tij të caktuar, ngase në këtë mënyrë besimtari lirohet më 
shpejt prej obligimeve dhe përgjegjësisë para Allahut. 
Synim i tij duhet të jetë të shpejtuarit në kryerjen e 
adhurimeve ndaj Allahut. Profeti Musa alejhi ue selem 
ka thënë: “...unë nxitova te Ti, o Zoti im, për të 
fituar kënaqësinë Tënde.” Ta ha, 84. Pra, besimtari 
duhet të shpejtojë në kryerjen e veprave të cilat e 
kënaqin Allahun. 

Gjithashtu, e dimë se momenti i vdekjes është i fshehur. 
Ka mundësi që dikush e shtynë faljen e një namazi, por 
nuk arrin ta falë atë (se e nxë vdekja), edhe pse nuk ka 
mëkat për këtë shtyrje përderisa falet brenda kohës, 
mirëpo nuk është njëjtë si dalja me një namaz më shumë 
para Allahut. 

Andaj, është mirë të shpejtuarit e faljes së namazit në 
fillim të kohës së tij, përveç namazit të jacisë. Sipas 
mendimit më të saktë të dijetarëve, namazi i jacisë është 
mirë të shtyhet, nëse personi nuk e ka xhaminë afër, e 
nëse e ka afër, duhet të dalë për faljen e namazit me 
xhemat. Nëse xhemati i xhamisë dakordohen për 
shtyrjen e namazit të jacisë për më vonë, kjo është më 
mirë, siç ka vepruar Pejgamberi salAllahu alejhi ue 
selem me shokët e tij duke e falur pasi ka kaluar pjesa e 
parë e natës. Kurse disa dijetarë (p.sh. imam Shafiu), 
thonë që edhe namazi i jacisë është mirë të falet në fillim 



të kohës, duke u bazuar në këto argumente. Mirëpo, 
argumentet më të forta tregojnë se më mirë është të 
shtyhet namazi i jacisë. 

Sa i përket namazit të sabahut, dijetarët hanefi thonë se 
është mirë të shtyhet derisa fillon të zbardhet, siç 
veprojnë tek ne që e falin pak para perëndimit të diellit 
(gjysmë ore para tij). Kurse, dijetarët e medhhebeve të 
tjera thonë se namazi i sabahut falet në fillim të kohës, 
si namazet e tjera. Për këtë të dy palët kanë argumente. 
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem thotë: “Fale 
namazin e sabahut kur të zbardhet ngase 
shpërblimi është më i madh!” Në një ether Aisha 
radijAllahu anha thotë: “Kur Pejgamberi salAllahu alejhi ue 
selem e ka falur farzin e sabahut, ne gratë kemi dalë prej xhamisë 
(menjëherë pas selamit të imamit siç është sunet) dhe nuk e kemi 
njohur njëra-tjetrën.” D.m.th shkaku i errësirës. Në 
hadithet e sahabëve tregohet se ai salAllahu alejhi ue 
selem e ka falur sabahun në këtë kohë, e në fund të jetës 
së tij e ka falur në fillim të kohës. Rreth hadithit: “Fale 
namazin e sabahut kur të zbardhet ngase 
shpërblimi është më i madh!”, disa dijetarë kanë 
thënë se është për qëllim të mos ngutemi në faljen e 
namazit para kohës së tij, por të pritet derisa të vërehet 
se ka hyrë koha, ose është për qëllim të nisë namazi në 
fillim të kohës së tij dhe të vazhdohet me lexim të 
Kuranit në kijam deri sa të zbardhet. Këtu ka shpërblim 
më të madh sepse leximi është më i gjatë. 

 



15. A është gënjeshtra mëkat? 

Duhet të dimë se gënjeshtra është prej mëkateve të 
mëdha, prej mëkateve shkatërruese. Pejgamberi 
salAllahu alejhi ue selem në hadithe të shumta ka 
ndaluar prej gënjeshtrës. Ai ka thënë se kur njeriu 
vazhdon të gënjejë, shkruhet si gënjeshtar tek Allahu 
dhe kjo e dërgon në xhehenem. Prandaj, besimtari 
duhet të ketë kujdes me gjuhën e tij. Po ashtu, ai 
salAllahu alejhi ue selem ka treguar se gjëja që më së 
shumti i hedh njerëzit në zjarr të xhehenemit është 
gjuha. Ajo çfarë flasin me gjuhët e tyre bëhet shkak që 
të hidhen në zjarr të xhehenemit me fytyrat e tyre, ose 
me fytet e tyre siç ka ardhur në dy transmetime. 
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Kush 
më garanton atë që është mes dy nofullave dhe atë 
që është mes dy kofshëve, unë ia garantoj 
xhenetin.” Përveç që gjuha ka rrezik të madh ta çojë 
njeriun në zjarr të xhehenemit, nga ana tjetër ai ka 
shpërblim të madh nëse tregohet i kujdesshëm me 
gjuhën e tij. Pra, Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ia 
ka garantuar xhenetin atij që e ruan gjuhën dhe nderin 
e tij. Dijetarët kanë thënë: “Gjuha është sikurse egërsira që e 
mban njeriu të lidhur. Nëse e zgjidh, të parin që e sulmon është 
pronari i saj.” Nëse e liron gjuhën, më së shumti do të 
dëmtojë ty. Para se të flasësh, mendo se ajo që do ta 
thuash është fjalë e mirë nga e cila ke shpërblim tek 
Allahu, apo është e keqe për të cilën do të dënohesh tek 
Ai? Nëse është e mirë, e flet. Nëse është e 
dëmshme/mëkat, ndalesh. Nëse është fjalë nga e cila 
nuk ke as shpërblim e as dënim, atëherë më mirë është 



të mos e nxjerrësh. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem 
krejt shpëtimin e njeriut e ka lidhur me gjuhën dhe ka 
treguar se esenca e shpëtimit të tij është te gjuha. Ai ka 
thënë: “Kush beson Allahun dhe ditën e Fundit, le 
të flasë mirë ose le të heshtë.” Dhe ka thënë: “Kush 
heshtë ka shpëtuar.” Shpëtimi i njeriut është te 
heshtja, te mos folja e gjërave të ndaluara.  

16. A lejohet t'i them shqip suret kuranore në 
namaz dhe lutjet nga suneti?  

Të thuhen lutjet profetike me përkthim shqip si pasim 
ndaj Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem, kjo nuk 
lejohet. Lutjet e bëra prej Pejgamberit salAllahu alejhi 
ue selem në gjuhën arabe, duhet t'i bëjmë arabisht. Nuk 
lejohet të thuhen me përkthim shqip. Pejgamberi 
salAllahu alejhi ue selem i është drejtuar një sahabiu me 
fjalët: "Kur të shkosh për të fjetur, merr abdes dhe 
lute Allahun me këtë lutje", lutja është më e gjatë por 
po sjellim një pjesë të fundit ku thotë: "... besoj në 
Librin që e ke zbritur (Kuranin) dhe në 
Pejgamberin që e ke dërguar (Muhamedin 
salAllahu alejhi ue selem)." Kur e ka përsëritur këtë 
lutje sahabiu ka thënë: "...dhe në të Dërguarin që e ke 
dërguar". Dhe Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem i ka 
thënë: "Thuaje ashtu siç të thash unë." Në gjuhën 
arabe "nebij (Pejgamber)" dhe "resul (i Dërguar)" janë 
sinonime, e megjithatë Pejgamberi salAllahu alejhi ue 
selem i ka thënë ta thotë ashtu siç e mësoi, pa e 
ndryshuar.   



Nëse në gjuhën arabe nuk lejohet ndryshimi, duke sjell 
një fjalë që është sinonim i një fjale tjetër, atëherë nuk 
lejohet as të thuhen me përkthim shqip. Duhet mësuar 
dhe të thuhen ashtu siç janë në gjuhën arabe. Ne e dimë 
se Allahu e zbriti Librin e Tij në gjuhën arabe dhe e 
veçoi fenë Islame me këtë gjuhë, si dhe sqarimi i 
Kuranit në sunet është bërë në këtë gjuhë. Gjuhët e tjera 
janë të mangëta ku gjatë përkthimit ka mundësi të mos 
i jepet e drejta e plotë një lutjeje të përkthyer. Andaj 
duhet të thuhen ashtu siç janë transmetuar në sunet. 

Është dhe një rast tjetër, një prej sahabëve ishte sëmurë 
dhe kur Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem dëgjoi, 
shkoi ta vizitojë. Ai pa se ishte dobësuar shumë, nuk i 
dëgjohej zëri, fliste si zogu, kishte pak zë. Pejgamberit 
salAllahu alejhi ue selem i është dhimbsur shumë dhe i 
thotë: "A mos je lutur me ndonjë lutje?" Ai ia kthen: 
"Po, e kam lutur Allahun: "Dënimin që ma ke caktuar 
për mua Ditën e Gjykimit, shpejtoma në këtë botë!" Ai 
salAllahu alejhi ue selem i thotë: "Ti nuk mund ta 
përballosh atë dënim (në këtë dunja). Porse të ka 
mjaftuar të thoshe:  

ْنيَا َحَسنَةً َوفِي اآلِخَرةِ َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ   َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ

"Rab-bené etiné fi dunjé haseten we fíl ékhirati 
haseneten we kiné adhében-nér (O Zoti im, me jep të 
mira në këtë dunja dhe në ahiret dhe më ruaj nga dënimi 
i zjarrit!)." Kjo lutje përfshin të gjitha të mirat. 



Njeriu nuk duhet të shpikë lutje prej vetes apo të 
largohet prej udhëzimit të Pejgamberit salAllahu alejhi 
ue selem. Porse, nëse personi e ka dëgjuar përkthimin e 
një lutjeje gjatë ndonjë ligjërate, të cilën e ka bërë 
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem, dhe me të i 
drejtohet Allahut në gjuhën shqipe, si lutje e 
përgjithshme, kjo nuk ka të keqe. Mirëpo, të thuhen 
lutjet profetike në shqip si pasim ndaj të Pejgamberit 
salAllahu alejhi ue selem duke shpresuar me këtë 
shpërblim për pasimin ndaj tij, kjo nuk lejohet.  

Nuk ka të keqe të lutesh tek Allahu për të ta plotësuar 
dëshirën apo nevojën, mirëpo sa i përket lutjeve të 
përgjithshme me të cilat lutesh, është mirë që t’i 
përmbahesh lutjeve të cilat janë transmetuar në sunetin 
profetik.  

Përderisa nuk lejohet të thuhen lutjet të përkthyera, pa 
dyshim se nuk lejohet as thënia e sureve në gjuhën 
shqipe, gjatë namazit. Është me pajtueshmëri të 
dijetarëve se ai që fal namaz duhet të lexojë suren Fatiha 
në gjuhën arabe. Nuk i pranohet nëse e lexon shqip. 
Nëse nuk e di përmendësh, e lexon në letër gjatë 
namazit. Dijetarët thonë se edhe pjesët e tjera të 
namazit nuk lejohet të thuhen në gjuhë tjetër, p.sh.: kur 
merr tekbir për namaz duhet të thuhet “Allahu ekber”, 
e jo “Allahu është më i Madhi” dhe të hysh në namaz, 
apo dhikret e tjera. Atij që nuk di shkrim dhe lexim, e 
as nuk mund ta mësojë suren Fatiha për të falë namazin, 
Pejgamberi salAllahu alejhi ia ka lehtësuar, duke thënë 
që në vend të sures Fatiha të thotë “SubhanAllah, 



Elhamdulilah, Allahu ekber, la ilahe ilAllah”, derisa ta 
mësojë Fatihanë përmendësh. Ndërsa, kur je në namaz 
gjatë sexhdes lejohet të bësh lutje në gjuhën shqipe, pasi 
thua “Subhane Rabbijel ale”, pastaj mund të lutesh me 
lutje e tua në gjuhën shqipe. Kurse, lutjet që janë 
transmetuar në hadithe nuk lejohet të thuhen të 
përkthyera. 

 

17. A lejohet pasimi i paraardhësve në akide? 

Në çështjet e akides/besimit nuk lejohet taklidi (pasimi 
ndaj të tjerëve). Nëse njeriu ka mundësi ta mësojë 
akiden, duhet ta mësojë atë me argumente (siç kanë 
besuar selefi), nuk i lejohet të pasojë e të thotë: “E kam 
pasur babanë mysliman, edhe unë jam si ai.” Dhe më 
kurrë nuk mëson si duhet besuar në Allahun. Ka 
pajtueshmëri mes dijetarëve se në çështjet për të cilat 
kërkohet bindje, nuk lejohet taklidi. Çështjet e akides 
janë çështje në të cilat kërkohet bindje. Argument për 
këtë është hadithi i cili flet për tri pyetjet që i 
parashtrohen njeriut në varr. Pejgamberi salAllahu 
alejhi ue selem ka thënë se kur besimtari do të 
pyetet:“Kush është Zoti yt?” përgjigjet: “Zoti im është 
Allahu”, “Cila është feja jote?” përgjigjet: “Feja ime është 
Islami”, “Kush është i Dërguari yt?” përgjigjet: “I Dërguari 
im është Muhamedi salAllahu alejhi ue selem.” Në 
transmetime të tjera pyetet: “Nga e di këtë?”, thotë: “Na 
ka ardhur Libri i Allahut. E kemi lexuar dhe e kemi besuar.” 
Pra, kjo tregon se e ka besuar Allahun si Zot, Islamin si 



fe dhe Muhamedin salAllahu alejhi ue selem si të 
Dërguar, me argumente prej Kuranit. Dhe Pejgamberi 
salAllahu alejhi ue selem  tregon se kur këto pyetje i 
parashtrohen mynafikut, apo jobesimtarit, apo të 
tjerëve, thonë: “A...? A...? Nuk e di.” Kjo është sikur 
dikush që kërkon përgjigje/zgjidhje prej të tjerëve që i 
ka përreth për t’i treguar. Thotë: “I kam dëgjuar njerëzit 
të thonë diçka, e edhe unë kam thënë.”  Pra, nuk 
mjafton të dëgjosh nga njerëzit që thonë: “Myslimani 
duhet të përgjigjet “Zoti im është Allahu, feja ime është 
Islami dhe i Dërguari im është Muhamdi salAllahu 
alejhi ue selem”. Por, këto duhet të mësohen me 
argumente (nëse i ka ardhur mundësia, nëse i ka ardhur 
afër dija dhe ka pasur mundësi ta mësojë). Këto janë 
bazat të fesë.  

Secili prej nesh do të pyetet, dhe ose do të përgjigjet ose 
jo. Ai që i ka mësuar me argumente së paku një herë 
gjatë jetës, prej Kuranit dhe sunetit (se si duhet besuar 
në Allahun, në të Dërguarin e Tij, çfarë duhet të dihet 
rreth tij, rreth fesë Islame), dhe vdes në këtë akide pa e 
prishur (sa ishte gjallë), kjo mjafton. Mirëpo, nëse 
dikush nuk ka mësuar kurrë gjatë jetës së tij për to, nuk 
i bën dobi fakti se ka qenë pasardhës i  prindërve 
myslimanë. Ndërsa, në çështjet në të cilat nuk kërkohet 
bindje, por që kërkohet mendimi më i peshuar, atëherë 
nuk ka të keqe të bëhet taklid, siç janë çështjet e fikhut. 
Pra, ai i cili nuk ka mundësi të mësojë fikhun, nuk ka të 
keqe të pasojë një dijetar.  

 



18. Çfarë shpërblimi tek Allahu gruaja shtatzënë 
për dhimbjet e vështirësitë që ka? 

Nuk di që ka ardhur argument nga Kurani dhe suneti 
profetik i cili tregon se çfarë shpërblimi ka gruaja 
shtatzënë. Mirëpo, pa dyshim se ajo ka shpërblime të 
mëdha ngase Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka 
treguar: “Nëse myslimanit i hyn qoftë dhe gjemba 
në këmbë, Allahu për këtë ia fshin mëkatet.” Sa më 
e madhe është sprova, dhimbja e lodhja, shpërblimi 
është më i madh tek Allahu. 

E Kur Allahu i fshin mëkatet e njeriut përmes sprovave 
dhe nuk i mbetet mëkat, atëherë ngritët në shkallë të 
xhenetit. Mirëpo, me një kusht: të durojë. 

E nëse tregohet i durueshëm në sprova ka dy 
shpërblime: 

1. Shpërblimin e durimit. Ne nuk e dimë se çfarë 
shpërblimi të madh ka përgatitur Allahu ngase Vetë Ai 
nuk e ka kufizuar atë. Allahu thotë: “Vetëm ata që 
janë të durueshëm, do të shpërblehen pa llogari.” 
Zumer, 10. pa llogari”- nuk dihet sa, veç Allahu e di. 

2. Fshirjen e gjynaheve.  

Ka ardhur në hadith se shpërblimi i njeriut është në 
varësi të madhësisë së sprovës. Sa më e madhe sprova, 
shpërblimi është më i madh tek Allahu. Prandaj, edhe 
gratë me dhimbje, lodhje e vështirësi gjatë shtatzënisë, 



nëse tregohen të durueshme,  do të kenë shpërblim të 
madh tek Allahu.  

Plus këto vështirësi e dhimbje janë shkak i ardhjes së 
një krijese në jetë i cili në të ardhmen do ta adhurojë 
Allahun. Edhe këtu ka shpërblim. Ka treguar 
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem se kur vdes njeriu 
i ndërpriten veprat/shpërblimet, përveç në tri gjëra, 
prej tyre tha: “fëmija i mirë i cili lutet për të”, 
kuptohet nëse prindi e ka mësuar të lutet për të. 
Dijetarët thonë: “Nëse prindi e ka mësuar dhe edukuar 
fëmijën në Islam, ia ka mësuar namazin, abdesin, leximin e 
Kuranit, bërjen e veprave të mira etj., sa herë që ai i vepron ato, 
shpërblimet i shkojnë prindit në varr (pasi vdes).” Te fëmija 
njeriu ka shpërblime të mëdha. Kur e mendon këtë, do 
ta ketë më të lehtë edukimin e tyre dhe vështirësitë që 
has në këtë rrugë.  

 

19. Çfarë ndihmon në shtimin e bindjes ndaj 
Allahut dhe në lënien e mëkateve? 

 Ajo gjë që ndihmon në bindjen ndaj urdhrave të 
Allahut dhe largimin e mëkateve është njohja e Allahut, 
meditimi rreth së drejtës që ka Ai ndaj teje, se Ai të ka krijuar 
dhe ti nuk ke ekzistuar, të ka dhënë jetë, të ka dhënë të 
mira të shumta, në shëndet, në mendje, të ka dhënë 
bashkëshorte e fëmijë, pasuri, ushqim etj. Allahu në 
Ditën e Gjykimit do të të thotë: "A nuk të martova, a 
nuk të dhash të hash e të pish ujë të freskët?" Këto janë 



mirësi, njeriu do të japë llogari se a ka qenë mirënjohës 
e falënderues ndaj tyre apo jo. Allahu nuk ka pasur 
nevojë të na krijojë neve. Ai është i vetëmjaftueshëm, i 
përsosuri, nuk ka nevojë për krijesat e Tij. Mirëpo prej 
Mëshirës dhe Bujarisë së Tij na ka krijuar neve dhe na 
ka dhënë të gjitha të mirat. Ka kërkuar pak gjëra nga ne 
në krahasim me të mirat që na ka dhënë. Kështu, nga 
24 orë që kemi në dispozicion, ka kërkuar maksimumi 
1 orë adhurim t'i kushtohet Atij (duke llogaritur abdesin 
dhe namazin farz). Të tjerat prej suneteve e nafileve 
janë nën vullnetin e njeriut nëse do të shtojë, Allahu nuk 
kërkon llogari për to. Për një orë-shin adhurim dobia 
kthehet përsëri tek ne, Allahu nuk është nevojtar për të. 
Kur njeriu kthehet tek Allahu pesë herë në ditë dhe e di 
se ka dalë para Tij, kjo do të ndikojë pozitivisht tek ai. 
Prandaj namazi e ndal njeriun prej të këqijave, gjërave 
të pamoralshme dhe padtejtësisë ndaj të tjerëve. 
Muslimani nuk ka mundësi të falë namaz dhe pas tij t'iu 
bëjë të tjerëve padrejtësi. Nëse kjo ndodh, problemi 
është se ai nuk është duke e falur namazin mirë, se 
namazi i tij është veç me trup. Andaj dhe nuk e pengon 
prej mëkateve dhe gjërave të pahijshme sepse ka hyr në 
të veç me trup, pa zemër. E nëse falet siç na mëson 
Allahu, me përulje, me pëqëndrim, patjetër se do të 
përmirësohet dhe të dëliret shpirti i njeriut. Pra edhe për 
këtë namaz që e fal për Allahun, dobia kthehet te njeriu. 
Përveç kësaj në Ditën e Gjykimit do ta shpërblejë 
Allahu me xhenet për faljen e namazit. Mirësia fillim e 
mbarim është dhe i takon Allahut. Nëse njeriu ia kujton 
vetes këtë, kjo është prej shkaqeve që më së shumti 



ndihmojnë në mospasjen dembeli në kryerjen e 
urdhrave të Allahut dhe në ndaljen ndaj mëkateve, 
ngase kur i kujton të mirat e shumta të Allahut i vije 
turp t'ia kthejë me të keq, duke mos e Madhëruar e 
respektuar.  

Kjo pastaj e shton edhe Dashurinë ndaj Allahut. Prej 
natyrës së njeriut është se kur i bën dikush mirë ai e do 
atë dhe kjo do të ndikojë në zemrën e tij. E si është puna 
kur krejt të mirat janë prej Allahut? Edhe atë i cili të 
ndihmon duke të dhënë një të mirë, Allahu e ka dërguar 
tek ti. Kur njeriu e do Allahun patjetër se do t'iu bindet 
urdhrave të Tij ngase ai që e do dikë e dëgjon fjalën e tij 
dhe u bindet urdhrave të tij. 

 

20. A lejohet falja në një sexhade që ka figurën e 
Qabes? 

Ka dijetarë që kanë mendimin se nuk lejohet figura e 
Qabes të jetë në sexhade. Mirëpo këta dijetarë e kanë 
fjalën që të mos jetë tek këmbët ku shkelë njeriu, sepse 
kjo është nënçmim. E nëse është tek koka, zakonisht siç 
janë sexhadet, thonë kjo nuk është e ndaluar (haram), 
por nuk preferohet, sepse duke e parë figurën e Qabesë 
angazhohet me vizatimin e saj, i shkon mendja te Qabja 
në Meke, dhe kështu nuk është i përqendruar në namaz. 
Një mendim tjetër i dijetarëve është ai që thonë se nuk 
ka të keqe edhe nëse e ke Qaben në sexhade, sepse kur 
njeriu shkon në Qabe në Meke ai e shkel tokën e saj dhe 



kjo nuk është nënçmim. Sidoqoftë besimtari më së miri 
është t'i ikë sexhadeve në të cilat ka vizatime, sidomos 
nëse është në to figura e Qabes. Andaj kur blihet 
sexhadja, më së miri është të jetë pa asnjë vijë dhe 
vizatim, por të jetë veç një ngjyrëshe, që mos ta heqë 
vëmendjen prej namazit. Sa i takon mbylljes së syve në 
namaz, kjo është e papëlqyer, gjë e urryer (mekruh), 
sepse ata që i mbyllin sytë thonë se me këtë po 
koncentrohemi dhe përqendrohemi më shumë, e kjo 
nuk është e vërtetë sepse njeriu i cili ka qenë më i 
përqendruari në namaz, Pejgamberi salAllahu alejhi ue 
selem, nuk i ka mbyllur sytë, ai ka shikuar në vendin e 
sexhdes. 

 
 


