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RAMAZANI,  

KY MUAJ I MADHËRRISHËM 
Shkruan: Gani Ajredini 

 

 

amazani është muaji i 

madhërishëm dhe i bekuar, 

Allahu e ka veçuar me favoret 

dhe mirësitë e Tij dhe e ka 

nderuar këtë muaj me zbritjen e Kur’anit 

fisnik. Ai vjen me mëshirë dhe falje nga 

Krijuesi i Gjithëmëshirshëm. Njeriu i sotëm 

ndien boshllëk shpirtëror si pasojë e 

largimit të tij nga Krijuesi, prandaj ai duhet 

t’iu kthehet vlerave shpirtërore dhe 

Ramazani është një rast i volitshëm në këtë 

drejtim. Kush i gëzohet Ramazanit dhe ia 

hap zemrën e shpirtin atij, Allahu derdh me 

bollëk mbi të mëshirën e Tij. 

Ramazani është një pranverë për shpirtin e 

besimtarit që ia mbush zemrën me mëshirë, 

dhembshuri, dëlirësi dhe dashuri. Për shkak 

të veçantisë së këtij muaji, Zoti e obligoi 

agjërimin në të. Pejgamberi a.s. thotë: 

“Umetit tim i janë dhënë pesë gjëra në 

Ramazan që nuk janë dhënë asnjë umeti më 

parë: 

1. Era e gojës së agjëruesit, gjersa ai 

agjëron, është më e dashur për Allahun se 

aroma e miskut. 2. Melekët luten për faljen e 

mëkateve të agjëruesve derisa ata të 

përfundojnë  agjërimin. 3. Allahu çdo ditë e 

zbukuron xhenetin për ta dhe thotë: edhe 

pak dhe do të largohet çdo brengë dhe 

shqetësim prej robërve të Mi dhe ata do të 

vinë te ti. 4. Pengohen të gjitha intrigat e 

shejtanit dhe ata nuk mund të bëjnë atë që 

bënin më parë; 5. Atyre u falen mëkatet 

natën e fundit. Dikush pyeti: mos është në 

natën e Kadrit, o Pejgamber i Allahut?  I 

Dërguari i Allahut u përgjigj: jo nuk është, 

por kur një punëtor kryen punën e vetë, në 

fund për atë punë i jepet edhe pagesa.” 

(Imam Ahmedi). 

Muaji i Ramazanit duhet të jetë muaji i 

adhurimit dhe i afrimit te Allahu, i gjallërisë 

dhe i aktivitetit,  dhe jo i neglizhencës dhe 

pasivitetit. Muslimani është i obliguar të jetë 

i devotshëm dhe t’i kryejë urdhrat fetarë 

vazhdimisht, e veçanërisht gjatë këtij muaji 

duhet që ta shtojë intensitetin e 

devotshmërisë së tij. Mu për këtë agjëruesi 

duhet që të kalojë çdo çast në adhurim. 

Krahas pesë namazeve farz, agjëruesi duhet 

të përpiqet t’i falë edhe sunetet e tyre me 

rregull. Namazi i njohur gjatë Ramazanit 

është namazi i teravisë që falet në xhami me 

xhemat, ku mund të marrin pjesë edhe gratë. 

Gjithashtu, rekomandohet falja e namazit të 

natës. Allahu i madhërishëm thotë: “Ata 

ngrihen nga shtrati, i luten Zotit të tyre më 

frikë e shpresë dhe japin nga ajo që ju kemi 

dhënë Ne.“(Es Sexhde: 16). Muhammedi a.s 

ka thënë: “Namazi më i mirë, veç namazit 

farz, është namazi i natës.“ (Muslimi). 

Namazi i natës që shpërblehet më së shumti 

është ai që falet gjatë Ramazanit. Prandaj 

Pejgamberi a.s. thotë: “Kush e kalon muajin 

e Ramazanit duke u falur gjatë natës, duke 

besuar dhe shpresuar vetëm te Allahu, do t’i 

falen mëkatet e mëhershme.” 
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Agjëruesi i vërtetë është ai që jeton me librin 

e Allahut, sepse Ramazani është muaji në të 

cilin ka filluar  zbritja e Kur’anit, i cili është 

shërim i sëmundjeve tona dhe zgjidhje e 

halleve dhe problemeve tona: “Ne shpallim 

nga Kur’ani atë që është shërim dhe mëshirë 

për besimtarët ...” (El Isra: 82). 

Mirëpo, ne nuk duhet të mjaftohemi vetëm 

me leximin e Kur’anit, por duhet t’i 

kushtojmë rëndësi kuptimit dhe zbatimit të 

asaj që na urdhërohet në të. Atë duhet t’ua 

mësojmë edhe të tjerëve, sepse Pejgamberi 

a.s. thotë: “Më i miri mes jush është ai që e 

lexon Kur’anin dhe ia mëson atë të tjerëve.” 

(Buhariu). 

Gjatë këtij muaji duhet të pendohemi dhe të 

zotohemi se nuk do t’iu kthehemi më 

mëkateve të mëhershme. Kur mëkatet 

përsëriten dhe shumëfishohen, ato 

mbizotërojnë mendjen dhe zemrën e  njeriut. 

Mëkatet e vazhdueshme bëjnë që zemra të 

nxihet e tëra dhe kështu ajo bëhet refuzuese 

ndaj çdo gjë që është fisnike dhe morale.  

Duhet t’i shtojmë lutjet dhe duatë tona. 

Dijetari i madh Ebu Hamid El Gazaliu e 

krahason duanë me mburojën që mbron nga 

shigjetat dhe heshtat sepse lutja e mbron 

besimtarin nga fatkeqësitë dhe sprovat. Por 

ai nuk duhet të nxitojë në pranimin e duasë 

së tij nga ana e Krijuesit. Pejgamberi a.s. 

thotë: “Allahu i përgjigjet lutjes së robit të 

tij, nëse robi nuk nxiton duke thënë: jam 

lutur, por nuk  më është plotësuar lutja!”. 

(Buhariu, Muslimi etj). 

Për shkak të egoizmit dhe të fitimit të të 

mirave në mënyrë të panjerëzishme, në dëm 

të të tjerëve gjatë Mesjetës, Evropa ka 

përfunduar në materializëm, si pasojë e të 

cilit kanë rezultuar të gjitha fatkeqësitë që 

kanë goditur njerëzimin. Ndërkaq, egoizmi 

dhe individualizmi i skajshëm janë të 

panjohur për muslimanin, prandaj 

urdhërohet ofrimi i ndihmës materiale dhe i 

shpërndarjes së një pjese të pasurisë me 

qëllim të zbutjes së dallimeve mes njerëzve. 

Shoqëria islame nuk duhet të ketë mjerim 

social dhe dallime klasore. Islami dëshiron 

të ndërtojë një njeri që sakrifikon të mirat 

materiale dhe jetën e tij për të mirën e 

shoqërisë. 

Agjërimi dhe namazi zhvillojnë vlerat e 

brendshme të zemrës dhe shpirtit dhe 

ndikojnë në formimin e karakterit fisnik tek 

agjëruesi. Agjërimi, si një institucion social, 

kultivon ndjenjën e bujarisë dhe fisnikërisë 

dhe e nxit agjëruesin që të kontribuojë 

materialisht për t’i ndihmuar njerëzit në 

nevojë. Prandaj, krahas agjërimit, në 

Ramazan është e  obligueshme dhënia e 

sadakatul fitrit, si edhe rekomandohet dhe 

është e pëlqyeshme dhënia e zekatit të 

obligueshëm dhe e sadakave të ndryshme 

për njerëzit e varfër dhe skamnorë. 

Sadakatul fitri  jepet gjatë muajit të 

Ramazanit, para faljes së namazit të Fitër 

Bajramit, në mënyrë që të varfrit të 

përgatiten për ditët e Bajramit si edhe 

fëmijët e tyre t’i gëzohen kësaj feste. Në një 

hadith thuhet: “Pejgamberi i Allahut e ka 

përcaktuar sadakatul fitrin si pastrim për 

agjëruesin  nga fjalët e turpshme dhe 

bisedat e kota dhe si furnizim për të varfrit. 

Prandaj kush e jep atë para namazit të 
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Bajramit i llogaritet si sadakatul fitër, e nëse 

e jep pas namazit i llogaritet si sadaka (e 

rëndomtë).”(Ebu Davudi, Ibn Maxhe dhe 

Hakimi). 

Nga urtësitë e agjërimit është që i pasuri të 

ndiejë urinë me të varfrin dhe të kuptojë 

vlerën e mirësive dhe pasurisë që i janë 

dhuruar dhe të tregohet mirënjohës ndaj 

Allahut, duke i ndihmuar njerëzit që janë të 

nevojshëm. Rëndësia që Islami i jep aspektit 

social mund të kuptohet nga thënia e 

Muhammedit a.s.: “Nuk është musliman i 

vërtetë ai që ka barkun plot, kurse fqinji 

përkrah tij është i  uritur.” 

Shoqëria që nuk  i respekton këto vlera 

digjet në flakën e ndasive të saj klasore si 

rezultat i korrupsionit, padrejtësisë dhe 

amoralitetit. Në kohën tonë vlerat morale 

janë degraduar, kurse pasurimi me çdo 

kusht, pavarësisht nga përzgjedhja e 

mjeteve, është bërë qëllimi kryesor i jetës. 

Prandaj është e nevojshme që jeta e njeriu 

t’i nënshtrohet ligjit moral dhe të zgjojë 

ndjenjën sociale tek njerëzit që të zbutet 

varfëria dhe uria. 

Pejgameberi a.s., edhe pse gjatë gjithë 

kohës ka qenë njeriu më bujar, megjithatë, 

gjatë Ramazanit, bujaria dhe fisnikëria e tij 

manifestohej edhe më shumë. Sahabët, për 

mirësinë e tij gjatë muajit Ramazan, kanë 

thënë se ka qenë “më me bollëk (më shumë 

se mirësia e erës që sjell shiun e 

begatshëm)”. Në një hadith Pejgamberi a.s. 

thotë: “O njerëz, përhapeni selamin, 

ushqejini ata që kanë nevojë, mbajini lidhjet 

farefisnore dhe faluni gjatë natës kur të 

tjerët bëjnë gjumë, do të hyni në xhennet.” 

(Tirmidhi & Ibn Maxhe) 

Muaji i Ramazanit është kohë e pendimit të 

sinqertë, e pastrimit të zemrave, e ngjitjes 

dhe lartësimit të shpirtrave drejt pastërtisë 

dhe dëlirësisë, larg materies dhe nefsit, duke 

dalë në fund me gabime të falura, pa 

mëkate, sikurse kemi lindur të pastër e pa 

gjynahe. Ramazani është koha e adhurimit 

ku njeriu i tëri i përkushtohet Allahut dhe 

kur reduktohet roli i stomakut. Ai nuk është 

muaji i ngrënies dhe pijes pa masë. I 

Dërguari i Allahut na këshillon që të mos e 

teprojmë me ushqim dhe pije dhe kjo vlen 

edhe gjatë kohës së iftarit: “Njeriu kurrë 

nuk mbush enë më të keqe se stomakun e 

tij… një pjesë të  stomakut le ta mbushë me 

ushqim, një pjesë me ujë dhe një pjesë le ta 

lërë të zbrazet që të marrë frymë lirshëm.” 

(Tirmidhi dhe Ibn Maxhe). 

Agjërimi ka edhe anën e tij të brendshme të 

moralit që është shumë më e rëndësishme se 

ana e jashtme formale që nënkupton 

ndërtimin e karakterit pozitiv. Pra, për të 

arritur qëllimin e plotë të tij kërkohet jo 

vetëm abstenim nga ushqimi e pija dhe 

kënaqësitë e ndaluara, por edhe ndërtimi i 

karakterit pozitiv tek agjëruesi, me çka do të 

arrihej kënaqësia e plotë e Allahut. 

Prandaj, agjëruesi nuk duhet të përgojojë, të 

mashtrojë, të gënjejë, sepse veshi, syri, 

gjuha, mendja dhe zemra e tij duhet të 

agjërojë nga çdo gjë që shkakton zemërimin 

e Allahut. Agjëruesi duhet të jetë i 

përmbajtur dhe të mos flasë fjalë të 

papëlqyeshme, të mos bëjë vepra të 

ndaluara dhe të tregojë respekt ndaj 



 

5 

agjërimit të tij. Dhe nëse ndodh që dikush ta 

ofendojë atë, ai nuk i përgjigjet atij në të 

njëjtën mënyrë. Pejgamberi a.s. thotë: 

“Agjërimi mbron nga morali i keq, sepse ai 

që agjëron nuk flet gjëra të turpshme dhe 

nuk bërtet. Nëse e shan dikush ose e sulmon, 

lë të thotë: “Unë agjëroj, unë agjëroj”.” 

(Buhari dhe Muslimi). 

Gjatë këtij muaji kërkohet të jemi më aktivë 

dhe të punojmë në vetëdijesimin e të tjerëve 

në aspektin fetar dhe këshillimin e tyre. 

Prandaj duhet të nxisim anëtarët e familjes, 

të afërmit dhe gjithë muslimanët që të 

agjërojnë dhe të falin namazin, të lexojnë 

Kur’anin dhe të mësojnë më shumë për fenë 

islame. Ditët dhe netët e Ramazanit janë rast 

për secilin besimtar, prandaj le t’i 

shfrytëzojmë maksimalisht, duke iu 

shmangur ndenjjeve të padobishme nëpër 

lokale dhe fjalëve boshe. 

 “Kur hynin dhjetë ditët e fundit të 

Ramazanit, Pejgamberi i Allahut e 

shtrëngonte rripin, falej gjatë natës dhe 

zgjonte familjen e tij për namaz të natës.” 

Nga kjo që thotë nëna e besimtarëve, 

kuptojmë se i Dërguari i Allahut i kalonte 

netët në namaz duke lexuar Kur’anin, duke 

kërkuar falje dhe duke përmendur Allahun 

në kërkim të natës së Kadrit. 

Gjithashtu preferohet qëndrimi në itikaf. 

Gjithashtu tregohet se Pejgamberi a.s 

qëndronte në xhami gjatë dhjetë ditëve të 

fundit të Ramazanit. E veçanta e  tyre është  

se në to bie nata e bekuar e Kadrit, e cila 

është më e dobishme se njëmijë muaj. 

Një prej veprave shumë të lavdërueshme te 

Allahu është edhe përkujdesja ndaj jetimëve. 

Në hadithin që transmeton Buhari, 

Muhammedi a.s. ka thënë: “Unë dhe ai që 

kujdeset për jetimin do të qëndrojmë në 

xhennet si këta dy gishta! (duke bashkuar 

me njëri-tjetrin gishtin tregues dhe të 

mesëm). 

Preferohet gjithashtu të vizitojmë të afërmit, 

të sëmurët, të ushqejmë skamnorët, të bëjmë 

iftar me të tjerët, të kërkojmë falje nga ata 

që iu kemi bërë padrejtësi, të pajtohemi me 

ata që nuk flasim, t’i pajtojmë njerëzit e 

hidhëruar dhe të marrim pjesë në përcjelljen 

e ndonjë xhenazeje. 

Agjërimi është mëshirë e Allahut që ia ka 

dhuruar robërve të Vet, duke i udhëzuar ata 

në atë që është e dobishme për trupin dhe 

shëndetin e tyre, në mënyrë që të arrijnë jetë 

të lumtur dhe të denjë në këtë botë dhe 

shpërblimin në botën tjetër. 

Pejgamberi a.s. thotë: “Çdo punë e njeriut i 

përket atij dhe për atë vepër do të 

shpërblehet dyfish, madje deri shtatëqind 

herë. Allahu i madhëruar thotë: ‘Pos 

agjërimit. Ai është i Imi dhe Unë shpërbëj 

për të, sepse agjëruesi për Mua ka braktisur 

kënaqësitë dhe ushqimin’. Agjëruesi ka dy 

gëzime, kur bën iftar dhe kur do të takojë 

Allahun, dhe kjo do të ndodhë në botën 

tjetër, kur njeriu do të dëgjojë thirrjen: Ku  

janë agjëruesit ? Le të hyjnë në xhenet 

përmes derës Rejhan, përmes së cilës nuk 

mund të hyjë askush tjetër përveç tyre.” 

(Buhariu dhe Muslimi). 
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AGJËRIMI SI MUAJ I 

MËSHIRËS 

QENAN BERISHA 

 

 

donëse të gjithë aktet e 

adhurimit (ar. ibadat)  që 

bëhen me sinqeritet e fitojnë 

mëshirën e Zotit, agjërimi ka 

një vend të veçantë në arritjen e mëshirës. 

Agjërimi nuk është praktikuar vetëm nga 

muslimanët, por edhe nga ndjekësit e feve të 

mëparshme. Dyert e mëshirës janë të hapura 

përgjatë muajit të agjërimit. 

Përgjatë këtij muaji, muslimanët rreth e 

përqark botës abstenojnë nga ushqimi, pija, 

dhe nga nevojat e tjera fizike gjatë ditës. 

Përtej kësaj, kjo periudhë është edhe një 

kohë për të arritur afërsi me Zotin, duke e 

dëlirur shpirtin dhe duke përfituar nga 

mëshira e Tij nëpërmjet adhurimit dhe 

veprave të mira. Ky artikull e shpjegon 

mëshirën e Zotit gjatë këtij muaji të bekuar, 

duke e përshkruar urtësinë dhe dobinë e 

agjërimit, si dhe pozitën që e arrijnë ata që 

agjërojnë. 

 

Tiparet e veçanta të agjërimit 

Ekzistojnë dy elemente që e dallojnë 

agjërimin nga aktet e tjera të adhurimit: 

1. Agjërimi nuk është i veçantë për Islamin: 

edhe fetë e mëparshme e kanë paraparë 

agjërimin si një akt adhurimi. Mes tjerash, 

Teurati përcjell se Musa (a.s.) ka agjëruar 

për dyzet ditë. 

 

2. Ramazani, si muaj i agjërimit, është 

përshkruar nga imamët tanë si një muaj, në 

të cilin dyert e mëshirës janë të hapura. 

Çdo vit, kur afrohej muaji i Ramazanit, i 

Dërguari (s.a.a.) thoshte: “O muslimanë, 

me lindjen e hënës së re të muajit të 

Ramazanit, ushtarët e djallit do të lidhen 

dhe dyert e qiejve e të mëshirës do të 

hapen.” Përgjatë ditëve të fundit të muajit 

Sha’ban, ai thoshte: “O njerëz, muaji i Zotit 

erdhi tek ju me bekime, mëshirë dhe falje.” 

 

Bekimet e Zotit janë dy llojesh: 

a) Bekimi që krijon tek ne aftësinë për t’u 

rritur dhe për ta përsosur vetveten, duke e 

mbjellë brenda nesh prirjen për dëlirësi dhe 

për sjellje në përshtatshmëri me normat 

hyjnore: 

Po të mos ishte bekimi dhe mëshira e Zotit, 

askush nuk do të dëlirej prej jush, por Zoti e 

dëlir atë që do. (Kur’an, 24:21) 

 

b) Mëshira që u jepet njerëzve në këmbim të 

veprave të tyre të mira dhe adhurimit. 

Bashkë me ndihmën për të varfrit, agjërimi 

është një nga veprat më të mira për ta fituar 

këtë lloj bekimi. 

Një nga përparësitë më të vogla të agjërimit 

është ndikimi i tij në shëndetin tonë fizik. Ai i 

jep trupit tonë një pushim për ta rimarrë 

N 



 

7 

veten dhe e rivendos baraspeshën e tij 

kimike. Shumë sëmundje mund të shërohen 

nëpërmjet agjërimit, ndaj i Dërguari i Zotit 

(s.a.a.) ka thënë: “Agjëroni dhe shërohuni”. 

Për më tepër, nëpërmjet agjërimit, një 

person i përgjigjet thirrjes së Zotit. Zoti na 

do dhe për hir të dashurisë e të mëshirës së 

Tij, dëshiron të na ndihmojë në sfidat tona 

shpirtërore dhe emocionale, duke na bërë 

thirrje në forma të ndryshme, siç tregon 

edhe Kur’ani. Mes këtyre thirrjeve është 

edhe thirrja për falje. Në vargun e dhjetë të 

kapitullit Ibrahim, thuhet: 

Ai (Zoti) ju thërret për t’jua falur mëkatet 

dhe ju jep kohë... (Kur’an, 14:10) 

Kjo nënkupton se njeriu duhet të bëjë diçka 

për ta merituar këtë falje. 

Por si mund t’i përgjigjemi kësaj thirrjeje? 

Një nga mënyrat është që të merremi me 

adhurime (ibadet). Gjatë natës së miraxhit, 

Profeti (s.a.a.) e pyeti Zotin se cila ishte 

vepra e parë e adhurimit, me çfarë Zoti u 

përgjigj: “Është heshtja dhe agjërimi.” 

Pastaj Profeti (s.a.a.) pyeti rreth rezultateve 

të agjërimit dhe Zoti u përgjigj: “Agjërimi 

sjell urtësi, urtësia sjell vetëdijesim, dhe 

vetëdijesimi bindje. Kur një njeri e arrin 

bindjen, më nuk ka rëndësi se si kalojnë 

netët dhe ditët, me vështirësi a me lehtësi”. 

Ndoshta kjo është arsyeja pse Zoti e veçon 

agjërimin, duke thënë se i takon Atij dhe se 

Ai vetë do të jetë shpërblimi i agjërimit. 

Njësoj siç i takon Zotit çdo cep i tokës, por 

Qabeja ka epërsi, po kështu, ndonëse të 

gjithë muajt janë të veçantë, Ramazani 

konsiderohet muaji i Zotit. 

Ka dy arsye përse agjërimi ka përparësi 

karshi akteve të tjera të adhurimit: 

1)  Për shkak të natyrës së tij, agjërimi mund 

të bëhet vetëm me sinqeritet. Ndryshe nga 

aktet e tjera të adhurimit që mund të bëhen 

para njerëzve, cikli i agjërimit është aq i 

gjatë sa, të paktën në një pjesë të tij, njeriu 

domosdo do të jetë vetëm.  

Nëse një person ka për qëllim të duket si 

agjërues para të tjerëve, ai mund të mos 

hajë para njerëzve dhe të hajë pastaj në 

fshehtësi, me çfarë nuk ka vlerë agjërimi i 

tij. Prandaj, një person që e çon deri në fund 

agjërimin e tij, për vetë faktin se e bënë këtë 

edhe në vetmi ku nuk ka vëzhgues tjetër veç 

Zotit, dëshmon se e ka bërë për hir të Zotit. 

Imam Aliu (s.a.a.) thotë: “Zoti e bëri 

agjërimin të detyrueshëm, që ta vlerësonte 

pastërtinë e qëllimit (ar. ikhlas) të 

njerëzve.” 

2. Agjërimi e çarmatos edhe djallin, armikun 

tonë më të ligë, dhe e bën më të lehtë afrimin 

me Zotin. Djalli zakonisht gjen rrugë për te 

njeriu nëpërmjet epshit tonë që fuqizohet 

nga ushqimi dhe të bredhurit pas dëshirave 

të tjera të kësaj bote. Djalli i përdor ato për 

të na shpërqendruar nga qëllimet tona më të 

larta, me çfarë zemrat e tona gradualisht 

bëhen foleja e tij. Megjithatë, agjërimi na 

jep një shkëputje nga dëshirat tona, një 

mundësi për ta përforcuar vullnetin tonë, 

dhe na ndihmon të përqendrohemi në 

aspektet më të rëndësishme të jetës. Një njeri 

që agjëron është në gjendje aq të mirë, saqë 
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mund lehtësisht t’i braktisë tundimet dhe ta 

shijojë përkujtimin (dhikrin) e Zotit. 

Urtësia që fshihet pas agjërimit 

Kur Imam Sadiku (a.s.) u pyet rreth urtësisë 

që fshihet pas agjërimit, ai u përgjigj: “Zoti 

e bëri agjërimin të detyrueshëm, që të varfrit 

dhe të pasurit të ishin të njëjtë. Kjo është 

kështu, sepse i pasuri nuk e ndien dhimbjen 

e urisë që të mund ta kuptojë dhe të tregojë 

mëshirë ndaj të varfrit. Kurdo që dëshiron 

një gjë, ajo është e qasshme për të. Zoti 

deshi që të gjitha krijesat e Tija të ishin të 

barabarta, pra i pasuri ta ndijonte dhimbjen 

e urisë, që të ishte i butë me të dobëtin dhe 

të kishte mëshirë për të varfrit.” 

Ekziston një dallim thelbësor ndërmjet 

njohjes dhe përjetimit të një gjëje. Të pasurit 

e dinë se ka njerëz të uritur, por duhet të 

agjërojnë që ta përjetojnë urinë e vërtetë. 

Për më tepër, kjo uri ua përkujton, edhe të 

pasurve edhe të varfërve, urinë dhe etjen në 

Ditën e Ringjalljes, një përkujtues që mund 

të ketë një ndikim të fuqishëm mbi shpirtin e 

një personi. Për më tepër, njeriu e ndien 

dobësinë e vete karshi Zotit dhe, me këtë, 

bëhet më i përulur para Tij. 

Dobitë e agjërimit 

1. Qasje tek të fshehtat 

Imam Aliu (a.s.) ka thënë: “Zoti i ka 

vendosur pesë pasoja tek pesë shkaqe: 

respektin tek bindja, poshtërimin tek 

mosbindja, urtësinë dhe diturinë tek uria, 

madhështinë tek namazi i natës, dhe 

pasurinë tek të qenit i kënaqur me atë që 

ke.” 

Uria (ose agjërimi) thuhet se është vendi ku 

fshihet urtësia, nëpërmjet të cilës një njeri 

mund ta arrijë diturinë. Në një hadith tjetër, 

Imam Aliu (a.s.) thotë se habitet me një njeri 

që mundohet të kërkojë dituri, teksa barkun 

e ka plot. 

2. Largimi i djallit 

Njëherë Profeti (s.a.a.) i pyeti shokët e tij: 

“A dëshironi t’jua tregoj një vepër, të cilën 

nëse e kryeni, do ta largoni djallin prej vetes 

sa është larg lindja nga perëndimi?” Kur të 

gjithë shfaqën interes, ai përmendi tre 

vepra: të duash për hir të Zotit, të japësh 

lëmoshë dhe të agjërosh. Siç ka thënë 

Profeti (s.a.a.): “Agjërimi është një mburojë 

kundër zjarrit të ferrit.” 

3. Të fituarit e mëshirës dhe dashurisë së 

Zotit 

Sipas Profetit (s.a.a.), Zotit i pëlqen kur 

njerëzit e pakësojnë të folurën, ngrënien e 

gjumin, dhe nuk i pëlqen kur hanë, flasin e 

flenë tepër. I Dërguari (s.a.a.) gjithashtu ka 

thënë se Zoti nuk urren asgjë më shumë se 

një bark të mbushur plot. 

Normalisht, gjatë muajit të Ramazanit e 

kemi më të mundur që të arrijmë të 

pendohemi, ta dëlirim vetveten, t’i 

ndihmojmë të tjerët dhe të jemi të 

durueshëm, sepse këto janë veprat me të 

cilat e fitojmë dashurinë e Zotit. Atëherë, 

nuk duhet të na befasojë nëse Zoti cakton një 

grup engjëjsh që të kujdesen për ata që 

agjërojnë. 
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Imam Sadiku (a.s.) ka thënë: 

Atij që agjëron në vapën e ditës për hir të 

Zotit dhe e duron etjen dhe urinë, Zoti i 

cakton njëmijë engjëj që ta përkëdhelin me 

dashuri e t’i japin myzhde se kur ta 

përfundojë agjërimin, Zoti do të thotë: “O 

engjëjt e Mi! Bëhuni dëshmitarë se Unë e 

kam falur!” 

Në një rast tjetër, prej Imam Sadikut (a.s.) 

përcillet thënia në vijim: “Ekzistojnë dy 

çaste kënaqësie për një agjërues: një është 

kur mbaron dita dhe ai e përfundon 

agjërimin, dhe tjetri kur ta takojë Zotin e 

tij.” 

4. Shpërblim i bollshëm 

Shpërblimi që e arrijmë nëpërmjet agjërimit 

është aq i madh sa, nuk mund të krahasohet 

me vështirësitë që përjeton njeriu teksa u 

shmanget dëshirave të veta për disa çaste. 

Shpërblimi që jepet për agjërimin është më 

shumë se ai i veprave të tjera të adhurimit. 

Sipas një hadithi kudsijj, Zoti thotë: 

Çdo vepër e mirë shpërblehet dhjetëfish ose 

qindfish më shumë, përveç agjërimit. Ai 

është për Mua dhe Unë jam shpërblimi i tij. 

Agjërimi është edhe shembulli më i mirë i 

durimit. Imam Sadiku (a.s.) e ka 

interpretuar si agjërim shprehjen durim që 

përmendet në vargun “dhe kërkoni ndihmë 

me durim e me namaz” (Kur’an, 2:45). Kur 

durimi interpretohet si agjërim, shpërblimi i 

caktuar për durimtarët jepet edhe për 

agjërimin: 

Durimtarët do të shpërblehen pa kufi. 

(Kur’an, 39:10) 

Ndonëse e tërë qenia jonë është nga Zoti dhe 

ne arrijmë të agjërojmë vetëm falë ndihmës 

së Tij, Zoti është prapë i dashur deri në 

skajshmëri dhe e çmon aq shumë agjërimin 

tonë, sa agjëruesi shpërblehet për secilën 

frymë që merr dhe, madje, edhe për çdo çast 

që kalon në gjumë. Profeti (s.a.a.) ka thënë: 

Atij që vullnetarisht e agjëron një ditë, edhe 

sikur t’i jepet ar sa e gjithë bota, nuk do ta 

ketë marrë shpërblimin e plotë, i cili do t’i 

plotësohet vetëm në ditën e gjykimit. 

Pozita e lartë e atyre që agjërojnë 

Burimi më i madh i lumturisë për besimtarët 

është kur Zoti i pranon dhe i do ata. 

Agjërimi e hap një derë drejt dashurisë së 

Zotit dhe i bekon njerëzit me vëmendjen e 

Tij. Profeti (s.a.a.) ka thënë: “Vërtet Zoti ka 

caktuar engjëj që të luten për ata që 

agjërojnë.” 

Në një transmetim tjetër, përcillet se Profeti 

(s.a.a.) ka thënë se kur engjëj caktohen për 

t’u lutur për një njeri, lutjet e tyre do të 

pranohen pa dyshim. I Dërguari (s.a.a.) ka 

thënë gjithashtu: “Betohem në Atë që ka në 

dorë jetën time, se ndryshimi në erën e gojës 

së një personi që agjëron është më i 

pëlqyeshëm për Zotin se era e parfumit.” 

Pa dyshim, Zoti do të tregojë më tepër 

mëshirë për një person që, për një kohë të 

caktuar, heq dorë nga dëshirat e veta për hir 

të Zotit dhe e nënshtron vullnetin e tij karshi 

vullnetit të Zotit. Imam Aliu (a.s.) thotë: 

“Kur një njeri agjëron, edhe gjumi i tij është 

adhurim, heshtja e tij është madhërim i Zotit 

(ar. tesbih), lutjet e tija plotësohen dhe 

veprat e tija shpërblehen dyfish. Dhe nuk ka 
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dyshim se lutjet e tija kur ta përfundojë 

agjërimin do të plotësohen.” 

I Dërguari (s.a.a.) ka thënë: “Vërtet, ka një 

derë të veçantë në parajsë, që quhet Rejjan. 

Nëpër të do të hyjnë vetëm ata që agjërojnë” 

Agjërimi, pra, ka shumë përfitime. Ai na bën 

të përballemi më fuqishëm me vështirësitë 

dhe na bën njerëz më të mirë, që e meritojnë 

dashurinë dhe mëshirën e Zotit. Kjo është 

arsyeja përse agjërimi është konsideruar si 

një nga veprat më të mira në të gjitha fetë.  
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Agjërimi dhe ndikimi i 

tij në personalitetin e 

njeriut 
Shkruan,  Kerim Karimani 

 

 

rahas namazit, agjërimi është 

nyja kryesore e besimit në 

Zotin dhe bën pjesë ndër 

faktorët kryesor në formimin e 

personalitetit të njeriut dhe orientimin e 

aktivitetit të tij konstruktivë, në procesin e 

humanizimit të njeriut, në perceptimin e 

virtyteve njerëzore dhe fisnikërimin e 

shpirtit të tij. 

  

Njeriu ndërmjet kundërshtive 

 Formimi i personalitetit të fuqishëm dhe të 

shëndoshë njerëzor duhet ta ketë parasysh 

faktin se njeriu gjendet në luftë të 

përhershme ndërmjet hamendjeve dhe 

kundërshtive. Në të gjithnjë zhvillohen 

beteja të pafundme dhe të vështira ndërmjet 

forcave destruktive (shejtanore) dhe pozitive 

(engjëllore). Njeriu, si qenie dualiste, i 

përbërë prej shpirtit dhe materies, është 

fushëbetejë e kundërshtive mes frymës dhe 

materies, sepse në të konfliktuohen interesat 

e frymës dhe materies. Kjo luftë mes frymës, 

që synon të ngjitet në ‘lartësi’, drejt burimit 

të saj, Allahut, dhe materies, e cila bie drejt 

fundit, e tërheq njeriun drejt burimit të saj, 

elementit shtazarak. Filozofi perëndimor, 

Henry Bergson, e përshkruan këtë konflikt si 

luftë mes frymës që ngjitet drejt burimit të tij 

Zotit dhe materies, e cila shkon poshtë e më 

poshtë dhe e tërheq me vete njeriun. Madje, 

disa e shohin thelbin e qenies njerëzore në 

braktisjen e tij, në makthin e tmerrin që e 

përcjellin njeriun, në ikjen drejt boshllëkut 

dhe hiçit, në vdekje. 

Dhe vërtetë pozita e njeriut në botën 

fenomenale, e shikuar nga aspekti material 

duket absurde, pikërisht sikurse thotë Albert 

Kamy se thelbi i pozitës së njeriut në botë 

është absurd. Dhe njëmend, po qese pozita e 

njeriut në natyrë do të zinte fill vetëm në 

bazën materiale, ai do të ishte më se absurd, 

tragjikë dhe i pakuptimtë. Allahu thotë: 

“Pa dyshim, njeriu është në humbje, përveç 

atyre që besojnë dhe punojnë vepra të mira, 

dhe të cilët i rekomandojnë njëri-tjetrit të 

vërtetën dhe të cilët i rekomandojnë njëri-

tjetrit durimin.” (El-Asr, 2-3) 

Por, për dallim nga ekzistencializmi dhe 

...izma të tjerë evropianë, të cilët e njeriun 

në këtë botë e shohin të pakuptimtë e 

absurd, duke ia mbyllur të gjitha rrugët, 

Kur’ani e përshkruan këtë gjendje të 

vështirë të njeriut (“Pa dyshim, njeriu është 

në humbje...”) por edhe i gjen rrugëdalje 

nga qorrsokaku dhe absurdi ekzistues, duke 

thënë se ata të cilët dinë dhe besojnë se 

njeriu krahas dimensionit material ka edhe 

dimensionin shpirtëror, krahas trupit ka 

edhe shpirtin, krahas qenies fizike ka edhe 

qenien shpirtërore, krahas vlerave materiale 

beson edhe në vlerat shpirtërore morale 

etike (“Përveç atyre që besojnë dhe punojnë 

vepra të mira, dhe të cilët i rekomandojnë 

K 
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njëri-tjetrit të vërtetën dhe të cilët i 

rekomandojnë njëri-tjetrit durimin.”).  

Njëmend, feja i dha njeriut edhe 

dimensionin e dytë, i cili ndihmon në 

zgjidhjen e kundërthënieve, kurse ndjenjën e 

braktisjes, vuajtjes, dhembjes, kotësisë së 

njeriut e humanizon; e bënë jetën e tij me 

plotë forcë e energji, optimizëm e kurajë për 

jetë. Ai, njeriu, nuk është krijesë absurdi, 

rastësie, aksidenti, por qenie me mision të 

caktuar, të lartë, si e quan Kur’ani 

“zëvendës i Zotit në tokë” (halifet’ull-llah 

fi’l-erdi - El-Bekare, 30), që ai në emër të 

Krijuesit të qeverisë me tërë mirësitë e botës 

dhe kozmosit.  

Agjërimi si mjet efikas kundër skllavërimit 

material 

Ofensiva e fuqishme materialiste në botën 

aktuale po shtrihet dhe po skllavëron çdo 

pore të jetës. Ky skllavërim dhe shkretim 

dita ditës është më i theksuar, e sidomos 

është më i theksuar me zhvillimin e hovshëm 

të të arriturave tekniko-teknologjike. Në disa 

etapa historike dhe sidomos te disa popuj, 

njeriu është shndërruar në lodër pasive, me 

ç’gjë ai ka humbur nga vlera e tij. Edhe pse 

ia ka lehtësuar jetën, kompjuteri dhe 

makinat e llojllojshme digjitale e ka 

varfëruar në masë të madhe dimensionin e 

tij intelektual dhe shpirtëror. I shtrënguar 

nga të gjitha anët, në shumë raste njeriu i 

është nënshtruar epsheve animale, e si 

pasojë kemi alkoolizmin, narkomaninë, 

perversitetin, hipererotizmin, stresin, 

depresionin etj. 

Agjërimi në Islam paraqet mjet 

jashtëzakonisht të fuqishëm dhe efikas në 

luftë kundër materializmit vulgar dhe 

presionit të tij skllavërues. Ky kundërshtim 

nuk e refuzon apo injoron epshin dhe 

materien me çdo kusht dhe tërësisht. 

Agjërimi nuk e ka synimin që te njeriu ta 

zhvillojë asketizmin, raportin pasiv ndaj 

materializmit dhe ndrydhjen e epsheve. 

Përkundrazi, agjërimi tenton të vendos 

baraspeshë ndërmjet frymës dhe materies, 

trupit dhe frymës, zemrës dhe arsyes, 

dashjes dhe dijes. Agjërimi nuk provon që 

njeriun ta shndërrojë në engjëll, e aq më pak 

në zot, siç kemi rastin në fetë e tjera. 

Agjërimi synon që njeriu të mbetet njeri, 

sepse cilido proces tjetër sjell tëhuajësim. 

Ja një porosi e Kur’anit, në të cilën qartë 

shihet se agjërimi është mjet kundër mëkatit:  

“O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, 

ashtu si u ka qenë urdhëruar atyre para 

juve, për t’iu shmangur mëkateve, (agjërimi) 

zgjat disa ditë. Ndonjëri prej jush që gjendet 

i sëmur ose gjendet në udhëtim e sipër, ai i 

agjëron aq ditë sa i ka prishur – në ditët e 

tjera. Dhe ata (njerëz) që kanë vështirësi për 

të agjëruar (si për shembull, plaku i 

mbetur), duhet të japë aq sa mund të ngopet 

një i varfër me ushqim gjatë ditës (për një 

ditë agjërimi - një ditë ushqimi). E kushdo 

që të bëjë ndonjë të mirë më tepër, për të 

është më mirë. Por, agjërimi juaj është më i 

dobishëm, në qoftë se e dini (do ta 

agjëronit).” (El-Bekare, 183-184). 

Agjërimi e lufton shfrenimin dhe dominimin 

e epshit. Ai e lufton instinktin e pangopur 

për forma të reja të shfrytëzimit, që 

aktualisht po zë vend gjithnjë e më të madh 

në mjedisin tonë. Kjo formë e materializmit 
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po e rrezikon nga brenda dhe nga jashtë 

njeriun dhe njerëzinë. Me të drejtë Imam 

Gazaliu vëren se njerëzit më tepër i 

kushtojnë vëmendje sëmundjeve fizike, por 

pak apo fare pak sëmundjeve shpirtërore. Si 

pasojë e kësaj gjendjeje, njeriu e humb 

lumturinë dhe fiton iluzione të rrejshme e 

kalimtare. Islami nuk e privon njeriun nga 

kënaqësitë objektive, por tenton të vendosi 

ekuilibër mes shpirtit dhe trupit. Këtu edhe 

konsiston urtësia e agjërimit islam, që njeriu 

të posedojë të mirat por që mos të posedohet 

nga jashtë. Me fjalë të tjera, shpirtërorja në 

Islam është që njeriu të mos bëhet vegël e 

epsheve, por të administrojë me të mirat e 

tokës dhe qiejve sipas udhëzimit hyjnor. 

Nëse njeriu do të agjëronte por nuk do të 

ndalej nga të këqijat, gjendja e tij do të jetë 

në frymën e hadithit të Muhammedit a.s. se 

njeriu pas këtij ibadeti është vetëm i uritur 

dhe etshëm: “... we rubbe sâimin hadhdhuhu 

min sijâmihi el-xhū’u we’l-atashu - ... 

Shumë prej njerëzve që agjërojnë, nga 

agjërimi i tyre nuk kanë gjë pos urisë dhe 

etjes.”   

Siç mund të rezonojmë dhe përfundojmë, 

agjërimi nuk është ikje nga materia, nuk 

është qëndrim indiferent e pasiv kundrejt 

saj, por qëndrim aktiv e pozitiv, duke i dhënë 

materies status mjeti e jo status synimi. Kjo 

pajtohet edhe me hadithin e njohur të 

Muhammedit a.s. se lufta kundër vetvetes 

është më e rëndë se sa lufta kundër armikut: 

“Efdalu’-xhihadi en juxhahid’err-rrexhulu 

nefsehu dhe hewahu. – Xhihadi më i mirë 

është që njeriu të luftojë kundër dëshirave të 

tyre dhe pasioneve të tyre.” (Nga Ebi 

Dherri).  

Agjërimi e ringjallë dhe e forcon hyjnoren te 

njeriu, e forcon vullnetin e tij dhe e orienton 

drejt të mirës, duke e liruar njeriun nga 

presioni i materies. Agjërimi e ndihmon 

hyjnoren te njeriu që ta kërkojë lumturinë e 

kësaj bote, nëpërmjet realizimit të vlerave 

njerëzore dhe morale. Kjo, sfida, edhe e 

dallon dhe e bën ndryshe njeriun nga 

krijesat e tjera.  

Shumëdimensionaliteti i agjërimit 

Agjërimi nuk është ibadet i njëkahshëm, por 

shumëdimensional. Ai nuk plotëson vetëm 

një segment të jetës sonë, atë të ibadetit, por 

edhe aspekte të tjera. Ndër aspektet e tjera 

është edhe ai shëndetësor. Deri sa 

Muhammedi a.s. në atë kohë tha “Sūmū, 

tesihhū - Agjëroni, do të jeni të 

shëndetshëm”, mjekësia kohët e fundit po 

zbulon dobi të shumta nga agjërimi. 

Arsyeshmëria e agjërimit në asnjë 

pikëpamje nuk kontestohet. 

Është fakt se kohëve të fundit, fal jetës 

gjithnjë e më pak me angazhime fizike të 

rënda, fal përdorimit të mjeteve teknike dhe 

mekanike, fal jetës urbane, po ashtu jetës së 

shthurur, kur hamë çdo gjë që na serviret në 

treg, njeriu disi i është dorëzuar këtij ritmi 

të jetës dhe kësaj mënyre të jetës. Shumica e 

sëmundjeve bashkëkohore në anën tjetër 

janë pasojë e kësaj mënyre jetese. Obeziteti, 

sëmundjet kardiake, të enëve të gjakut, 

diabetit janë vetëm disa simptoma të kësaj 

shthurje. Prandaj, agjërimi kurrë nuk ka 

qenë më i nevojshëm se sa aktualisht edhe si 

preventivë edhe si ilaç. Duke agjëruar, ne 

do ta ruajmë stabilitetin e ushqimit e pijes, 

gjumit, veshjes, jetës intime etj. Krijimi i 
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shprehive të mira na çon në formimin e një 

personaliteti stabil, të pathyeshëm dhe mbi 

të gjitha kreativ në shpirt dhe trup. Pikërisht 

këtë e synonte Muhammedi a.s.  kur tha: 

“Es-Sijâmu xhunnetun min’en-nâr - 

Agjërimi është mbrojtës nga zjarri.”   

Aspekti social është segment tjetër që duhet 

theksuar. Kjo ndjenjë nxit te njeriu 

drejtësinë sociale dhe altruizmin. Duke 

abstenuar nga ushqimi e pija njeriu ndien 

uri e etje dhe në këtë mënyrë shtohet ndjenja 

e kursimit dhe solidaritetit me të nevojshmit. 

Zotërimi me materien domethënë solidarizim 

me të tjerët dhe e kundërta, robërimi ndaj 

materies domethënë rrënim i dinjitetit 

njerëzor. Agjërimi i njeriut, abstenimi nga 

ushqimi e pija, por mosbraktisja e shprehive 

negative te njeriu domethënë se njeriu e 

kryen vetëm aspektin fizikë të ibadetit që nuk 

sjell efektin e synuar. 

Pikëpamje tjetër sociale e agjërimit është 

edhe sadekat’ul-fitri, i cili është ngushtë i 

lidhur me agjërimin e ramazanit. Duke e 

ndarë vlerën e një ushqimi ditor për të 

nevojshmit, ne bëhemi bamirës të 

përhershëm. Ikja nga ky detyrim e sjell në 

pikëpyetje angazhimin tonë të ramazanit, e 

rrëgjon ibadetin tonë në formën fizike, pa 

shpirt e pa përkushtim, që do të reflektohet 

edhe në efektshmërinë e tij në jetën tonë të 

përditshme. 

 

 

 

 

Në vend të përfundimit 

Agjërimi i ramazanit, përkundër 

deformimeve që pëson gjatë kryerjes së tij, 

megjithatë lë gjurmë të thellë dhe me 

rëndësi si në rrafshin individual ashtu edhe 

atë shoqëror. Po ashtu, ai e freskon njeriun 

shpirtërisht, apo paraqet një infuzion të 

domosdoshëm për gjallërimin e njeriut. 

Agjërimi posedon sharmin e tij, fuqinë 

psikologjike dhe edhe më tepër fuqinë 

mistike. Agjërimin e bën të madh edhe 

Beteja e Bedrit, Çlirimi i Mekës e sidomos 

Nata e Kadrit, fillimi i shpalljes së Kur’anit, 

nata kur njeriu u urdhërua të lexojë e 

mësojë. 

Si i tillë, agjërimi vepron si korrektor në 

fushën morale individuale por edhe morale 

shoqërore, në fushën ekonomike individuale 

dhe shoqërore. Sikur sadakat e ramazanit të 

tuboheshin dhe distribuoheshin drejt, bota 

muslimane përgjithmonë do ta braktiste 

varfërinë dhe do të shndërrohej në bum 

industrial, ekonomik, teknologjik, arsimor. 

Në këtë mënyrë do të plotësoheshin shumë 

aspekte të agjërimit, kurse njeriu do të 

ndihej njeri në kuptimin e plotë. 


