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NË VEND TË PARATHËNIES 

Agjërimi i muajit të Ramazanit është një nga pesë 
shtyllat kryesore të fesë. Ky është detyrim fetar për 
secilin moshërritur, mashkull apo femër, i shënd-
osh psikikisht dhe fizikisht. Agjërimi konsiston në 
abstenimin nga ushqimi dhe pija si dhe nga marrë-
dhëniet intime bashkëshortore, por dobitë dhe për-
fitimet prej tij e tejkalojnë dimensionin fizik. Ato 
më parë reflektohen në shpirt, karakter, sjellje dhe 
moral, e më pas edhe në fizik. Allahu i Madhëruar 
e ka përkufizuar qëllimin e agjërimit te devotshmë-
ria.  
“O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim 
sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para 
jush, kështu që të bëheni të devotshëm.”1  
Pra, agjërimi është një adhurim që i ngjason një 
ure lidhëse ndërmjet njeriut dhe Zotit, është rruga 
nëpër të cilën kalon shpirti për të arritur tek 
Allahu. Agjërimi ka një manifestim ndryshe nga 
adhurimet e tjera, prandaj është konsideruar si ajka 
e sinqeritetit shpirtëror. Njeriu mund të thotë se 
agjëron, ndërsa në anën tjetër të hajë e pijë dhe të 
mos e kuptojnë të tjerët. Për këtë shkak, si vepër, 
agjërimi konsiderohet tejet ekskluziv. Allahu e ka 
veçuar atë me këtë ekskluzivitet dhe rrjedhimisht 
edhe me shpërblim. Në një hadith kudsijj, Pejgam-
beri Muhamed, paqja dhe bekimet e Allahut qof-
shin mbi të, citon Allahun e Madhëruar: “Çdo 
vepër e njeriut është për të (njeriun), me përjashtim të 
agjërimit, i cili është për Mua dhe Unë shpërblej për 
të...”2  

                                                            
1 El-Bekare, 183. 
2 Shënojnë Buhariu dhe Muslimi. 
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Braktisja e qëllimshme dhe e pajustifikuar e këtij 
adhurimi, i cili ka këtë pozitë në fe dhe disponon 
mirësi dhe dobi të këtilla, është llogaritur si mëkat i 
madh. Dijetarët muslimanë si në të kaluarën edhe 
sot kanë shkruar libra dhe punime të ndryshme 
rreth rrezikut të braktisjes së agjërimit.  
Ky punim, ndonëse modest dhe i vogël, duke 
zbuluar rreziqet e braktisjes së agjërimit mëton të 
japë një kontribut për rikthimin e besimtarëve tek 
praktikimi i agjërimit, vepër që i begaton ata në 
këtë botë me të mira shëndetësore dhe shpirtërore, 
që ndërmjetëson për ta në Ditën e Llogarisë dhe u 
mundëson hyrjen në xhenet nëpërmjet një dere të 
veçantë.  
Allahu na bëftë prej agjëruesve të devotshëm, na 
begatoftë me të mirat e shumta të tij, e bëftë ndër-
mjetësues tonin në Ditën e Llogarisë dhe na futtë 
në xhenet nëpërmjet derës Rejjan! 
Amin! 

Përkthyesi  
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O LËNËS I AGJËRIMIT! 

O ti që e ke ngarkuar veten me mëkate ndërsa va-
zhdon ta kundërshtosh Allahun edhe në këtë muaj 
me mosagjërim! 
O ti që ke shkatërruar një shtyllë të madhe prej 
shtyllave të Islamit! 
Ky mesazh të kushtohet ty, pikërisht ty. Pra, lexoje 
me vëmendje, sepse ka shpresë të të udhëzojë 
Allahu e të pendohesh para se të jetë vonë. Allahu 
thotë:  
“Përgjigjuni thirrjes së Zotit tuaj para se të vijë 
një ditë, që Allahu nuk e kthen më (pasi ta ketë 
caktuar). Atë ditë ju nuk do të gjeni strehim dhe 
as nuk do të mund t'i mohoni (mëkatet).”3 
O lënës i agjërimit! 
Çudi me ty! Si e kupton dhe përjeton fjalën e 
Allahut: 
“O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim 
sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para 
jush, kështu që të bëheni të devotshëm.”4  
Sa thirrje e madhe! 
Thirrje nga Zoti i botëve! Njerëzit para Tij ndahen 
në dy grupe:  

1. Sa i përket besimtarit të sinqertë, ai thërret pa 
hezitim: -Të përgjigjem, Zoti im, të përgjigjem! E 
tërë e mira është në dorën Tënde. Dëgjuam dhe u 
nënshtruam! 

2. Ndërsa sa i përket besimtarit mëkatar dhe të lar-
guar nga e vërteta e nga Zoti i vet, ai nuk i përgji-
gjet kësaj ftese, përkundrazi, i ekspozohet hidhë-
rimit të Allahut, Zotit të tokës e qiejve.  

                                                            
3 Esh-Shura, 47. 
4 El-Bekare, 183. 
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Sigurisht që ka dallim shumë të madh mes këtyre 
dy grupeve. 
“A është i njëjtë ai që iu bind Allahut dhe kërkoi 
kënaqësinë e Tij, si ai që tërhoqi kundër vetes 
hidhërim të madh nga Allahu dhe e ardhmja e tij 
është xhehenemi, që është përfundim shumë i 
keq?”5 
 
O lënës i agjërimit! 
Prej teje pritej që ta shfrytëzoje shansin e Ramaza-
nit e të pendoheshe nga mëkatet që ke bërë gjatë 
tërë vitit, por, ja që fatkeqësisht edhe kësaj radhe 
me ty ndodh e kundërta. Ti vetëm sa i shtove më-
katet në Ramazan, madje e braktise edhe agjërimin. 
 
Çudi me ty! Kur do të pendohesh o neglizhent?! 
O ti që nuk të mjaftoi mëkati në muajin Rexhep 
derisa vazhdove ta mëkatosh Zotin tënd edhe në mua-
jin Sha’ban. 
Ja, pas tyre freski po të bën muaji i agjërimit.  
Andaj mos e shndërro në muaj të mëkatit e 
kundërshtimit.  
Sa shumë njerëz njihje nga të parët  
Që agjëronin me familje, fqinj e vëllezër,  
I mori vdekja ndërsa ty të la pas tyre të gjallë.  
Sa afër është i largëti me të afërmin! 
 
Prapë, sa çudi me ty! 
Si e pengon veten nga tërë ky hajr në Ramazan?! 
A nuk ta ka lëvizur aspak zemrën fjala e Muha-
medit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të: 
“Çdo vepër e njeriut shpërblehet shumëfish; një e mirë 
me dhjetë e deri në shtatëqind fish. Allahu thotë: 
“Përveç agjërimit, ai është për Mua dhe Unë shpërblej 

                                                            
5 Ali Imran, 162. 
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për të. Për Mua (robi besimtar) e braktis epshin dhe 
ushqimin e vet. Për agjëruesin ka dy gëzime: një kur 
të bëjë iftar e tjetrin kur ta takojë Zotin e vet. Era e 
gojës së agjëruesit është më e këndshme tek Allahu sesa 
era e miskut.”6 
 
O ti që ha në Ramazan pa arsye! 
A nuk të vjen rëndë që besimtarët e sinqertë gëzo-
hen me Ramazanin, “...për agjëruesin ka dy gëzi-
me...”, ndërsa ti çdo ditë vetëm sa largohesh nga 
Allahu dhe i afrohesh zjarrit e djallit?!  
Përse e shet veten me një çmim kaq të ulët dhe e 
pengon nga fqinjësia e Allahut, nga xhenetet e 
larta?!  
A ke dëshirë të hidhesh në zjarr? 
Je duke e tërhequr veten tënde zvarrë drejt dyerve 
të xhehenemit që të shijosh nxehtësinë dhe vapën e 
madhe të tij në kohën kur agjëruesit thirren nga 
dera Rejjan.7  
Përse tërë kjo humbje? Për shkak të epshit shkatë-
rrues apo shokut të keq e të paedukuar që të fton të 
hash në Ramazan? 
Për Zotin! Shoku yt nuk do të të bëjë dobi Ditën e 
Gjykimit, madje do të dëshirojë që ti të hysh në 
zjarr ndërsa ai të shpëtojë. Allahu i Madhëruar 
thotë: 
“Edhe pse ata shihen ndërmjet vete (edhe njihen, 
por ikin prej njëri-tjetrit). Krimineli dëshiron 
sikur të kishte paguar dënimin e asaj dite me bijtë 
e vet. Dhe me gruan e vet dhe me vëllanë e vet. 
Edhe me të afërmit e tij, që ai tek ata mbështetej. 
Edhe me krejt çka ka në tokë, e vetëm të kishte 

                                                            
6 Shënon Muslimi.  
7 Derë e posaçme në xhenet nëpër të cilën hyjnë vetëm 
agjëruesit. 
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shpëtuar! Jo, kurrsesi, ajo (para) është Ledhdha - 
flaka (emër i xhehenemit). Është që heq kapakët e 
kokës. Që e thërret (tërheq prej vetes) atë që është 
zmbrapsur e larguar (prej besimit). Dhe që ka tu-
buar (pasuri) dhe e ka ruajtur (fshehur).”8  
“Atë ditë shokët e ngushtë do të jenë armiq të 
njëri-tjetrit, përveç atyre që ishin të sinqertë në 
miqësi.”9 
 
O lënës i agjërimit! 
A pajtohesh që njerëzit ta thërrasin Zotin e tyre: 
“O Zot, na e sill Ramazanin! Na e sill Ramaza-
nin!”, ndërsa ti o i mjerë shpreson që ky muaj të 
fshihet nga koha e të mos ekzistojë fare? Apo shpre-
son që të mbetet Ramazani por që në të ti të jesh 
vëlla i shejtanit? 
 
O lënës i agjërimit!  
A ke dëshirë që ditën e Bajramit t'i shohësh 
muslimanët e sinqertë të gëzuar me "ditën e shpër-
blimit"?  
Të gjithë janë të gëzuar, falënderues ndaj Allahut të 
Madhëruar sepse ua solli Ramazanin dhe i ndihmoi 
ta kryejnë obligimin e agjërimit, siç thotë edhe 
Allahu: 
“...që të plotësoni numrin, ta madhëroni Allahun 
për atë se u udhëzoi dhe që të falënderoni.”10 
Gjuha e tyre thotë: -Falënderimi të takon Ty, Zoti 
ynë, Ty të falënderojmë. Betohemi o Zot se nuk 
duam të na privosh nga kjo begati edhe sikur 
dynjaja dhe çka ka në të të jetë e jona! 

                                                            
8 El-Mearixh, 11-18. 
9 Zuhruf, 67.  
10 El-Bekare, 185. 
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A pajtohesh që të sinqertët të jenë të tillë, ndërsa ti 
i humbur e i poshtëruar? 
Në fytyrën tënde shihet një buzëqeshje cinike, apo 
mos ndoshta gëzohesh me ata sikurse të jesh njëri 
prej tyre?! 
Çudi me ty! 
Si ke forcë që ftesës së Muhamedit, paqja dhe 
bekimet e Allahut qofshin mbi të, t'i përgjigjesh 
kështu?!  
Do të vdesësh e do të hysh në zjarr. 
A nuk e di se Xhibrili alejhi selam i tha Muha-
medit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të: 
“O Muhamed! Kush e arrin muajin e Ramazanit dhe 
vdes pa iu falur mëkatet, hyn në zjarr dhe është larg 
Zotit. (Më tha Xhibrili) Thuaj: Amin. Muhamedi 
tha: “Amin!”11  

AI QË PRISH AGJËRIMIN PA ARSYE NË 
RAMAZAN KA BËRË MËKAT TË MADH  

Imam Dhehebiu në librin e tij të njohur “El Kebair 
- Mëkatet e Mëdha” thotë: “Mëkati i dhjetë (sipas 
radhitjes së mëkateve më të mëdha) është ngrënia 
në Ramazan pa arsye”, pastaj përmend hadithin: 
“Islami është ndërtuar mbi pesë shtylla: dëshmia, 
namazi, zekati, agjërimi dhe haxhi.”12 
Imam Dhehebiu cek gjithashtu mendimin e Ibni 
Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur ndaj tij, e thotë: 
“Lidhjet e Islamit dhe rregullat e fesë janë tri: 
dëshmia se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, namazi 
dhe agjërimi i Ramazanit. Kush e braktis njërën prej 
këtyre tre parimeve, ai ka bërë kufër (ka rënë në 

                                                            
11 Sahihu-l-Xhami. 
12 Shënojnë Buhariu dhe Muslimi. 
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mosbesim).” Imam Dhehebiu duke vlerësuar këtë 
mendim thotë se kjo është e vërtetë. 
Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 
mbi të, ka thënë: “E ka poshtëruar Allahu njeriun i 
cili e përjeton Ramazanin dhe i kalon pa iu falur 
mëkatet.”13  
Nga Ibni Mes'udi, Allahu qoftë i kënaqur ndaj tij, 
dhe të tjerë prej sahabëve transmetohet se “kush e 
prish një ditë pa arsye, nuk mund ta kompensojë atë 
qoftë edhe sikur të agjërojë tërë vitin.”14  
Ky mendim i sahabëve të nderuar nuk ka për 
qëllim që njeriu që braktisë agjërimin e të mos bëjë 
kompensimin e ditëve të lëshuara, por është një 
vërejtje për ata që braktisin qëllimshëm agjërimin, 
se nuk do të mund ta arrijnë vlerën e asaj dite 
jashtë Ramazanit, sepse ditët e Ramazanit kanë 
dallim nga ditët e muajve të tjerë, por dihet se ko-
mpensimi është i obliguar.  

LËNËSI I AGJËRIMIT ËSHTË MË 
MËKATAR SESA LAVIRI DHE 
KONSUMUESI I ALKOOLIT 

Imam Dhehebiu thotë: “Muslimanët janë unikë sa i 
përket asaj se lënësi i agjërimit pa qenë i sëmurë dhe 
pa arsye të shëndoshë është më i keq sesa laviri, 
tagrambledhësi dhe konsumuesi i alkoolit, madje 
dyshohet në Islamin e tij. Mendojnë se është zindik (i 
dalë prej feje) dhe prishës i fesë.”  
 
 
 

                                                            
13 Sahihu-l-Xhami. 
14 Nuk është vërtetuar nga Muhamedi, paqja dhe bekimet e 
Allahut qofshin mbi të. 
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DËNIMI PËR ATË QË E PRISH 
AGJËRIMIN PA ARSYE 

O lënës i agjërimit! 
Dënimet e parapara për mëkatet në këtë botë dhe 
në tjetrën janë të ndryshme duke patur parasysh 
llojllojshmërinë dhe peshën e ndryshme të mëka-
teve. Ti, lënës i agjërimit, ke braktisur një çështje të 
madhe që thuajse askush nga muslimanët nuk e ka 
braktisur. Ke braktisur një shtyllë prej shtyllave të 
Islamit…e ke luftuar Allahun në muajin e Tij të 
shenjtë. 
Pas tërë këtyre mëkateve, cili mendon se do të jetë 
ndëshkimi yt tek Allahu nëse nuk pendohesh dhe 
nuk fillon të agjërosh me agjëruesit? 
Për Zotin, kush e prish agjërimin pa arsye ka 
dënim të dhimbshëm! 

1. NDËSHKIMI NË DYNJA 

O lënës i agjërimit! 
A ke dëgjuar për dënimet e kësaj bote për atë që e 
prish agjërimin pa arsye?  
Nëse nuk ke dëgjuar, atëherë ja disa nga ndësh-
kimet e kësaj bote duke mos harruar se ndëshkimi 
në ahiret është më i madh. 
 
1) Privimi nga bereqeti në furnizim, shëndet 
dhe jetë 
Imam Ahmedi transmeton se Muhamedi, paqja 
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: 
"Vërtet robit do t'i ndalet rizku-furnizimi për shkak 
të mëkatit që bën!" 
Pra, lënës i agjërimit, prite shkatërrimin e pasurisë 
tënde ose humbjen e bereqetit të saj.  
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Ndoshta po thua: -Unë megjithatë e kam prishur 
agjërimin, por Allahu më ka begatuar dhe më ka 
dhënë bereqet në pasuri! 
Të them: -A nuk e di se kjo jetë është sprovë nga 
Allahu i Madhëruar? Në hadithin që transmeton 
Imam Ahmedi, Muhamedi, paqja dhe bekimet e 
Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "Nëse sheh se 
Allahu i ka dhënë robit çfarë të dojë prej kësaj bote 
me gjithë mëkatet që ka, dije se ajo është humbje 
(mashtrim)." Pastaj ai lexoi ajetin: 
“Meqë lanë pas dore atë me çka u këshilluan (t’i 
drejtohen Zotit), Ne ua hapëm dyert e çdo gjëje 
(begatie) derisa kur u gëzuan për atë që ju kishte 
dhënë, i kapëm befas, e ata mbetën të zhgënj-
yer."15 [El-En' amë, 44] 
Ndodh që Allahu të ndëshkon në shëndetin tënd, 
me të cilin i bëje mëkat, ndodh që të sprovon me 
sëmundje të ndryshme dhe të bën që të agjërosh i 
detyruar e jo me dëshirë. Mjeku të ndalon prej 
shumë ushqimeve dhe pijeve me të cilat e luftoje 
Allahun në muajin e Ramazanit ose sprovohesh me 
sëmundje për shkak të të cilave mjekët ta ndalojnë 
agjërimin dhe kështu privohesh nga ky nimet i 
madh i Allahut të Madhëruar. 
 
O lënës i agjërimit! 
A nuk turpërohesh nga vetja që duke qenë i 
shëndetshëm e prish agjërimin në kohën kur besi-
mtarët e sinqertë shpresojnë bile edhe vuajnë të 
agjërojnë por sëmundja i ka penguar? Ndoshta 
ndonjëri prej tyre ha ndërsa lotët i përzihen me 
barnat që përdor, qan i mërzitur për shkak se nuk 
agjëron dot me vëllezërit e tij agjërues. Gjuha e tij 
thotë: O Zot! Unë jam i sëmurë, nuk kam forcë për 

                                                            
15 El-En' amë, 44. 
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agjërim...Të lutem o Zot dhe Ty të mbështetem që të 
ma pranosh arsyen time dhe të më shërosh që të 
agjëroj një ditë para se të të takoj Ty! Ma prano 
lutjen o Zot i botëve! 
 
2) Zemërngushtësia dhe humbja e kënaqësisë 
shpirtërore  
Nuk ka dyshim se personi që e prish agjërimin bën 
jetë të shthurur, sado që përpiqet t'ia zbukurojë 
vetvetes apo shejtani ia zbukuron atij. Ndoshta e 
sheh këtë njeri duke qeshur, por ai kur shkon në 
shtratin e tij apo kur zgjohet nga gjumi ndien sikur 
mbi gjoks ka një kodër të tërë. Ja, ky është rezultati 
i pritur. Një fjalë e urtë thotë: “Ai që mbjell ferra, 
nuk vjel rrush!" Pra, kush mbjell mëkate, nuk korr 
lumturi. Lumturia nuk i takon atij që ia kthen 
shpinën Allahut. Allahu i Madhëruar thotë: 
“...kush i përmbahet udhëzimit Tim, ai nuk ka 
për të humbur (në dynja) e as nuk ka për të 
dështuar (në jetën tjetër)". E kush ia kthen shpi-
nën udhëzimit Tim, do të ketë jetë të vështirë dhe 
në Ditën e Kiametit do ta ringjall të verbër.” 
[Taha, 123-124] 
 
3) Nënçmimi së bashku me nxirjen e zemrës 
dhe të fytyrës 
Ibni Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë: 
“Vërtet njeriu si shpërblim për veprat e mira ka dritë 
në fytyrë, nur në zemër, gjerësi në furnizim, forcë në 
trup, dashuri në zemrat e njerëzve. Për të këqijat ka 
nxirje në fytyrë, errësirë në varr e zemër, dobësim në 
trup, ndalje të furnizimit dhe urrejtje në zemrat e 
njerëzve.”  
Për Zotin, nuk do të mund të gjesh askënd që ha 
gjatë ditës në Ramazan pa arsye e të mos vëresh në 
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fytyrën e tij pikëllim e nxirje. E vëren këtë kush e 
vëren dhe e neglizhon kush e neglizhon! 
 
4) Pengimi nga Ramazani  
O lënës i agjërimit!  
O ti që dëshiron të pushosh nga lodhja e agjërimit, 
uria dhe etja e tij, a nuk frikësohesh se mos të 
pengon Allahu nga agjërimi me vdekje? Po, me 
vdekje. Vdes e pengohesh nga agjërimi sepse vetë e 
kërkoje një gjë të tillë. Dëgjo për këtë tregim të 
vërtetë që të jetë mësim dhe këshillë për ty. 
Tregimi flet për një të ri që jetoi në kohën e Harun 
Reshidit. I ri, mendjelehtë, e urrente agjërimin, 
kështu që kur vinte Ramazani thurte vargje përqe-
shëse për agjërimin e thoshte:  
Më thirri muaji i agjërimit, he mos qoftë e mos 
agjërofsha pas tij më kurrë! 
Ah, po të më ndihmonin njerëzit me forcë për këtë 
muaj, do ta ndihmoja popullin tim kundër këtij 
muaji! 
Kuptimi i këtyre vargjeve është se po të kishin 
mundësi njerëzit të më ndihmonin që ta luftoja 
këtë muaj, do ta bëja. Allahu na ruajt!  
Por, çfarë i ndodhi këtij të riu të çmendur? 
U sëmur në kokë dhe kishte dhembje te mëdha. 
Pësoi infarkt disa herë gjatë ditës. Kështu vazhdoi 
deri nga mbrëmja, kur vdiq para se të pendohet e 
të agjëronte. 
 
5) Fundosja dhe transformimi i zemrave 
Sa i përket fundosjes, zemra e lënësit të agjërimit 
fundoset në ndyrësirë dhe amoralitet dhe nuk 
ndalet së shëtituri në paturpësi dhe epshe fetarisht 
(sheriatikisht) të ndaluara. Disa prej selefit thoshin: 
“Vërtet këto zemra shëtisin, prej tyre ka që shëtisin 
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rreth Arshit (fronit të Allahut), e prej tyre ka që 
shëtisin rreth vendeve të këqija dhe paturpësive.” 
Sa i përket transformimit, themi se zemra transfor-
mohet prej një gjendjeje në tjetrën sikur të ishte 
foto e qartë. Transformohet zemra në zemër kaf-
she, së cilës i ka ngjarë në edukatë dhe vepra. 
Allahu na ruajt! Ibnul Kajjimi thotë: “Në lidhje me 
ajetin:  
“Nuk ka asnjë gjallesë në tokë dhe as shpendë që 
fluturojnë me dy krahë e që nuk janë të ndara në 
grupe (të ndryshme), sikurse edhe ju (Zoti i krijoi, 
i pajisi si ju)...”16  
Sufjan ibni Ujejne e komenton kështu: “Prej tyre 
[njerëzve] ka që janë me moral të ngjashëm me 
egërsirat e zakonshme, prej tyre ka që sipas moralit 
janë në shkalle të njëjtë me qentë, derrat e gomarët...”  
Kur dikë epshi i organeve dhe i barkut e ka shpënë 
deri në atë gjendje saqë prish edhe agjërimin në 
Ramazan pa arsye, nuk ka dyshim se morali i tij 
është morali i kafshëve, të cilat nuk dinë gjë tjetër 
përveç ngrënies, pirjes dhe kënaqësisë epshore. 
Ibnul Kajjimi thotë: “Sa u përket mëkateve shtaz-
ore, ato janë sikurse grykësia dhe pasioni për të 
plotësuar epshet e barkut (ngrënia dhe pirja) dhe të 
organeve seksuale". Argument për këtë është ajeti: 
“...e ata që nuk besuan, përjetojnë kënaqësi (në 
këtë jetë) dhe hanë ashtu si hanë kafshët, e vendi i 
tyre është zjarri.”17  
Dhe: 
“...Ata nuk trajtohen ndryshe, por vetëm si kafshë, 
bile janë edhe më të humbur nga e vërteta.”18  

                                                            
16 El-En’amë, 38. 
17 Muhamed, 12. 
18 El-Furkan, 44. 
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Pra, o lënës i agjërimit, a ke dëshirë që t'u ngjash 
shtazëve dhe që zemra jote të transformohet në 
zemër kafshe? Madje, ç'është edhe më e rrezikshme 
se kjo, ngjasimi mes mëkatarëve dhe kafshëve në 
veprat e brendshme sa vjen e shtohet derisa të 
marrë formë të qartë (edhe pse bëhet fjalë për 
ngjasim shpirtëror. sh.p.). Dijetarët e fizionomisë 
(physiogonomy) e shohin fytyrën e këtij njeriu me 
zemër të transformuar, madje kjo vërehet qartë në 
veprat e tij, çdonjëri e sheh. Nuk ndalet së përfor-
cuari ky ngjasim derisa t'i deformohet fizionomia e 
ta shndërrojë Allahu i Madhëruar fizionominë e 
këtij mëkatari në kafshë të vërtetë siç bëri me një 
grup mëkatarësh nga hebrenjtë, të cilët i shndërroi 
në majmunë. “Allahu ka mundësi për çdo send!” 
(El-Bekare, 284) 
 
Tregimi për popullin që epshi i ngrënies i shtyu 
të nëpërkëmbin ndalesat e Allahut, ndërsa 
Allahu i shndërroi në majmunë 
Ky tregim flet për një grup njerëzish nga Beni 
Israilët (hebrenjtë), të cilët banonin afër bregdetit. 
Peshqit u vinin vetëm ditën e shtunë, kështu që ata 
i gjuajtën ditën e shtunë fshehurazi dhe i hëngrën 
me gjithë dijen se Allahu i Madhëruar ua kishte 
ndaluar punën në ditën e shtunë, që ta veçonin 
vetëm për adhurim. 
Allahu nuk ua përshpejtoi ndëshkimin derisa 
filluan të peshkonin haptazi dhe t'i shitnin nëpër 
tregje. Një grup prej vepërmirëve i ndaluan nga kjo 
punë e shëmtuar, i këshilluan këta shkelës të ligjit 
të Allahut, por meqë nuk hasen në mirëkuptim 
dhe nuk ua vunë veshin këshillave, Allahu i shndë-
rroi në majmunë. Shkuan vepërmirët një ditë tek 
ata dhe i gjetën të transformuar në majmunë. 
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Vinte njeriu i shndërruar në majmunë tek fqinji i 
tij i devotshëm dhe u merrte erë rrobave të tij e 
qante…nuk kishte mundësi të fliste sepse ishte 
shndërruar në majmun… Fqinji ia kthente duke e 
qortuar: -A nuk të kam ndaluar nga kjo? Ai poho-
nte me kokë sikur donte të thoshte se “po, më ke 
ndaluar, por nuk e përfilla këshillën tënde”19. 
Hasan el Basriu ka thënë: “Për Zotin, kanë ngrënë 
ushqimin më të keq, i cili sjell dëshpërimin më të 
madh në dynja dhe ndëshkimin më të gjatë në 
ahiret.” 
Ti që ha haptazi gjatë ditës së Ramazanit ke ngrënë 
ushqimin më të keq. A je i sigurt se Allahu nuk do 
të të shndërrojë në majmun ose kafshë tjetër për 
shkak të këtij mëkati?! 
A je i sigurt se ky ushqim nesër, në Ditën e Gjyki-
mit, nuk do të të shndërrohet në zjarr nëse nuk 
pendohesh?! 
Kthehu e pendohu para se të kalojë koha! 

2. NDËSHKIMI NË VARR DHE NË DITËN 
E GJYKIMIT 

1) Lidhja te nyja e këmbës dhe gjakderdhja 
Lexoje këtë hadith me vëmendje. Muhamedi, paqja 
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: 
"Derisa isha duke fjetur, më erdhën dy veta dhe 
më kapën për krahëve e më shpunë tek një kodër e 
vështirë (për t'u ngjitur).U thashë: -S'kam forcë 
për t'u ngjitur. Thanë: -Ne ta lehtësojmë. U 
ngjita derisa arrita në mes të kodrës, ku dëgjova 
zëra të tmerrshëm. Thashë: -Çfarë janë këta zëra? 
Thanë: -Të qarët dhe e bërtitura e banorëve të 

                                                            
19 Për më shumë hollësi, shih tefsirin e sures El-A'raf nga Imam 
Kurtubiu. 
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zjarrit. Pastaj u nisëm dhe e gjeta veten në mesin 
e një populli të lidhur nga nyja e këmbës, me qafa 
të prera, prej të cilave rridhte gjak. Thashë: -Kush 
janë këta? Thanë: -Janë ata që hanë para se të 
perëndojë dielli (në ditën e Ramazanit).”20 
Nëse ky dënim i tmerrshëm është për ata që 
agjërojnë por nga moskujdesi hanë para perëndimit 
të diellit, atëherë cili është dënimi për ata që nuk 
agjërojnë fare?! 
Përveç kësaj, kush ka dëshirë të lidhet për këmbe si 
kafshë e prerë në thertore, së cilës i pritet qafa 
derisa t’i derdhet gjaku?! 
Kush ka dëshirë ta shijojë këtë dënim të keq, le ta 
prishë agjërimin pa arsye në Ramazan. 
 
2) Kjo nuk është e tëra... 
Më parë thamë se dijetarët islamë janë unikë se ai 
që e prish agjërimin pa arsye është më mëkatar se 
laviri, zullumqari dhe konsumuesi i alkoolit.  
Dëshiron të dish se cili është dënimi i lavirit?  
Dënimi i lavirit dhe i lavires në varr është se ata 
janë në të sikurse në furrë, pjesa e lartë e së cilës 
është e ngushtë, ndërsa ajo e poshtmja është e 
gjerë. Ata janë lakuriq ndërsa zjarri u vjen nga ana 
e poshtme. Kur u vjen kjo flakë, klithin dhemb-
shëm. [Me këtë kuptim e transmetojnë Buhariu 
dhe Muslimi] 
Ky është njëri prej dënimeve të shumta të lavirit e 
lavires, kurse ai që e prish agjërimin pa arsye është 
edhe më mëkatar, ndaj dënimi i tij është shumëfish 
më i rëndë. 

                                                            
20 Transmetojnë Ibni Huzejme dhe Ibni Hibbani në koleksionet 
e tyre të vërteta. Albani në Sahihu-t-Tergib, 2393, e vlerëson 
autentik (sh.p.). 
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Sa i përket zullumqarit, për të ka dënim të dhemb-
shëm sepse ai bën pjesë në grupin për të cilët 
Allahu thotë: 
“Përgjegjësia (ndëshkimi) është vetëm kundër atyre 
që u bëjnë njerëzve padrejtësi dhe kundër atyre që 
pa farë arsye bëjnë çrregullime në tokë. Për të 
tillët është një dënim i dhembshëm.”21  
Ibnul Kajjimi tregon se një shok i tij i ka thënë: 
“Ishte afruar koha e perëndimit të diellit dhe isha 
ulur te varrezat. Kur ja, prej një varri dolën shkë-
ndija zjarri sikurse nga një ibrik i vogël qelqi. I 
vdekuri ishte në të. Fillova t'i fërkoja sytë e të them 
a jam fjetur apo zgjuar? Pastaj u ktheva nga muret 
e qytetit e thashë: -Për Zotin, nuk jam fjetur.  
Pastaj, i habitur u ktheva te familja ime. Me sollën 
ushqim, por nuk mund të haja. Dola në qytet dhe 
pyeta për të vdekurin dhe mësova se ishte një 
zullumqar i cili ishte varrosur po atë ditë.”  
Ndërsa sa i përket konsumuesit të alkoolit, për të 
Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi 
të, thotë: “Vërtet, Allahu është besatuar se atij që pi 
pije alkoolike do t’i japë të pijë nga tinetul habal-i.” 
Thanë: “O i Dërguar i Allahut, ç'është tinetul habali? 
Tha: “Djersët ose lëngu (që rrjedh prej) i banorëve të 
zjarrit.”22  
Pra, ti lënës i agjërimit pa arsye, nëse këto ndësh-
kime janë paraparë për ata mëkatet e të cilëve janë 
më të lehta se të tuat, atëherë cili mendon se mund 
të jetë ndëshkimi yt në dynja,varr dhe ahiret?! 
 
 
 
 

                                                            
21 Esh-Shura, 42. 
22 Shënon Muslimi. 



PËRSE NUK AGJËRON? 

 
20 

 

 

SHKAQET QË QËNDROJNË PRAPA KËTIJ 
MËKATI TË MADH 

Shkaqe të tilla ka shumë, por më kryesoret janë: 
1) Dobësimi i besimit në Allahun dhe melaiket 
e Tij 
Kush beson bindshëm se Allahu është “Aziz-I Plot-
fuqishëm”, “Xhebbar-Mbizotërues”, “Mutekebbir-
I Madhërishëm”, nuk do ta përdhosë shenjtërinë e 
muajit të Allahut. Kush ka bindje të fortë se Allahu 
është "Aliim-I Gjithëdijshëm","Habiir-I Informuar 
hollësisht”, nuk ka mundësi që të fshihet nga 
shikimet e njerëzve që ta prishë agjërimin duke 
ngrënë, pirë ose masturbuar. Ai nuk ia lejon vetes 
që ta bëjë Allahun shikuesin më të parëndësishëm 
për të. Allahu i Madhëruar për munafikët thotë: 
“Ata fshihen (turpërohen) prej njerëzve, e nuk 
turpërohen prej Allahut, e Ai është me ta edhe kur 
planifikojnë fshehtas thënie me të cilat nuk është i 
kënaqur Ai. Allahut nuk mund t'i shpëtojnë 
veprimet e atyre.”23 
Kush e bën këtë mëkat të madh, a nuk turpërohet 
prej melaikeve që shkruajnë çdo gjë me të cilën ai e 
prish agjërimin? Allahu thotë:  
“Kurse ndaj jush kanë përcjellësit! Janë shkrues të 
ndershëm te Allahu. Ata e dinë se çka punoni.”24 
Njëri prej sahabëve ka thënë: “Vërtet, me ju janë ata 
që nuk ju ndahen [kurrë, ndaj], turpërohuni prej tyre 
dhe nderojini ata [melaiket].” 
 
2) Humbja e interesimit për fenë 
Nuk duhet harruar se ndjenja fetare është ajo që e 
shtyn njeriun të frikësohet prej Allahut dhe të 

                                                            
23 En-Nisa, 108. 
24 El-Infitar, 10-12. 
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agjërojë, të kryejë obligimet fetare dhe t'i braktisë 
ndalesat. 
Rrjedhimisht, kur te dikush feja ose vetëdija fetare 
janë në nivele të dobëta, ai nuk do të agjërojë që ta 
ruajë fenë e tij dhe nuk bën durim ndaj lodhjeve të 
agjërimit për hir të fesë së tij sepse për fat të keq 
nuk ia di vlerën fesë së tij dhe nuk e di se kjo fe 
është dhuntia më e madhe dhe dhurata më e 
madhe që na është dhënë. Allahu ka thënë: 
“...Sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush 
dhuntinë Time, zgjodha për ju Islamin fe...”25 
(El-Maide, 3) 
Hasan el Basriu ka thënë: “O njeri! Feja jote, feja 
jote [kujdesu për të], ngase ajo është mishi dhe 
gjaku yt!” Ti që e humb agjërimin, a mund të 
lejosh që ta humbasësh gjakun dhe mishin tënd? 
 
3) Mosrespektimi i shenjtërive dhe ndalesave të 
Allahut të Madhëruar 
Kush e prish agjërimin pa arsye është person që 
tallet me ndalesat e Allahut, nuk i respekton she-
njat [argumentet] e Allahut dhe të fesë së Tij. 
Shkaku i këtij problemi është prishja e zemrës dhe 
zhveshja nga devotshmëria sepse Allahu thotë: 
“Kjo është kështu! E kush madhëron dispozitat e 
Allahut, ajo është shenjë e devotshmërisë së zemra-
ve.”26  
“Pra, kështu: Kush madhëron atë që Allahu e bëri 
të shenjtë, ajo është më e dobishme për te Zoti i 
vet...”27  
 

                                                            
25 El-Maide, 3. 
26 El-Haxh, 32. 
27 El-Haxh, 30. 
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4) Harrimi i vdekjes, i ndëshkimit të varrit dhe 
situatave të kiametit 
Atë që e prish agjërimin pa arsye e gjen të painte-
resuar për tjetër gjë përveç dynjasë, arritjes së këna-
qësive dhe tubimit të pasurisë… E sheh tek vrapon 
për këtë botë si një kafshë e egër; nuk njeh fe e as 
nuk mban rite fetare. 
Nuk është çudi që të jetë sikurse ai për të cilin 
thuhet: “Ngordhësirë natën, gomar ditën”, që nuk 
ka preokupim tjetër përveç epshit të tij. Allahu i 
Madhëruar thotë: 
“Edhe atë që dinë nga jeta e kësaj bote, është dije e 
cekët, por ndaj jetës së përjetshme (ndaj ahiretit) 
ata janë plotësisht të verbëruar (të painteresu-
ar).”28 
 
5) Shtimi i sprovave dhe epsheve 
Sprova e femrave është prej sprovave më të mëdha 
që godasin zemrat e njerëzve. Shumicën e atyre që 
pa aryse nuk agjërojnë do t'i gjesh të zhytur në këtë 
fatkeqësi direkt ose indirekt. Për shembull, do ta 
gjesh se ka lidhje me femra ose shikon revista të 
shëmtuara ose ka varësi nga pornografia, të cilat 
shkatërrojnë fenë, moralin dhe zemrat e njerëzve.  
Nëse zemra e njeriut mbushet me foto dhe shikime 
fetarisht të ndaluara, zemra e tij do të sëmuret dhe 
do të vdesë, prandaj njeriu i tillë e refuzon agjë-
rimin në veçanti dhe veprat e tjera të mira në 
përgjithësi, duke humbur kështu këtë botë dhe 
botën tjetër për shkak të një kënaqësie kalimtare. 
Sado që të jetë kënaqësia e madhe në këtë haram, 
ajo assesi nuk krahasohet me një zhytje në zjarrin e 
xhehenemit. Të vërtetën ka thënë Muhamedi, 
paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, kur ka 

                                                            
28 Err-Rrum, 7. 
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thënë: “Nuk kam lënë sprovë më të madhe për 
meshkujt e umetit tim sesa femrat!”29 [Buhariu dhe 
Muslimi] 
Gjithashtu ka thënë: “Vërtet, dynjaja është lulevile e 
gjelbër30 dhe Allahu jaka bërë ju kalifë [mëkëmbës, 
përgjegjës dhe rregullues] në tokë, kështu që shikoni se 
si punoni, ndaj frikësojuni dynjasë, frikësojuni grave 
ngase sprova e parë e Beni Israilëve [hebrenjve] ishte 
në gra.” [Imam Ahmedi, Ibni Maxhe dhe të tjerë 
kuptimisht] 
Sa humbje e madhe për një të ri që e lë agjërimin 
dhe e shet fenë e tij për shkak të sprovës së një 
krijese, sprovë nga e cila nuk ka dobi aspak, as në 
dynja e as në ahiret.  
 
6) Shkatërrimi i moralit dhe humbja e rolit të 
familjes dhe shoqërisë 
Ky është problemi i problemeve. Shumica e bijve 
të muslimanëve nuk kanë marrë edukatë fetare; as 
në shtëpi, as në shkollë e as në universitet, madje as 
në xhami.  
Kur do të edukohen që t'i respektojnë urdhëresat 
dhe ndalesat e Allahut të Madhëruar? 
Kur do të edukohen që ta duan fenë? 
Kur do ta bëjë shprehi biri që të agjërojë apo mos 
ndoshta prindërit e tij kanë qenë ata që e kanë 
urdhëruar për të ngrënë dhe e kanë ndaluar nga 
agjërimi? Kjo pengesë ndodh me gjithë faktin se 
agjërimi nuk i shkakton ndonjë problem serioz. 
Sahabët [radijAllahu anhum] i urdhëronin fëmijët e 

                                                            
29 Shënojnë Buhariu dhe Muslimi. 
30 Emër me të cilin arabët emërtojnë dynjanë. Thuhet po ashtu 
dëfrim, kënaqësi, plaçkë të cilën e dëshiron shpirti, duke e 
ngjasuar me një barishte të gjelbër. 
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tyre të vegjël të agjëronin ndërsa i hutonin me 
diçka që të mos hanin. 
Allahu i Madhëruar thotë: 
“O ju që besuat, ruajeni veten dhe familjen tuaj 
prej një zjarri, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit 
dhe gurët. Atë (zjarrin) e mbikëqyrin engjëjt e 
rreptë e të ashpër që nuk e kundërshtojnë Allahun 
për asgjë që Ai i urdhëron dhe punojnë atë që janë 
të urdhëruar.”31  
Ndërsa Muhamedi, paqja dhe bekimi i Allahut 
qofshin mbi të, ka thënë: “Të gjithë jeni kujdestarë 
[çobanë] dhe të gjithë jeni përgjegjës për atë që u është 
dhënë në përgjegjësi.” 
Në librin e Duvejshit “Esh-Shebabu Elemun Ve 
Emelun - Rinia, dhembje dhe shpresë”, citohet një 
i ri të ketë thënë: “Vërtet kujdestarët tanë janë për-
gjegjësit më kryesorë [për ne] dhe unë nuk e shoh 
babanë tim të më pyesë: -Ku ishe? Me kë shkon? 
Çfarë shokësh ke? Gjen prindër që janë të preo-
kupuar me fitimin e pasurisë a thua se kjo është 
përgjegjësia e vetme ndaj bijve te tyre. 
 
7) Distancimi nga të mirët dhe shoqërimi me të 
marrët  
Në shumicën e rasteve kur njeriu shoqëron atë që e 
prish agjërimin, e imiton dhe nuk agjëron. Ai i 
ofron një cigare dhe e prish agjërimin, ose e thërret 
në kafe në ndonjë bar ose e nxit që të masturbojë 
gjate ditës në Ramazan. Në hadithin që transmeton 
Tirmidhiu, Muhamedi, paqja dhe bekimet e 
Allahut qofshin mbi të, thotë: “Njeriu ka moralin e 
atij që shoqëron, andaj shikoni se kë po shoqëroni.” 

                                                            
31 Et-Tahrim, 6. 
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Njeriu i shtrembër zakonisht ka dëshirë t'i shtre-
mbërojë edhe shokët e vet, ashtu siç është vetë, dhe 
kështu së bashku të jenë në zjarr. Gjuha e tij thotë: 
Shoku yt në dynja, e edhe në hashr pas saj 
Ti je shoku im në çdo vend 
nëse jam në vatër të dëshpërimit [xhehenem], 
unë dhe ti do të jemi së bashku në dëshpërim e në 
nënçmim. 
Të vërtetën ka thënë Allahu: 
“E kur të vijë ai (jobesimtari) para Nesh, do të 
thotë: "Ah, të kishim qenë larg mes vete sa lindja 
me perëndimin; sa shok i keq je ti! Dhe sot, për 
shkak se ishit zullumqarë, shoqërimi juaj nuk do 
t'ju bëjë dobi në vuajtjet tuaja.”32 
 
8) Shprehia e keqe ndaj gjërave të ndaluara apo 
të lejuara 
8.1. Pirja e duhanit: Prej gjërave të këqija të nda-
luara të cilat i shtyjnë disa njerëz të prishin agjëri-
min është edhe pirja e duhanit, për ndalimin e së 
cilës janë publikuar edhe fetva të dijetarëve. Në 
fetvanë e fundit shtetërore të publikuar nga sektori 
i fetvave të Egjiptit, të publikuar më 14 nëntor 
2000 [18 sha'ban1421], theksohet se pirja e duha-
nit në çdo peshore sheriatike është e ndaluar.  
8.1.1. Dispozita e pirjes së duhanit gjatë agjërimit 
Është pyetur dijetari i njohur Muhamed Ibn Salih 
El-Uthejmin se meqë duhani nuk është ushqim e 
as pije dhe nuk arrin në bark, a llogaritet prej 
gjërave që e prishin agjërimin? Dijetari u përgjigj: 
“Dije se pirja e duhanit është e ndaluar qofsh në 
Ramazan apo jashtë tij, ditën apo natën. Të kesh 
frikë Allahun për veten tënde dhe hiq dorë nga 
konsumimi i tij, ruaje shëndetin, dhëmbët, pasu-

                                                            
32 Ez-Zuhruf, 38-39. 
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rinë, fëmijët dhe energjinë me familjen tënde, në 
mënyrë që Allahu të të begatojë me shëndet. Sa i 
përket fjalës se duhani nuk është pije, them: A 
thuhet filani po pi duhan? Po, pra thuhet ai pi 
duhan dhe pirja e çdo gjëje sipas mënyrës së saj 
llogaritet pije. Ajo që e veçon këtë nga të tjerat 
është se kjo përveç që është e dëmshme, është edhe 
e ndaluar. Këshilla ime për pyetësin dhe këdo që 
prish agjërimin është ta kesh frikë Allahun për vete, 
për pasurinë, fëmijët dhe familjen tënde ngase të 
gjitha këto gjëra që përmbajnë dëm janë të shkak-
tuara nga duhani dhe me këtë na bëhet e qartë se 
duhani me gjithë mëkatin që ka për pirjen e tij, 
prish edhe agjërimin”. 
8.2. Masturbimi. Prej gjërave të pahijshme që i 
shtyjnë njerëzit t'i nëpërkëmbin dispozitat e 
Allahut është edhe masturbimi, i cili si gjest është i 
ndaluar ngase Allahu thotë:  
“Dhe ata të cilët e ruajnë nderin e vet (sa i përket 
jetës intime). Me përjashtim ndaj grave të veta 
(me kurorë) dhe ndaj atyre (robëreshave) që i 
kanë në pronësinë e vet, për të cilat nuk janë të 
qortuar. E kush kërkon përtej tyre (dëfrim nga të 
ndaluarat), të tillët janë ata që kanë shkelur 
normat e caktuara.”33  
8.2.1. Dispozita e masturbimit gjatë agjërimit 
Kush masturbon gjatë ditës së Ramazanit, qoftë me 
prekje apo shikim të vazhdueshëm në diçka, duhet 
të pendohet para Allahut dhe pjesën e mbetur të 
ditës ta agjërojë. Pas Ramazanit këtë ditë e bën 
kaza34 . Nëse fillon me këtë gjest por heq dorë para 
se të ejakulojë, i obligohet pendimi dhe jo kazaja. 
Agjëruesi duhet të largohet nga çdo lloj shtytësi 

                                                            
33 El-Mu’minune, 5-7. 
34 Kompenson me një ditë tjetër. 
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epshor dhe të evitoje rreziqet shkatërrimtare, ndër-
sa sa i përket daljes së medhjit [lëng i bardhë që del 
nga organi seksual, që nuk është as spermë e as 
urinë] sipas mendimit më të saktë nuk e prish 
agjërimin35.  
8.3. Shprehia e konsumimit të çajit dhe kafesë. Prej 
zakoneve që bëjnë ndjenjat e njeriut të lidhen fort 
me ngrënien gjatë ditës në Ramazan është edhe 
mësimi me konsumimin e çajit dhe kafesë, sidomos 
në orët e para të mëngjesit. Edhe pse çaji dhe kafeja 
–në kuptim të përgjithshëm- janë prej të lejuarave, 
njeriu i shndërron në helm me të cilin e shkatërron 
fenë e tij kur e prish agjërimin, prandaj një pikë e 
vetme dhe e vogël prej këtyre pijeve është më e 
rëndë sesa kodrat e kësaj bote në peshoren 
sheriatike për të ndaluarën. 
 
9) Arsyetimet e dobëta të disa njerëzve 
9.1. Arsyetimi i atyre që thonë: -Unë nuk agjëroj 
ngase në realitet nuk falem.  
Këtij njeriu i përgjigjet fjala e urtë popullore 
“arsyeja është më e keqe se mëkati”. Nëse ky person 
ka për qëllim se agjërimi i tij nuk pranohet ngase 
ky nuk është musliman [sipas asaj që disa dijetarë e 
gjykojnë me kufër-mosbesim atë që nuk falet nga 
përtacia], atëherë përgjigjja për të është e lehtë dhe 
qartë: E ke obligim të falesh që të jesh musliman, 
të agjërosh e të ta pranojë Allahu agjërimin tënd 
me nderin e Tij, i Pastër është Ai dhe i Lartësuar!. 
Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 
mbi të, thotë: “Allahu e fal atë që kërkon falje!”36 
[Buhariu dhe Muslimi]  

                                                            
35 Shih 70 çështje rreth agjërimit të Muhamed Salih Munexhid. 
36 Shënojnë Buhariu dhe Muslimi. 
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E nëse nuk ka për qëllim këtë kuptim sepse disa 
dijetarë të sinqertë dhe të besueshëm e kanë gjy-
kuar lënësin e namazeve nga përtacia jo me kufër 
por ka për qëllim se ai patjetër duhet të punojë 
sipas Islamit në tërësi ose ta lërë atë në tërësi, 
përgjigjja ndaj tij është se duhet që çdo musliman 
t'i kryejë farzet që i ka obliguar Allahu derisa ta 
arrijë kënaqësinë e plotë nga Allahu dhe mëshirën e 
Tij. 
Pastaj, ai që agjëron e nuk falet, ai nuk pyetet për 
agjërimin, ndërsa për namazin, domethënë lëshi-
min e tij, do të ndëshkohet nga Allahu i Madhë-
ruar. Po kështu, sevapi i agjëruesit, i cili kryen të 
gjitha farzet dhe i ruan kufijtë e Allahut, është më i 
vlefshëm se të tjerët; të parit i bie përgjegjësia tek 
Allahu për farzet dhe për të kemi shpresë se do të 
shpërblehet me shpërblimin e premtuar si rezultat i 
lidhjes së kënaqshme mes tij e Zotit, ndërsa sa i 
përket të dytit, ai nuk arrin nga agjërimi i tij asgjë 
përveç mosdhënies llogari për të, sepse për të nuk 
ka shpërblim, përveç ata që Allahu i mëshiron. 
Së fundi, i themi këtij personi që as nuk falet e as 
nuk agjëron: Përse tërë kjo arrogancë ndaj Allahut, 
as nuk agjëron e as nuk falesh?! Përse e mira e 
Allahut të të zbresë ty ndërsa e keqja jote yë ngrihet 
tek Ai?!  
“O ju njerëz, ju keni nevojë për Allahun e Allahu 
nuk ka nevojë për ju; Ai është i falënderuari. Po 
të dojë Ai, juve ju zhduk e sjell krijesë të re. E për 
Allahun ajo nuk është e vështirë. Dhe asnjë 
mëkatar nuk do ta bartë mëkatin e tjetrit, po edhe 
nëse mëkatari thërret ndonjë për t'ia bartur atë, 
ajo nuk do t'i bartet atij, edhe nëse (ai që thërret) 
është i afërt i tij. Ti mund t'ua tërheqësh vërejtjen 
vetëm atyre që i kanë frikën Zotit të tyre edhe pse 
nuk shohin dhe që e falin namazin. E kush 
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pastron veten, ai ka bërë pastrimin për të mirën e 
vet, se vetëm te Allahu është e ardhmja.”37 
9.2. Arsyetimi i atij që thotë: -Unë do të agjëroj kur 
Allahu të më udhëzojë. 
Këtij personi mund t'i japim një sërë kundërshti-
mesh, për shembull:  
Përse nuk interesohesh për udhëzimin ashtu siç 
interesohesh për furnizimin tënd dhe të familjes? A 
ulesh ti në shtëpi e të thuash: -Allahu është 
Furnizues? Natyrisht që jo, ngase njeriut i duhet të 
kapet pas shkaqeve, të punojë etj… 
Po kështu kalon nëpër mëkate e fare nuk mërzi-
tesh, ha në Ramazan gjatë ditës e thua: -Allahu 
është Udhëzues! Po, është e vërtetë se Allahu është 
Udhëzues, por ty të mbetet kapja pas shkaqeve 
sikurse ishte puna tek rizku. Argument për këtë 
është fjala e Allahut të cilën e regjistroi Kur'ani në 
suren Esh-Shura: 
“... dhe e udhëzon në të atë që i drejtohet Atij.”38 
Pra, Allahu e udhëzon atë që kthehet tek Ai dhe i 
drejtohet Atij. Të njëjtën gjë e pohon edhe ajeti:  
“Kurse ata që e gjetën rrugën e drejtë, Ai atyre u 
shton edhe më udhëzimin në rrugën e drejtë dhe u 
ofron mundësi të jenë edhe më të matur.”39  
Pra, mos harro, e ke obligim të kapesh pas shka-
qeve të udhëzimit …dhe prej këtyre shkaqeve është 
që ta bësh shpirtin tënd të durojë për agjërim dhe 
të kërkosh ndihmën e Allahut në fillim e në fund 
dhe lute që të të udhëzojë. 
9.3. Arsyetimi i atij që thotë: -Mua nuk më bën dobi 
agjërimi ngase jam i ngutshëm dhe ndoshta shaj duke 

                                                            
37 Fatir, 15-18. 
38 Esh-Shura, 13. 
39 Muhamed, 17. 
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qenë agjerueshëm, gënjej, përgojoj, ua përhap të 
këqijat njerëzve dhe i bëj mëkat Allahut! 
Përgjigjja: Përse dëshiron të jesh prej njerëzve më 
të poshtëruar? A nuk ke dëgjuar se Muhamedi, 
paqja dhe begatitë e Allahut qofshin mbi të, ka 
thënë: “Sharja e muslimanit është hipokrizi.” 40 
[Buhariu dhe Muslimi] 
Allahu i Madhëruar urdhëron e thotë:  
“O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve të 
shumta, meqë disa dyshime janë mëkat dhe mos 
hulumtoni për zbulimin e të metave të njëri-
tjetrit dhe mos përgjoni njëri-tjetrin; a mos 
ndonjëri prej jush dëshiron të hajë mishin e vëllait 
të vet të vdekur? Atë pra e urreni! Kini frikë nga 
ndëshkimi i Allahut, e Allahu është mëshirues, Ai 
pranon shumë pendimin.”41  
Muhamedi, paqja dhe begatitë e Allahut qofshin 
mbi të, ka thënë: “Kush nuk i lë shpifjet dhe punën 
me to [gjatë agjërimit, nuk ka arritur asgjë ngase] 
Allahu nuk ka nevojë që ai [agjëruesi] ta lërë ushqi-
min e pijen!” 42 
Ky hadith nuk argumenton se shpifja e prish 
agjërimin, por kuptimi është se i humb sevapet e 
agjërimit. E ke obligim të agjërosh që ta vërtetosh 
këtë shtyllë të Islamit sikurse e ke obligim të largo-
hesh nga këto mëkate të këqija, ndaj qëndrimi yt 
në mëkatet e tilla nuk mund të merret si arsyetim 
për të mos agjëruar në Ramazan. Po kështu e ke 
obligim t’i shmangesh hidhërimit aq sa ke mundësi 
ngase njeri i fortë është ai që e përmban veten në 
hidhërim e nëse dikush të hidhëron thuaji: -Unë 
jam agjërues!  

                                                            
40 Shënojnë Buhariu dhe Muslimi. 
41 El-Huxhurat, 12. 
42 Shënon Buhariu.  
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9.4. Disa studentë argumentohen e thonë: -Tani është 
koha e provimeve, na duhet të përsërisim mësimet! 
Është pyetur KPKSHD-ja (Këshilli i Përhershëm 
Për Kërkime Shkencore dhe Fetva): A është 
provimi arsye që lejon ngrënien në Ramazan [gjatë 
ditës]? Ata kanë dhënë këtë përgjigje: “Provimi 
shkollor dhe të ngjashme nuk llogariten arsye që lejo-
jnë prishjen e agjërimit... [po kështu] nuk është i 
lejuar respektimi i prindërve nëse të këshillojnë që ta 
prishësh agjërimin për shkak të provimit ngase: ‘Nuk 
ka respekt për krijesën kur kundërshton Krijuesin’, 
por respekti është në të mirë siç është transmetuar për 
këtë hadithi i vërtetë nga Muhamedi, paqja dhe 
begatitë e Allahut qofshin mbi të. Nga Allahu i 
Madhëruar është bekimi, ndërsa përshëndetjet tona 
qofshin mbi Muhamedin, paqja dhe begatitë e 
Allahut qofshin mbi të, mbi familjen dhe shokët e 
tij.”43 
Pra, obligohesh ti vëlla student që ta dish se tërë 
hajri, bereqeti dhe bekimi janë nga Allahu i vetëm. 
Sa e sa njerëz i janë mbështetur zgjuarsisë dhe inte-
ligjencës së tyre, por Allahu i bëri që të dështojnë, 
ndaj bëhu me Zotin tënd, në dorën e të Cilit është 
çdo gjë dhe kënaqu me të e do të jesh më i lumturi 
njeri! 
E lus Allahun e Madhëruar që të të bekojë për çdo 
gjë që Ai është i kënaqur! 
9.5. Prej arsyeve më të pakapshme për logjikën është 
edhe ajo e disa njerëzve që thonë: -Unë nuk e kam 
bërë shprehi agjërimin, agjërimi më shkakton një lloj 
mundimi në kohën kur feja është lehtësim! 
Përgjigjja: Sa i përket asaj se feja është e lehtë dhe 
në të nuk ka vështirësi, kjo është e vërtetë e pamo-
hueshme. Allahu i Madhëruar thotë: 

                                                            
43 Fetvaja nr. 9601. 
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“...Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk 
dëshiron vështirësim për ju...”44  
Por cila është ajo vështirësi që nuk gjendet në fe?! 
Vështirësia është dy llojesh: 
Lloji i parë: Vështirësi e papërballueshme dhe për 
një gjë të tillë s'ka forcë njeriu. Si i tillë ky lloj nuk 
gjendet në Islam. 
Lloji i dytë: Vështirësi e përballueshme, e cila është 
diçka natyrore thuajse në çdo obligim, si në ato të 
dynjasë [sikurse interesimi për rizk, mësime, provi-
me…etj]. Në të gjitha këto ka vështirësi, por njeriu 
ka mundësi t'i përballojë; pa këtë lloj vështirësie do 
të shkatërroheshin të mirat e dynjasë e të ahiretit. 
A mendojnë ata se Islami ka ardhur për një grup të 
papunësh dhe të dobëtish?! Kjo është e pakapshme 
për mendjen. Allahu i Madhëruar ka thënë: 
“A mos menduat ju se do të hyni në xhenet e 
Allahut pa e ditur (pa u vërtetuar në praktikë) se 
cilët prej jush kanë luftuar dhe pa e ditur cilët 
prej jush ishin të durueshëm.”45  
O ju lënës të agjërimit, ju thërras që të mos ndieni 
etje! A nuk e dini se etja e dynjasë, sado që të jetë e 
madhe, është gjithsesi më e lehtë në krahasim me 
etjen e ahiretit! Mendoni kur Dielli do të afrohet 
tek kokat e krijesave e do të këputen qafat nga etja! 
O lënës i agjërimit! A e di se shpërblimi është sipas 
mundimit? Kush i frikësohet Allahut dhe agjëron 
Ramazanin, Allahu do t'ia lehtësojë atij ngase 
Allahu thotë: 
“... E kush i frikësohet Allahut, Ai atij ia lehtëson 
punën.”46 (Talak, 4) 

                                                            
44 El-Bekare, 185. 
45 Ali Imran, 142. 
46 Talak, 4. 
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Disa njerëz nga shtresa të ndryshme të shoqërisë- 
argumentohen se nuk e kanë bërë shprehi agjëri-
min dhe se ndiejnë vështirësi për të, sepse po hum-
bkan shumë nga burrëria e forca për të përballuar 
agjërimin! Të tillët nuk vlejnë për asgjë siç thotë 
poeti:  
Lëre zemërbardhësinë e fisnikërinë 
Mos udhëto për të 
Ulu se ti je 
I ushqyer e i veshur. 
Vërtet fisnikëria e bujaria është larg për të riun, 
dëfrimi dhe kënaqësia e të cilit përkufizohet në një 
ushqim që ha dhe tërë interesimi i të cilit është në 
rrobat më moderne që vesh apo në gjëra të tjera të 
pavlera. 

ILAÇI PËR KËTË SËMUNDJE TË 
NGRËNIES PA ARSYE GJATË DITËS NË 
RAMAZAN 

Vërtet, njohja e shkaqeve të problemit është rruga 
[më e sigurt] e zgjidhjes së tij ndërsa eliminimi i 
këtyre shkaqeve do të thotë shërim. Ne, më parë, 
pamë disa shkaqe të këtij mëkati të madh e të 
përhapur, ndaj ajo që kërkohet prej nesh është 
zhdukja e tyre. Në vijim po përshkruajmë një sërë 
barnash të rëndësishme dhe të dobishme. 
 
1) Përforcimi i lidhjeve me Allahun dhe ndjenja 
se Allahu i vëzhgon robërit e Tij  
O ju që po e braktisni agjërimin! 
A e dini se kujt po i bëni mëkat?  
Ju po i bëni mëkat Atij që ju ka krijuar në faza të 
ndryshme derisa u bëtë burra që ta luftoni me 
ngrënie gjatë ditës në Ramazan. Ju kundërshtoni 
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Allahun, Sundimtarin, të Madhin, të Madhërish-
min, Atë që ka në pronësi tokën e qiejt.  
Ku është respekti juaj për Allahun e Madhërishëm? 
“Ç'është me ju që Allahut nuk i shprehni madhë-
rinë që e meriton? Kur Ai ju krijoi në disa etapa. 
A nuk e keni parë se si Allahu krijoi shtatë palë 
qiej (në kate). Dhe në ta hënën e bëri dritë, 
diellin e bëri ndriçues.”47 (Nuh, 13-16) 
I lartësuar qoftë Allahu! I lartësuar qoftë Ai që 
është “Es-Semii–Dëgjuesi absolut”, i Cili dëgjon të 
gjithë zërat me gjithë përzierjen, gërshetimin dhe 
ndryshueshmërinë e tyre. Ai është “Besiir- Shiku-
esi”, i Cili e sheh buburrecin e zi në natën e errët: 
“A nuk e di Ai që ka krijuar, kur dihet se Ai 
depërton në thellësi të sekreteve, i njeh hollësitë.”48  
TREGIM: Njëherë një fshatar ka takuar natën një 
grua vetëm në shkretëtirë. U përpoq ta bënte për 
vete, por ajo refuzoi… Fshatari tha: “Përse nuk 
pranon kur askush përpos yjeve nuk na sheh?!” 
Tha gruaja: “Ku është MUKEVKIBI? [Allahu, që i 
ka krijuar yjet…Ai na sheh] 
Çudi me atë qëi vetmohet e ha gjatë ditës në 
Ramazan: 
“A nuk e di ai se Allahu e sheh?” (El-Alak, 14) 
 
2) Të drejtuarit nga feja me të mësuar, kuptuar 
e të praktikuar si dhe ndjenja për madhështinë 
e fesë.  
Allahu i Madhëruar thotë: 
“Përqendro vetveten tënde sinqerisht në fenë, i 
larguar prej çdo të kote (e ajo fé), feja e Allahut 
në të cilën i krijoi njerëzit, s'ka ndryshim (mos 
ndryshoni) të asaj natyrshmërie të krijuar nga 

                                                            
47 Nuh, 13-16. 
48 El-Mulk, 14. 
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Allahu, ajo është feja e drejtë por shumica e nje-
rëzve nuk e dinë.”49  
A e ka krijuar Allahu dynjanë e ahiretin vetëm për 
hir të kësaj feje? Allahu thotë:  
“Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër 
pos që të më adhurojnë. Unë nuk kërkoj prej tyre 
ndonjë furnizim e as s'dëshiroj të më ushqejnë ata. 
Allahu është furnizues i madh. Ai, fuqiforti.”50 
Dëgjo porosinë e njërit prej sahabëve [radijAllahu 
anhu] kur thotë: “Nëse të godasin fatkeqësi e sprova, 
jepe pasurinë por jo fenë tënde. Nëse të shtohen edhe 
më shumë belatë, atëherë jepe pasurinë dhe veten 
tënde, por mos e jep fenë tënde, sepse i shkatërruar 
është ai që i është prishur feja dhe i plaçkitur është ai 
që i është vjedhur feja. Dije se nuk ka varfëri pas 
xhenetit dhe nuk ka pasuri pas xhehenemit.” 
 
3) Përkujtimi i vdekjes, ahiretit si dhe frika nga 
përfundimi i keq  
Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 
mbi të, thotë: “Shpeshtojeni përkujtimin e shkatërru-
esit të epsheve!”, d.m.th. vdekjes51. 
O lënës i agjërimit! 
Kush agjëron për ty pas vdekjes sate?  
Kush falet për ty pas vdekjes sate?  
Kush do ta bëjë Zotin tënd të kënaqur me ty pas 
vdekjes sate? 
A nuk qan për veten tënde?  
A nuk pendohesh para vdekjes sate? 
O lënës i agjërimit! 
A ke dëgjuar për këto tregime të vërteta e kërcënu-
ese për përfundim të keq-Allahu na ruajt. Një 

                                                            
49 Err-Rrum, 30. 
50 Edh-Dharijat, 56-58. 
51 Sahihul xhamii. 
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pastrues xhenazesh kur kishte larë një xhenaze, 
kishte ndier erë të rëndë, e cila dilte nga organi 
gjenital i kufomës. Një kufomë tjetër ishte shndë-
rruar në diçka sikurse të ishte thëngjill i zi, ndërsa 
më parë, para se të vdiste, ishte më i bardhi njeri. 
Kur e pyetën babanë e tij për të, i lajmëroi se ai 
nuk falej! [Për këto tregime mund të lexoni librin 
"Kujdes nga përfundimi i keq - Et Tahdhir Min 
Suui El Hatimeti” të Sexhistanit] 
Ibni Rexheb El Hanbeliu tregon se atij i kishte 
thënë Abdul Aziz Ibn Ebi Revvadi: “Shkova te 
dikush që ishte duke vdekur dhe po i thoshin 
shehadetin [La Ilahe il-la Allah]. Prej gjërave të 
fundit që tha ishte: “Jam mohues i asaj që thua” 
dhe vdiq në këtë gjendje. E pyeta për të dhe më 
thanë se pinte alkool.  
 
O ju që e prishni agjërimin pa arsye!  
Ju bëni mëkat më të madh sesa pirja e alkoolit. A 
pajtohesh me veten tënde që të vdesësh duke mos 
qenë në Islam dhe ta humbasësh përgjithmonë 
ahiretin tënd? Allahu i Madhëruar thotë: 
“Allahu i ka mallkuar jobesimtarët dhe për ta ka 
përgatitur zjarr të ndezur fort. Aty do të mbesin 
përgjithmonë dhe nuk do të gjejnë kë t'i mbrojë 
apo t'i ndihmojë. Ditën kur fytyrat e tyre do të 
përmbysen në zjarr e thonë: "Të mjerët ne, ta 
kishim adhuruar Allahun e respektuar të Dërgu-
arin!“ 52  
“Këta janë dy kundërshtarë (grupe kundërshtar-
ësh: besimtarë dhe jobesimtarë) që janë zënë rreth 
Zotit të tyre; e atyre që nuk besuan, u qepen rroba 
prej zjarri e u hidhet uji valë mbi kokat e tyre. Që 
me atë u shkrihet krejt ç'ka në barqet e tyre e edhe 

                                                            
52 El-Ahzab, 64-66. 
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lëkurat. Për ata janë edhe kamxhikët e hekurt. Sa 
herë që përpiqen të dalin prej tij nga vuajtjet e 
padurueshme, kthehen me dhunë në të përsëri (u 
thuhet): "Vuani dënimin me djegie!”53 
 
O neglizhent! 
Dëgjo këtë tregim. Një punëtor në një shkritore 
tregon se si babai i tij kishte rënë në një kazan me 
temperaturë të madhe dhe ishte shkrirë pa lënë 
asnjë gjurmë.  
O ti vëlla që ha gjatë ditës së Ramazanit pa arsye, 
ky është ndëshkim i dynjasë, por a ke forcë ta 
përballosh zjarrin e ahiretit, që është 70 herë më i 
ashpër?!  

O ZOTI YNË, NA RUAJ! 

4) Largimi nga sprovat dhe epshet 
Kush dëshiron pendim tek Allahu për ngrënien pa 
arsye gjatë ditës në Ramazan, duhet të largohet nga 
gjërat që e shtyjnë të hajë, siç është shoqërimi me 
ata që nuk agjërojnë, qëndrimi në mesin e tyre apo 
shikimi i grave ose të menduarit rreth tyre, apo të 
qëndruarit në kuzhinë ose vende në të cilat ka 
ushqim e pije, të cilat të nxisin nga lakmia të hash. 
Ai që është duhanxhi le të ketë kujdes e të mos ulet 
me ata që pinë duhan apo t’i përkujtojë cigaret apo 
t'i mbajë me vete. 
Një rregull i përgjithshëm islam thotë: “Çdo gjë që 
të shpie në haram është haram.”  
Po kështu u obligohet të rinjve dhe të rejave që ta 
ruajnë veten nga epshet e ndaluara duke pasuar 
fjalën e Muhamedit, paqja dhe bekimet e Allahut 
qofshin mbi të: “O ju të rinj! Kush ka mundësi prej 
                                                            
53 El-Haxh, 19-22. 
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jush të martohet, le të martohet, ngase martesa është 
ruajtje nga shikimi dhe mbrojtje për organet. Ndërsa 
ai që nuk ka mundësi martese, le të agjërojë ngase 
agjërimi për të është mbrojtje!”54 
 
5) Të menduarit për realitetin e ushqimit dhe 
pijeve 
 O ti që ha pa arsye në Ramazan! Vërtet ushqimet 
më të dashura dhe pijet më të këndshme që 
përgatit gjatë ditës së Ramazanit ua ndien shijen 
dhe lezetin vetëm atëherë kur kalojnë nëpër gjuhën 
tënde. Dhe posa të hyjnë në barkun tënd shndë-
rrohen në lëndë të neveritura dhe nëse ti e vjell 
këtë ushqim apo pije, a do të kishe mundësi ta haje 
apo ta pije përsëri?! Pastaj mendo se si del në 
formën e tepricës fiziologjike! Pastaj mendo se me 
çfarë ushqimi apo pije, epshi apo duhani keni 
prishur agjërimin më parë? Ku është kënaqësia e 
tyre tani?! Ka shkuar e tëra e ka mbetur vetëm 
ndëshkimi për atë krim. 
Mbarojnë lezetet e atij që arriti kulmin e tyre 
prej harami, e mbetet mëkati dhe poshtërimi 
mbetet ndëshkimi i keq si përfundim 
nuk ka kënaqësi në lezetin 
pas të cilit vjen zjarri. 
Ky është realiteti i ushqimit e pijeve në dynja. 
Allahu i Madhëruar thotë: “Ajo që e keni pranë 
vetes është e përkohshme, e ajo që është tek Allahu 
është e përjetshme. E Ne do t'ua japim atyre që 
ishin të durueshëm shpërblimin më të mirë të asaj 
që vepruan.”55 
 
 

                                                            
54 Shënojnë Buhariu dhe Muslimi. 
55 En-Nahl, 96. 
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6) Veprimi i shkaqeve të caktuara të agjërimit 
Prej shkaqeve më të rëndësishme veçojmë: 

 Vonimi i syfyrit dhe ngutja e iftarit. 
 Bërja shprehi e agjërimit qysh nga fëmijëria. 
 Përgatitja me agjërim para Ramazanit, siç janë ca 

ditë nga muaji Sha'ban. 
 Largimi nga ata/ato që nuk agjërojnë. 
 Hedhja e ujit në kokë ose trup – freskimi kur ke 

dëshirë për këtë ngase kjo nuk e prish agjërimin 
[me kusht që uji të mos depërtojë në bark]. 

 Ndihmimi i nefsit [shpirtit] në atë që është e mirë, 
ndërsa gjëja më me vlerë për ndihmimin e nefsit 
është të përkujtuarit e Allahut të Madhëruar dhe 
durimi për premtimin e Tij me xhenete [për 
vepërmirët]. 
 
7) Riaktualizimi i rolit të familjes dhe shoqërisë 
Patjetër duhet ta kemi nën kontroll familjen dhe 
nuk duhet t'u japim shumë para adoleshentëve që 
ta prishin agjërimin ose t'i shpenzojnë në droga, 
cigare, etj. Patjetër duhet përdorur metoda e 
shpërblimit dhe ndëshkimit me ta, interesimi për 
personalitet e mira, ringjallja e riteve islame në 
shtëpitë tona me pasionin për mësimin e Kur'anit 
dhe shkencave islame. 

NGRËNIA HAPTAS GJATË DITËS NË 
RAMAZAN 

Vërtet çështja e paraqitjes haptazi me mëkatin 
është problematikë e rrezikshme, madje qoftë edhe 
nëse bëhet me mëkatin më të vogël se ngrënia pa 
arsye. E, nëse është kështu puna me këtë, atëherë si 
qëndron nëse paraqitja bëhet me mëkat të madh, i 
cili shkatërron një shtyllë prej shtyllave të Islamit 
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dhe shkakton shpërbërjen e një riti bukur të madh 
në mesin e muslimanëve?  
Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 
mbi të, ka thënë: “Tërë umeti im është i falur, përveç 
atyre që bëjnë mëkate haptazi!”56  
Allahu i Madhëruar nuk të fal e as nuk të shpëton 
ty që ha në Ramazan pa arsye. Ti nuk u mjaftove 
me atë se prishe agjërimin, por nxit edhe shpirtrat e 
dobët të bëjnë sikurse bëre ti, e ndoshta bart edhe 
ti mëkatet e tyre. 
Fatkeqësi edhe më e madhe se kjo është atëherë kur 
njerëzit i bashkon një mëkat -në një shoqëri apo 
rreth- sikurse ky mëkat i madh dhe ata heshtin, 
atëherë dënimi i Allahut do të zbresë mbi të gjithë, 
qofshin ata që e kanë prishur agjërimin apo ata që 
heshtin për këtë mëkat të shëmtuar. Allahu i 
Madhëruar thotë: 
“Ruajuni nga e keqja (nga dënimi) që nuk i godet 
vetëm ata që bënë mizori prej jush (por edhe të 
mirët) dhe ta dini se Allahu është ndëshkues i 
rreptë.”57 
Njëra nga gratë e Muhamedit, paqja dhe bekimet e 
Allahut qofshin mbi të, po e pyet: “O i Dërguari i 
Allahut! A do të shkatërrohemi derisa në mesin tonë 
ka të mirë?” Tha: “Po, kur të shtohen të këqijat!”  
Omer Ibn Abdul Azizi ka thënë: “Kanë thënë se 
Allahu nuk e ndëshkon shumicën për shkak të mëkatit 
të një pakice, por nëse bëhet e keqja haptas, atëherë të 
gjithë e meritojnë dënimin.”58  
Shoqërisë i obligohet ta mbajë nën kontroll gjen-
djen e atyre që hanë haptazi dhe me qëllim. Edhe 
imamët në xhami dhe thirrësit në rrugën e Allahut 

                                                            
56 Shënojnë Buhariu dhe Muslimi. 
57 El-Enfal, 25. 
58 Transmeton Imam Maliku. 
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duhet t'ua shpjegojnë njerëzve qartë këto tema. 
Obligohet shumica e popullatës që të ndihmojnë 
njëri-tjetrin në shërimin e këtij problemi, ngase 
Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 
mbi të, ka thënë: “Feja është këshillë.” Thanë: “Për 
kë, o i Dërguari i Allahut?” Tha: “Për Zotin, librin e 
Tij, të Dërguarin e Tij, për prijësit e muslimanëve 
dhe të tjerët (masën e rëndomtë) në përgjithësi.” 
Fjalë rasti për pronarët e lokaleve të ushqimit 
dhe pijeve 
T'ia keni frikën Allahut o pronarë të lokaleve të 
tilla, keni kujdes se mos u shitni apo përgatitni pije 
ose ushqim atyre që nuk agjërojnë pa arsye. Allahu 
ka thënë: 
“... e mosni në mëkate e armiqësi. Kini drojë 
dënimit të Allahut, se me të vërtetë Allahu është 
ndëshkues i fortë.”59 
Mos u kënaqni me pasurinë që fitoni nga një punë 
e tillë ngase Allahu nuk e bekon pasurinë në të 
cilën ka haram, ndërsa ju shitës, kur u shitni pije e 
ushqim atyre që nuk agjërojnë, u ngjani atyre që u 
shesin pije alkoolike dhe droga të rinjve që t'i 
devijojnë e degjenerojnë sepse të dyja çështjet tek 
Allahu janë mëkat dhe fesat i madh! 
 
Lënësi i agjërimit a është musliman apo jo?  
Kush prish agjërimin si shkak i përgënjeshtrimit të 
obligueshmërisë së tij, p.sh. thotë: “Agjërimi i 
Ramazanit nuk është obligim”, ky pa dyshim është 
jobesimtar. Allahu na ruajt! 
Po kështu edhe nëse e braktis agjërimin duke tre-
guar kryelartësi dhe e refuzon dispozitën e Allahut 
për obligueshmërinë e agjërimit apo tallet me 
agjërimin e thotë p.sh: “Agjërimi është prapa-
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mbetje dhe traditë e mbetur nga e kaluara” ose 
thotë se “agjërimi nuk na duhet në kohën tonë” 
ose të ngjashme, ky s'ka dyshim se ka zgjedhur 
kufrin dhe e ka braktisur fenë e e pastër të Allahut. 
Allahu i Madhëruar thotë: 
“Për Zotin tënd jo, ata nuk janë besimtarë (të 
asaj që të zbriti ty as të asaj para teje) derisa të 
mos zgjedhin ty për të gjykuar në atë konflikt mes 
tyre, e pastaj (pas gjykimit tënd) të mos ndiejnë 
pakënaqësi nga gjykimi yt dhe (derisa) të mos 
binden sinqerisht.”60  
Për këtë që thamë nuk ka polemikë mes dijetarëve. 
Imami i nderuar Xhadul Hakk, udhëheqës i 
mëparshëm i Az'harit, ka thënë: “Janë dakorduar 
muslimanët se kush e mohon atë, obligimi apo 
ndalimi i së cilës është i vërtetuar me tekst të 
sheriatit në mënyrë të prerë nga ana e Allahut të 
Madhëruar, ka dalë nga hallka e Islamit dhe atij 
nuk i zbatohen dispozitat e Islamit. Njëherësh, ai 
nuk llogaritet prej ithtarëve të Islamit.”61  
Ndërsa për atë që ha pa arsye për shkak tjetër, jo të 
atyre dy shkaqeve të përmendura, dijetarët kanë 
polemizuar rreth Islamit të tij. Një grup dijetarësh 
mendojnë se ai gjithashtu është kafir, ndërsa një 
grup tjetër nuk gjykojnë me kufër për të. Të gjithë 
dijetarët janë të mendimit se ai ka rënë në mëkat të 
madh, më të dëmshëm se zinaja dhe pirja e 
alkoolit, siç e cekëm edhe ne. Me këtë mëkat i 
mjafton që çështja e tij të jetë polemike në mesin e 
dijetarëve se a është musliman apo jo! 
Shqyrtoje këtë çështje mirë o lënës i agjërimit! Për 
Zotin! Nëse e humb fenë tënde, nuk do të fitosh 
kurrë! Allahu i Madhëruar thotë: 
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61 Fetva e publikuar më 2/8/1402 h. 
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“E kush kërkon fe tjetër përveç fesë islame, atij 
kurrsesi nuk do t'i pranohet dhe ai në botën tjetër 
është nga të dëshpëruarit.”62 (Ali Imran, 85) 
 
Si veprohet me të në Islam? 
Nga ajo që transmetohet për këtë është se Omeri 
[radijAllahu anhu] urdhëroi për rrahjen e një njeriu 
që kishte pirë alkool në Ramazan me 80 kamxhikë. 
Po ashtu urdhëroi që të dënohet me internim nga 
vendi i tij në vend tjetër. 
Transmetohet se Aliu [radijAllahu anhu] personin 
që ia kishin sjellë ndërsa e akuzonin për pirjen e 
alkoolit në Ramazan e kishte rrahur me 80 kamxh-
ikë, pastaj kishte urdhëruar të burgoset. Të nesër-
men e nxori dhe e rrahu edhe me 20 kamxhikë e 
tha: “80 për alkoolin e 20 për shkak të guximit që 
ke shfaqur ndaj Allahut në Ramazan”. [Shiko librin 
e agjërimit nga Sherhul Umdeh të Shejhul Islamit] 
 
Çfarë i obligohet atij që prish një ditë pa arsye 
gjatë Ramazanit? 
Kush e prish agjërimin për shkak të marrëdhënieve 
seksuale, atij i obligohet shpagim i rëndë: lirim i 
një robi. E nëse nuk ka rob, agjërimi i dy muajve 
pandërprerë. E nëse nuk mundet, i obligohet që të 
ushqejë 60 të varfër.  
Sa i përket atij që e prish agjërimin për shkak tjetër 
jashtë marrëdhënieve seksuale [si ngrënie apo pirje 
me qëllim apo masturbim duke qenë zgjuar], disa 
dijetarë ua obligojnë të njëjtin shpagim me të 
marrëdhënieve seksuale sikurse qëndron edhe në 
Fetvanë e përparme të shejhut të Az'harit XHadul 
Hakkut të publikuar më 2/8/1402h. Ndërsa disa 
dijetarë thonë se nuk i obligohet ky shpagim siç 
                                                            
62 Ali Imran, 85. 
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qëndron edhe në fetvanë e Komisionit të Përher-
shëm për Hulumtime Shkencore dhe Fetva, nr. 
7890. 
Ndoshta mendimi më i sigurt do të ishte -e Allahu 
e di më së miri- se nuk obligohet shpagim [nëse 
nuk ka bërë marrëdhënie seksuale] sepse Muhame-
di, paqja dhe begatitë e Allahut qofshin mbi të, nuk e 
urdhëroi atë që volli me qëllim në ditën e Ramaza-
nit me këtë shpagim. 
Në të gjitha rastet, i obligohen atij tri çështje [duke 
shtuar edhe shpagimin e cekur për atë që bën 
marrëdhënie seksuale]: 
Pjesën e mbetur të ditës ta agjërojë me gjithë dijen 
se agjërimi i tij është i pavlerë, por ky vazhdon 
agjërimin respekt ndaj muajit të shenjtë të Allahut. 
I obligohet pendimi tek Allahu i Madhëruar prej 
këtij krimi të keq, në të cilin ka rënë dhe me të 
cilin e ka sulmuar shenjtërinë e këtij muaji, dhe 
Ta kompensojë ditën në të cilën e ka prishur 
agjërimin dhe, së fundi, dera e pendimit vazhdon 
të jetë e hapur. 
Ende ka në tokë shesh e hapësirë që të mirën ta arrijë 
ai që përpiqet ta kërkojë dhe nuk ka përfunduar në 
shpirtrat e njerëzve mendja e nënshtruar, e banuar 
me frikë e trishtim dhe nuk ka përfunduar pema e 
Islamit duke qenë e ngritur e mbushur me kalavesh të 
hurmave dhe rutabit. 
Po, nuk është mbyllur dera e pendimit. Allahu i 
Madhëruar thotë: 
“Thuaj: "O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar 
me shumë gabime veten tuaj, mos e humbni shpre-
sën ndaj mëshirës së Allahut, pse vërtet Allahu i 
fal të gjitha mëkatet, Ai është që shumë fal dhe 
është mëshirues!”63 

                                                            
63 Ez-Zumer, 53. 
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Muhamedi, paqja dhe begatitë e Allahut qofshin 
mbi të, ka përmendur një derë të pendimit të 
madhe sa distanca kohore 70-vjeçare, nuk mbyllet 
derisa të lindë dielli nga perëndimi64. 
Ja, pra ajo është e hapur, por mbyllet në fytyrën e 
mëkatarit kur të vijë momenti i daljes së shpirtit. A 
do të jesh prej hyrësve para se të kalojë koha? 
Kthehu tek Zoti yt që ta shijosh ëmbëlsinë e 
ibadetit të agjërimit, ibadetit të namazit, ibadetit të 
namazit të teravive, dhikrit dhe nënshtrimit ndaj 
Allahut të Madhëruar! Ibadet pas ibadeti, shpër-
blim pas shpërblimi, shlyeji mëkatet e tua me 
abdest dhe hyr në shtëpinë e Allahut duke mos u 
luhatur në udhëzim. 
 
Përse luhatje?!!  
A nuk pajtohesh se ti je në rrugën e gabuar dhe se 
rrugëdalja e vetme është kthimi tek Allahu i 
Madhëruar?! 
Pra, bëhu trim dhe vendos të kthehesh tek Allahu! 
Vëlla! Kur do ta marrësh këtë vendim?!  
Deri kur zemra jote do të vazhdojë me këtë agre-
sivitet?  
Zemrën e pamëshirshme nëse nuk e shkrin zjarri i 
këshillës në këtë dynja, do ta shkrijë zjarri i xhehe-
nemit në ahiret: 
“Atij që Allahu ia ka zgjeruar kraharorin për 
besimin islam, ai është në një dritë të sigurt prej 
Zotit të vet. Të mjerë janë ata që nga zemër-
fortësia e tyre nuk përmendin Allahun, të tillët 
janë në humbje të qartë.”65  
Vërtet, shejtanët prej njerëzve dhe xhinëve përpi-
qen të të largojnë nga tevbeja dhe të ta vështirë-

                                                            
64 Shënon Tirmidhiu. 
65 Ez-Zumer, 22. 
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sojnë atë, mundohen të mbjellin ndjenjën e dësh-
përimit nga rruga e kthimit tek Allahu i Madhë-
ruar, që të jesh me ta në zjarrin e xhehenemit. Sa 
vendim i keq! Mëshiroje veten e mos i dëgjo të 
tjerët, por dëgjoje Zotin tënd të mëshirshëm, të 
dashur, që të këshillon e thotë:  
“O ju njerëz, s'ka dyshim se premtimi i Allahut 
është i vërtetë, pra të mos hu mashtrojë jeta e kësaj 
bote dhe të mos ju mashtrojë ndaj Allahut ai i 
mashtruari (shejtani). Djalli është armik i juaji, 
pra edhe ju konsiderojeni armik, ai e thërret atë 
grupin e vet, vetëm për t'i bërë banues të zja-
rrit.”66 E nëse ke vendosur të ikësh nga udhëzimi, 
kjo fjalë e Allahut vlen për ty: 
...atëherë dil nga sundimi i Allahut! 
A ke dëshirë ta kundërshtosh Allahun në sundimin 
e Tij? 
Mos e prish agjërimin në Ramazan nga rizku i 
Allahut, a ke dëshirë ta kundërshtosh Allahun në 
rizkun e Tij?!  
E nëse nuk gjen para vetes asgjë përpos sundimit të 
Allahut dhe rizkut të Tij ngase çdo gjë është e Tij, 
atëherë dije se nuk ka Zot dhe të adhuruar tjetër 
për ty përveç Tij. Largoje kokëfortësinë e kthehu 
tek Allahu se do ta gjesh të kthyer kah ti, të merr 
pranë mëshirës së Tij dhe t'i pastron njollat e më-
kateve. Kthehu me tërë qenien: “Vetëm Ty të 
adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkoj-
më!”67, dhe thuaju të gjithë ithtarëve të sherrit nëse 
të pengojnë: “E çka kam unë që të mos e adhuroj 
Atë që më krijoi dhe tek Ai kthehemi!”68 
O ju që prishni agjërimin pa arsye dhe me qëllim! 

                                                            
66 Fatir, 5-6. 
67 El-Fatiha, 5. 
68 Jasin, 22. 
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Kjo thirrje është vërejtje për ju:  
“Pra, ikni e mbështetuni tek Allahu, unë prej Tij 
jam një qortues i hapët. E mos i shoqëroni Allahut 
edhe ndonjë zot tjetër, edhe për këtë unë jam i 
Dërguar prej Tij që t'ju tërheq haptazi vërejtj-
en.”69  
Kjo ishte prej nesh, ndërsa Allahu e di të vërtetën. 
Çdo gjë që ka qenë prej suksesit është nga Allahu i 
vetëm, ndërsa çdo gabim e lëshim eventual është 
prej nesh e shejtanit. Allahu dhe i Dërguari i Tij 
janë të pastër nga gabimet që bëjmë në inter-
pretimin e teksteve të Kur’anit dhe haditheve. 
Allahu e shpërbleftë atë që ndihmon përhapjen e 
hajrit në mesin e njerëzve! 
Përshëndetjet qofshin mbi Muhamedin, familjen 
dhe shokët e tij gjer në amshim! 
Së fundi, falënderimi i takon Allahut, Zotit të 
botëve! 
 

 

  

                                                            
69 Edh-Dharijat, 50-51. 
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