




2 

1) Ç’është agjërimi dhe çfarë vlere ka? 
Agjërimi është abstenim nga ushqimi, pija, kontakti int-
im si dhe çdo gjë që i përket këtyre gjërave që nga agimi 
(drita horizontale) deri në perëndimin e diellit. Kjo 
vlen për çdo ditë gjatë tërë muajit Ramazan. 
Vlera e agjërimit është shumë e madhe. Lajmëtari i All-
ahut (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin me të) 
ka thënë: “Ai që agjëron Ramazanin me besim dhe bindje, 
do t’i falen të gjitha mëkatet e kaluara”. 

2) Pse agjërojnë muslimanët? 
Agjërimi i muajit Ramazan është obligim për muslima-
nët dhe është njëra nga 5 shtyllat dhe bazat e fesë isla-
me, mbi të cilat ngrihet kjo fe. Agjërimi si adhurim ka 
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qenë i njohur edhe tek pejgamberët e tjerë gjatë histo-
risë. 
Allahu i Lartësuar thotë: “O ju që keni besuar, agjërimi u 
është bërë obligim juve sikurse që ishte obligim edhe i atyre 
që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm”. (Be-
kare:183) 

3) Kur fillon muaji i Ramazanit dhe si llogaritet koha 
e tij? 
Muaji Ramazan është muaji i nëntë sipas kalendarit hë-
nor dhe fillimi i tij është në momentin që shihet hëna e 
re e këtij muaji. Muaji i Ramazanit mbaron në momen-
tin që shihet hëna e re e muajit Sheval, gjegjësisht dita e 
parë e Fitër Bajramit. 
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Secili vend duhet të përcaktohet në fillimin e Ramaza-
nit duke u mbështetur në autoritetet fetare të vendit 
përkatës.  

4) Pse duhet të agjërohen 30 ditë?  
Në Islam, agjërimi është obliguar për një muaj të plotë 
që është muaji Ramazan, i cili është muaji i nëntë sipas 
kalendarit hënor. 
Në kalendarin hënor muajt kanë nga 29 apo nga 30 
ditë. Muslimanët e agjërojnë tërë muajin Ramazan dhe 
ndonjëherë u bie të agjërojnë 29 ditë e ndonjëherë 30 
ditë, varësisht se sa ditë ia ka muaji Ramazan atë vit.  
Të agjërohet një muaj nuk është ngarkesë e rëndë. 
Shumë terapi mjekësore zgjasin më shumë, por prapë 
se prapë janë të përballueshme, ndërsa me agjërim 
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synohet shpërblimi i Zotit dhe agjërimi është i përball-
ueshëm për çdo besimtar. 

5) Dispozita e agjërimit dhe lënia e agjërimit 
Agjërimi i muajit Ramazan është obligim farz. Agjërimi 
është një nga pesë shtyllat e fesë islame dhe nuk lejohet 
assesi lënia e tij. 
Ai që e mohon obligueshmërinë e agjërimit bëhet rene-
gat, përveç nëse nuk e ka njohur këtë dispozitë, apo ka 
jetuar në vende që nuk kanë kontakte me muslimanët; 
e si i tillë mund ta ketë pasur të panjohur dispozitën e 
agjërimit. 
Ai që e len agjërimin e muajit Ramazan duke mos e 
mohuar obligueshmërinë e tij, por e len nga përtacia 
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apo ndonjë arsye tjetër jo të pranuar fetarisht, ai person 
ka bërë një mëkat prej mëkateve të mëdha 

6) Çfarë dobie ka nga agjërimi dhe a ka nevojë Zoti 
për të? 
Dobia kryesore e agjërimit është bindja ndaj urdhrit të 
Allahut dhe arritja e devotshmërisë. Është një lidhje e 
sinqertë mes njeriut dhe Zotit.  
Krahas dobisë shpirtërore e fetare të agjërimit për besi-
mtarin, agjërimi sjell edhe dobi të shumta sociale, ek-
onomike, shëndetësore etj., madje edhe në vetë perso-
nalitetin e njeriut dhe psikologjinë e tij.     
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7) Cila është vepra më e mirë që mund ta bëjë njeriu 
gjatë muajit Ramazan? 
Muaji Ramazan është muaj i bekuar, shpërblimet në 
këtë muaj kanë vlerë të veçantë, andaj krahas agjërimit, 
çdo vepre të mirë duhet t’i shtohet intensiteti. Ndër ve-
prat më të preferuara janë: leximi i Kuranit, dhënia e 
lëmoshës, kryerja e Umrës duke e vizituar Qabenë e 
bekuar, dhënia e Zekatit i cili është kushti i tretë i Isl-
amit për ata që i kanë mundësitë. Po ashtu, mbajtja e 
lidhjeve farefisnore, bamirësia, produktiviteti, puna vu-
llnetare dhe çdo punë që është dobishme për njerëzi-
min janë ndër veprat më të çmuara. 
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8) Kush obligohet të agjërojë, kush ndalohet e kush 
amnistohet? 
Agjërimi i obligohet çdo muslimani që e arrin muajin 
Ramazan apo ndonjë ditë të tij duke qenë në moshë të 
rritur, i aftë mentalisht dhe i shëndoshë fizikisht. 
Është e ndaluar të agjërojë: Femra gjatë ciklit mujor si 
dhe gjatë lehonisë. 
Ata që amnistohen nga agjërimi janë dy kategori; Am-
nistia e përhershme: Pleqtë (që janë të lodhur) dhe ata 
që kanë sëmundje kronike të pashërueshme. Amnistia 
e përkohshme;  ata të sëmurë që presin shërim, udhë-
tarët, gratë shtatzëna dhe gjidhënëset. 
Të amnistuarve të përkohshëm, u lejohet agjërimi nëse 
ata mund të agjërojnë.   
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9) Cilat sëmundje e amnistojnë agjërimin? 
Sëmundjet në të cilat agjërimi nuk ndikon në shëndetin 
e njeriut si dhembja e kokës, flama etj.. Këto sëmundje 
nuk e arsyetojnë mos agjërimin e muajit Ramazan. 
Sëmundjet të cilat e rëndojnë agjëruesin por nuk e 
dëmtojnë atë. Personi që i ka këto sëmundje preferohet 
të mos agjërojë dhe agjërimi për të është i papëlqyer. 
Sëmundjet të cilat e dëmtojnë agjëruesin sikurse ata që 
janë me diabet, në dializë etj.. Këta persona e kanë të 
ndaluar të agjërojnë.   

10) Si bëhet nijeti dhe kur është koha e tij? 
Nijeti për të agjëruar bëhet me zemër dhe s’ka nevojë 
për ndonjë ritual apo fjalë të veçanta. Thjeshtë, çdo agj-
ërues vendosë në vete që të agjërojë në fillim të 
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Ramazanit. Nijeti i agjërimit nuk ka nevojë të ripërtëri-
het çdo natë, por mjafton nijeti që bëhet në fillim të 
Ramazanit. Përjashtim bën ai që ka shkëputje të agjëri-
mit, kur e rifillon atë, e bën nijetin sërish për të vazhd-
uar me agjërim. 

11) Kur agjëruesi llogaritet udhëtar në Ramazan 
dhe si duhet vepruar në aeroplan? 
Udhëtar konsiderohet ai person i cili largohet nga vend 
i tij në distancë 80 km dhe qëndron mysafir më pak se 
15 ditë.  
Udhëtari ka të drejtë ta prishë agjërimin që nga mom-
enti kur largohet nga shtëpitë e fundit të qytetit të tij. 
Kur udhëtari vjen në vendin e tij gjatë ditës, ai duhet t’i 
përmbahet agjërimit deri në perëndim të diellit. 
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Udhëtari i cili agjëron duhet të bëjë iftar me takvimin e 
vendit në të cilin gjendet për iftar, qoftë duke shkuar 
apo duke u kthyer nga udhëtimi. 
Udhëtari i cili agjëron dhe gjendet në aeroplan duhet të 
bëjë iftar në momentin kur perëndon dielli (në sytë e 
tij). Pra për dallim nga pika e kaluar, udhëtari bën iftar 
sapo ta shohë perëndimin e diellit nga aeroplani e jo 
me takvimin e vendit në të cilin ai është duke shkuar 
për iftar. 

12) Si duhet agjëruar kur dita është e gjatë apo nuk 
ka dallim dita nga nata gjatë 24 orëve? 
Edhe në vendet në të cilat dita është shumë e gjatë por 
ndarja mes natës dhe ditës është e qartë, agjërimi duhet 
të bëhet nga syfyri deri në perëndim të diellit. 
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Në rast se agjërimi i tillë e mundon njeriun aq shumë sa 
t’ia pamundësojë zhvillimin normal të jetës apo i shka-
kton ndonjë sëmundje, ai e prish agjërimin për arsyen 
përkatëse dhe duhet ta kompensojë atë.  
Sa i përket vendeve në të cilat brenda 24 orëve nuk ka 
dallim të qartë mes ditës dhe natës, apo disa muaj mu-
nd të ketë vetëm ditë e disa muaj vetëm natë (siç ndo-
dhë në disa vende të hemisferës veriore), agjëruesit 
duhet t’i përmbahen takvimit të vendit më të afërt në të 
cilin nata dhe dita janë të ndara brenda 24 orëve.  

13) Si vepron femra me cikël mujor? 
Nëse femrës e cila agjëron i paraqitet cikli mujor, ajo 
duhet ta ndërpresë agjërimin dhe këtë ditë ta kompen-
sojë më vonë. 
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Nëse femra është me cikël mujor dhe cikli i ndërpritet 
gjatë ditës, ajo duhet të pastrohet dhe të agjërojë që 
nga koha e pastrimit deri në perëndim të diellit, por kë-
të ditë duhet ta kompensojë. 
Nëse cikli mbaron në kohën e syfyrit, femra duhet t’i 
jep përparësi ushqimit para pastrimit (guslit), ndërsa 
pastrimin mund ta kryejë edhe duke qenë agjërueshëm 
pasi te hyjë koha namazit të sabahut.  

14) A amnistohet nga agjërimi ai që kryen punë të 
rënda? 
Ai person që ka ndonjë punë të rëndë fizike ose që shp-
enzon energji të madhe të trupit si zjarrfikësi, apo që ka 
ndonjë punë të madhe nga përgjegjësia si mjeku i cili 
bën operacione etj., i tilli bën pjesë në grupin e 
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besimtarëve të cilët nuk amnistohen nga agjërimi dhe 
duhet të bëjnë nijetin e agjërimit si dhe të fillojnë agjër-
imin. 
Nëse gjatë ndonjë dite, lodhja është e tepërt ose puna 
është shumë e rëndë dhe vazhdimi i agjërimit mund ta 
rrezikojë keq shëndetin (sidomos kur dita është e gja-
të); këta njerëz arsyetohen për shkak të dëmtimit të 
shëndetit dhe amnistohen nga agjërimi i kësaj dite, du-
ke u obliguar që ta kompensojnë më vonë këtë ditë.  

15) Cilat janë rregullat e iftarit 
Agjëruesi duhet të bëjë iftar në momentin kur e dëgjon 
thirrjen ezanit të akshamit, gjegjësisht në çastin e perë-
ndimit të diellit. 
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Është e preferuar që iftari të fillohet me hurma ose me 
ujë si dhe të shfrytëzohen momentet e fundit me lutje 
nga zemra, me shpresë se Allahu do t’i pranojë këto 
lutje. 

16) Ç’është syfyri dhe çfarë vlere ka? 
Syfyri është koha fundit e natës kur besimtarët zgjohen 
dhe hanë ushqimin e fundit për t’u përgatitur për agjër-
imin e ditës së nesërme.  
Lajmëtari i Allahut (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut 
qofshin me të) ka thënë “Zgjohuni në syfyr, sepse në syfyr 
ka bereqet”.   
Ata që hanë syfyrin më herët, preferohet të zgjohen dhe 
së paku ta pinë një gotë ujë për të përfituar nga begatia 
e kohës së syfyrit. 
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17) Çka e prish agjërimin? 
Agjërimin e prish: 
- Të ngrënit me qëllim apo pirja e ujit ose lëngjeve të ndr-

yshme. 
- Ejakulimi me dëshirë (me apo pa kontakt intim). 
- Çdo gjë që futet në brendi përmes fytit edhe nëse ajo gjë 

nuk është ushqyese si tableta, duhani etj. 
-  Injeksionet që kanë lëndë ushqyese si dhe infuzioni. 
- Vjellja e qëllimshme. 
- Dializa (duke qenë se në trup futet gjak i freskët dhe me 

materie të reja). 
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18) Kush dhe si duhet t’i kompensojë ditët e pa 
agjëruara? 
Të gjithë ata që nuk agjërojnë ndonjë ditë të Ramazanit 
dhe për këtë kanë arsye fetare sikurse të sëmurët që pri-
tet të shërohen, udhëtarët, femrat me cikël mujor, gratë 
shtatzëna etj., duhet t’i numërojnë ditët e pa agjëruara 
dhe t’i kompensojnë ato më vonë. 

19) Si duhet kompensuar ai që e prish agjërimin pa 
arsye fetare? 
Ai që e prish agjërimin duhet:  
- Të pendohet sinqerisht për lënien e agjërimit.  
- Ta kompensojë me agjërim çdo ditë që e ka prishur agj-

ërimin. 
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Ai që e prish agjërimin duke bërë kontakt intim gjatë 
ditës së Ramazanit, kompensimi për të është: 
- Të pendohet sinqerisht për këtë vepër të shëmtuar 
- Të kompensojë ditën e prishur të agjërimit dhe 
- Të bëjë shpagimin: Duke liruar një rob, (Nëse nuk mu-

ndet ta lirojë një rob) duke agjëruar dy muaj radhazi 
pa ndërprerje, (Nëse nuk mundet të agjërojë dy muaj 
radhazi) duke ushqyer 60 skamnorë me një shujtë që të 
ngopen. 

20) Ç’është shpagimi i agjërimit, si bëhet dhe për 
kënd vlen? 
Shpagimi i agjërimit bëhet për ata persona që janë të 
amnistuar fetarisht nga agjërimi me amnisti të 
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përhershme si pleqtë (që janë lodhur) apo ata që kanë 
sëmundje të pashërueshme. Këta njerëz nuk kanë nev-
ojë të agjërojnë por duhet që agjërimin ta shpaguajnë. 
Shpagimi për këtë kategori bëhet me një shujtë ushqim 
(aq sa të ngopet një nevojtar) për çdo ditë të pa agjër-
uar. Shpagimi mund të bëhet për çdo ditë (një nga një) 
apo të ftohen në një gosti në fund të muajit dhe të mbl-
idhen nevojtarët që duhen ushqyer. 

21) Ç’është I’tikafi? 
I’tikafi është të qëndruarit në xhami një kohë të caktuar 
për t’iu përkushtuar adhurimit të Zotit, duke u zhvesh-
ur nga angazhimet e dynjasë gjatë kësaj kohe. I’tikafi 
është më i preferuar në dhjetë netët e fundit të muajit 
Ramazan dhe bëhet në ndonjë prej xhamive të vendit 
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në të cilën falet edhe xhumaja, me qëllim që të mos 
dilet nga xhamia gjatë tërë kohës së i’tikafit.  

22) Çka nuk e prish agjërimin? 
Janë shumë gjëra të cilat nuk e prishin agjërimin dhe 
për shkak të pyetjeve të shumta do të përmendim disa 
prej tyre siç janë: Ejakulimi i paqëllimshëm (në gju-
më), medhiju (lëngu para spermës), freskimi me ujë, 
gjumi (pjesërisht ose tërë ditën), humbja e vetëdijes 
(një pjesë të ditës), gëlltitja e pështymës, shijimi i ushq-
imit pa gëlltitje, vjellja e paqëllimshme, makijazhi, inha-
latori për astmë, pilulat që vendosen nën gjuhë, gastro-
skopia, pikat e hundës, veshit dhe syrit, anestezioni, 
injeksionet terapeutike, supozitorët, dhurimi i gjakut, 
pasta e dhëmbëve, heqja e dhëmbit. 
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23) Nëse prishja e agjërimit ndodhë pa qëllim? 
Prishja e agjërimit pa qëllim ka disa forma: 
Ndonjëherë njeriu nuk synon prishjen e agjërimit por 
mund të ndodhë ndonjë veprim që konsiderohet prej 
gjërave që e prishin agjërimin. 
Nëse ato ndodhin nga harresa si ngrënia ose prija duke 
harruar që jemi agjërueshëm, nuk prishet agjërimi edhe 
nëse ngopemi. Në momentin që na kujtohet se jemi 
duke ngrënë duke qenë agjërueshëm, menjëherë duhet 
të ndalemi së ngrëni. 
Ndonjëherë jemi të vetëdijshëm që jemi agjërueshëm 
por befas ndodhë që të na shkojë një pikë ujë ne fyt, 
ose të na futet diçka në gojë befas dhe ta gëlltisim pa 
qëllim. Po ashtu mund të ndodhë që kalojmë në një 
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vend në të cilin ka tym, edhe në këtë rast agjërimi nuk 
prishet sepse ky veprim është i paqëllimshëm.  
Nëse dikujt me dhunë i prishet agjërimi, agjërimi i tij 
është i saktë dhe i plotë.   

24) Nëse prishim agjërimin nga padija dhe befasia? 
Nëse ndodhë që të hamë iftar duke menduar se ka hyrë 
koha e iftarit, për shkak se ora mund të ketë qenë gab-
im ose për shkak të vranësirave apo ndonjë arsye obje-
ktive, e pastaj e kuptojmë që akoma nuk ka hyrë koha e 
iftarit; atëherë duhet të përmbahemi menjëherë nga 
ngrënia e ushqimit (derisa të bëhet iftari), ndërsa për 
gabimin eventual nuk jepet përgjegjësi sepse është bërë 
pa qëllim. 
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Nëse mendojmë se akoma nuk ka mbaruar syfyri dhe 
vazhdojmë të hamë, ndërkohë e kuptojmë se koha ka 
kaluar, menjëherë duhet të ndalemi së ngrëni dhe agjë-
rimi është i saktë, ngase kjo ka ndodhur pa qëllim. 

25.Ç’është namazi i teravisë dhe çfarë vlere ka? 
Namazi i teravisë është një namaz vullnetar që falet kry-
esisht në muajin Ramazan dhe koha e tij është pas na-
mazit te jacisë deri në namazin e sabahut, gjegjësisht 
deri në syfyr. 
Namazi i teravisë preferohet të falet aq rekate sa i falë 
imami në xhami. Është mirë të mos ndahemi nga ima-
mi deri në fund të namazit për të ruajtur unitetin e xhe-
matit dhe për të arritur vlerën që i Dërguari i Allahut 
(lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin me të) ka 
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thënë: “Kush falet me imamin deri sa ai të largohet, i 
llogaritet sikur të jetë falur tërë natën”. 

26) Ç’është namazi i natës dhe kur falet ai? 
Namazi i natës është një namaz vullnetar (nafile) i cili 
mund të falet gjatë tërë vitit, ndërsa koha e tij është pas 
namazit te jacisë deri në namazin e sabahut. Vlera faljes 
së tij është më e madhe kur ai falet në pjesën e tretë të 
natës, në kohën kur Zoti zbret në qiellin e dynjasë dhe 
thotë: “Kush më lutet që t’i përgjigjem? Kush më kërkon 
diçka Unë t’ia jap? Kush më kërkon falje që Unë ta fal?”   
Ky namaz falet tetë deri në 11 rekate së bashku me 
vitrin dhe është i njëjtë si namazi i teravive që falet në 
Ramazan.  
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27) Ç’është nata e Kadrit dhe kur është ajo? 
Nata e Kadrit është nata në të cilën për herë të parë ka 
filluar shpallja e Kuranit. Po ashtu, në këtë natë, çdo vit 
Zoti përcakton se çfarë do të ndodhë gjatë vitit. Vlera e 
kësaj nate është shumë e madhe. Allahu në Kuran tho-
të: “Nata e Kadrit është më ë vlefshme së një mijë muaj” 
(Kadr:3). 
Lajmëtari i Allahut (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut 
qofshin me të) ka thënë: “Kush falet natën e Kadrit me 
besim dhe bindje, i falen mëkatet e kaluara”. Kjo natë 
është njëra nga netët tek në dhjetë netët e fundit të 
muajit Ramazan. Një nga mendimet është se kjo natë 
mendohet të jetë në natën e 27-të, por nuk argument të 
prerë nga feja për këtë. 
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28) A ndikojnë mëkatet në agjërim dhe a e prishin 
agjërimin? 
Agjëruesi duhet të ketë edukatë, të jetë i sjellshëm, i 
matur në fjalë, të mos e ofendojë askënd, të mos e lënd-
ojë askënd, e aq me pak t’i bëjë padrejtësi dikujt. Lo-
dhja që mund ta godet besimtarin gjatë agjërimit nuk e 
arsyeton sjelljen e keqe të tij. Ai duhet të jetë solidar, i 
afërt dhe produktiv. 
Bërja e mëkateve gjatë ditës së Ramazanit nuk e prish 
agjërimin për nga dispozita, pra nuk obligohet ta kompe-
nsojë atë ditë. Por mëkati e dobëson shpërblimin e agjëri-
mit, ndoshta edhe e asgjëson të tërin sepse Lajmëtari i 
Allahut (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin me 
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të) ka thënë: “Ka ndonjë agjërues që ndoshta prej agjëri-
mit të tij nuk fitojnë asgjë, përveç urisë dhe etjes”. 

29) Ç’është Sadakatul Fitri (vitrat) 
Sadakatul Fitri është obligim për çdo mysliman të vo-
gël apo të madh, mashkull apo femër, të lirë apo rob. 
Kujdestari familjar e jep Sadakatul Fitrin në emër të të 
gjithë anëtarëve, ndërsa u jepet skamnorëve dhe nevoj-
tarëve. Sadakatul Fitri duhet të jepet për çdo person 
afërsisht 2.5 kilogramë prej ushqimeve që janë të nevoj-
shme për jetë dhe mund të deponohen si hurmet, elbi, 
gruri dhe të ngjashme me të prej drithërave. Kjo është 
forma më e saktë e dhënies dhe mund të jepet dy apo 
tre ditë para Fitër Bajramit, ndërsa koha më e vlefshme 
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është ditën e Bajramit para faljes së namazit të Fitër 
Bajramit. 
Dijetarët bashkëkohorë lejojnë edhe dhënien e Sadaka-
tul Fitrit në të holla nëse ajo është më e nevojshme dhe 
më e dobishme për njerëzit. 

30) Pasi të mbarojë muaji Ramazanit a kemi ndonjë 
obligim ndaj tij? 
Me të mbaruar muaji i Ramazanit, fillon festa e Fitër 
Bajramit, një ditë gëzimi dhe hareje për të gjithë musli-
manët. Ne duhet t’i gëzohemi kësaj dite, t’i vizitojmë të 
afërmit dhe të jemi solidarë. Është e preferuar që pasi të 
kalojë festa e Bajramit të agjërohen edhe gjashtë ditë të 
muajit Sheval, vlera e të cilave është shumë e madhe. 
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Nuk duhet harruar të kompensohen ditët që na kanë 
mbetur pa agjëruar, në mënyrë që të mos na zë Rama-
zani i ardhshëm pa i kompensuar të gjitha ditët. 
 
Ambicien që kemi pasur në Ramazan duhet ta ruajmë 
edhe jashtë tij. Zoti i Ramazanit është edhe jashtë mu-
ajit Ramazan. 
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