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 بسم اهلل الرحـــــــمن الرحيم
 

 

 

TRASHËGIMIA  

(el irthu) 

 

 

Lënia (et terketu) 

 Fjala “lënie” (et terketu) përfshin të gjitha sendet që lë i 

vdekuri dhe këto janë: 

 1- Gjithçka që ai ka pasur në pronësi para vdekjes: send, 

borxh, e drejtë financiare e pasurore, si e drejtë ngurtësimi; ose e 

drejtë përzgjedhje në shitje e në blerje, ose e drejtë penglënie, ose e 

drejtë ortakërie, ose kompensim për vrasje, ose kompensim për 

penalitet, ose e drejtë si kujdestar i të vrarit, si për shembull, një 

person ka vrarë djalin e tij dhe vrasësi vdes para se të ekzekutohet 

për vrasjen e bërë, pasi e drejta e kompensimit për shlyerjen e 

vrasjes shndërrohet në ato që nuk merren prej lënies së vrasësit, 

plotësisht si borxhi; ose ai ka pasur qëllim të gjallërojë një tokë të 

vdekur dhe e rrethoi atë me mur guri ose me diçka të ngjashme. 

Për këtë tokë të vdekur ai ka përparësi me shumë se kushdo tjetër 
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 2- Gjithçka që ai ka në pronësi pas vdekjes, si për shembull, 

pas vdekjes së tij gjahu ka rënë në rrjetën që ai kishte ngritur, kur 

ishte gjallë, ose pas vdekjes atë e sulmon një vrasës dhe i pret 

njërën prej gjymtyrëve dhe këtij vrasësi i merret kompensimi për 

prerjen e gjymtyrës, përfshirë edhe të tjera gjëra që llogariten si 

lënie. 

 

Shuma për kompensimin e vrasjes 

 Këtu shtrohen dy pyetje: A shlyhen borxhet e të vdekurit 

prej shumës që u mor për vrasjen e tij? A nxirret prej kësaj shume 

testamenti që ai lë, në atë mënyrë që shuma për shlyerjen e gjakut 

të konsiderohet si të gjitha pasuritë që ka lënë i vdekuri? 

 Fukahatë më të dëgjuar kanë shkuar me autorin e librit “El 

Mesalik” dhe “El Xheuahir” se borxhet e testamentet nxirren prej 

shumës së marrë për shlyerjen e gjakut, pa bërë dallim mes 

shumës për vrasje me qëllim e për vrasje gabimisht.  

Imam Kadhimi, djali i Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), 

është pyetur për një të vrarë që kishte borxhe për të shlyer dhe 

nuk ka lënë pasuri, ndërkaq familja e ka marrë prej vrasësit 

shumën për shlyerjen e vrasjen. A kanë detyrim ata të shlyejnë 

borxhin e të vrarit prej kësaj shume? Ai tha: “Po.” 

Në një transmetim të dytë, ai ka thënë: “Ai lë testament në 

një të tretën e pasurisë së tij dhe më pas ai vritet gabimisht, një e treta e 

shumës për shlyerjen e vrasjes, a hyn të testamentin e tij.” 

 Fukahatë më të dëgjuar kanë shkuar me dëshminë e autorit 

të librit “El Xheuahir”, i cili ka thënë: “Prej shumës për shlyerjen e 
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vrasjes trashëgojnë të gjithë të afërmit, deri edhe burri e gruaja, me 

përjashtim të të afërmve nga ana e nënës, ashtu siç është fjala e 

Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Bazuar në librin e Allahut, 

shumën për shlyerjen e vrasjes e trashëgojnë trashëgimtarët në pjesët e 

tyre, kur i vrari nuk ka borxhe për të shlyer, përveç vëllezërve prej nëne e 

motrave prej nëne, sepse as vëllezërit e as motrat prej nëne nuk 

trashëgojnë asgjë prej shumës për shlyerjen e vrasjes.” 

 Fukahatë ndajnë një fjalë të përbashkët me autorin e librit 

“El Mesàlik uel-Xheuàhir” se, kur burri vritet me qëllim, gruaja e 

tij s‟ka të drejtë të kërkojë ekzekutimin e vrasësit.  

 Gjithashtu, as burri s‟ka të drejtë të kërkojë ekzekutimin e 

vrasësit, kur gruaja e tij vritet me qëllim, sepse asnjëri prej dy 

bashkëshortëve nuk e trashëgon shumën për shlyerjen e vrasjes. 

Nëse trashëgimtarët e tjerë bien dakord me vrasësin që shumën 

për shlyerjen e vrasjes ta marrin të tjetërsuar, atëherë edhe njëri 

prej dy bashkëshortëve trashëgon pjesën e tij prej kësaj pasurie për 

bashkëshortin, ose bashkëshorten e vrarë, ashtu siç është fjala e 

Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Kur shuma për shlyerjen e vrasjes 

me qëllim tjetërsohet dhe bëhet pasuri, ajo është trashëgimi si të gjitha 

pasuritë.” 

 Imami e ka vënë shumën për shlyerjen e vrasjes me qëllim 

në dispozitën e të gjitha pasurive, pa përjashtuar njërin prej dy 

bashkëshortëve, prandaj është detyrim që ai ose ajo të marrë pjesë 

prej asaj shume dhe, kur vërtetohet trashëgimia e tij në shumën 

për shlyerjen e vrasjes me qëllim, ai ka përparësi në shumën për 

shlyerjen e vrasjes gabimisht, sepse vrasja me qëllim, në radhë të 

parë, e bën të detyrueshme ekzekutimin e vrasësit. Më sipër kemi 

theksuar se njëri prej dy bashkëshortëve nuk trashëgon shumën 



Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut (Paqja qoftë mbi të!)         XII 

- 8 - 

për shlyerjen e vrasjes së bashkëshortit tjetër, kurse vrasja me 

qëllim, që në fillim e bën të detyrueshëm pagimin e shumës për 

shlyerjen e vrasjes. Këtë pasuri, sipas shprehjes së fukahave, e 

trashëgon kushdo që ka lidhje familjare dhe kushdo që trashëgon 

të ardhur prej ndonjë shkaku. 

 

Të drejtat që kanë lidhje me lënien 

 1- Lënia ka lidhje me të drejtën e një penglënie dhe kjo e 

drejtë ka përparësi mbi të gjitha të drejtat, madje edhe mbi 

nxjerrjen e shpenzimeve për blerjen e qefinit, si dhe mbi të gjitha 

gjërat e tjera që kanë lidhje me përgatitjet e detyrueshme për të 

vdekurin, si larja e varrosja e tij. Kur supozohet se një person ka 

lënë peng çdo gjë që kishte në pronësi, shuma për blerjen e qefinit 

për atë të vdekur nuk nxirret prej pasurisë së tij të lënë peng, pasi 

ai, në këtë gjendje, është si i vdekuri i varfër, që nuk ka në pronësi 

asnjë send, prandaj varroset me shpenzimet e “Shtëpisë së 

pasurisë”. Nëse nuk ka “Shtëpi pasurie”, qefinosja e tij mbetet 

detyrim mbi bamirësit, për shkak se penglënësi, ligjërisht, është i 

ndaluar të veprojë me pasurinë që ai ka lënë peng dhe i ndaluari 

ligjërisht është si i ndaluari për shkak të mendjes. 

 2- Pajisja e detyrueshme për të vdekurin: qefinosje, larje e 

varrim, ka përparësi ndaj të gjitha borxheve, sepse shpenzimi për 

këtë pajisje është në pozitën e shpenzimeve të domosdoshme, 

prandaj ka përparësi ndaj së drejtës së borxhdhënësve, edhe kur 

është gjallë. Prej këtij shpenzimi përjashtohet pajisja për gruan, 

pasi pajisja e gruas për varrim, është detyrim mbi burrin, kur 

burri është në gjendje t‟i përballojë këto shpenzime. 
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 3- Vetëm pas nxjerrjes së shpenzimeve për pajisjen detyrim 

për të vdekurin fillohet me shlyerjen e borxheve. Kjo është e 

barabartë, qoftë kur është fjala për borxhe ndaj njerëzve, qoftë për 

borxhe ndaj Allahut të Lartësuar, siç është një e pesta, zekati, 

shlyerjet e ndryshme, sprapsja e padrejtësive dhe kryerja e Haxhit 

farz. 

 4- Pas nxjerrjes së shumës për pajisjen e detyrueshme, 

detyrimet e tjera pasurore nxirren prej një të tretës. Porositë pa 

detyrim pasuror të papërzier, si Haxhi, nxirren prej një të tretës 

dhe dy të tretat që mbesin, pjesëtohen ndërmjet trashëgimtarëve 

sipas librit të Allahut e Sunetit të Profetit të Tij.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Gjëja e parë që fillohet 

me pasurinë, është nxjerrja prej saj e shpenzimit për qefinin, pastaj vijnë 

porositë dhe pastaj trashëgimia.” 

 Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Tekstet e kanë 

shpjeguar qartë gjendjen në lidhje me pjesëtimin e lënies së të 

vdekurit, së pari, nxirret qefini, së dyti borxhi, testamenti vjen i 

treti në radhë dhe, së katërti, vijnë pjesët që do të pjesëtohen.” 

 

Lënia, trashëgimtarët e borxhdhënësit 

 Lënia kalon te trashëgimtarët e të vdekurit, edhe nëse i 

vdekuri ka borxhe për të shlyer dhe shlyerja e atyre borxheve 

kërkon të gjithë pasurinë që ai ka lënë, pasi borxhi, me një anë ose 

me anë tjetër, është i varur me lënien, ose si varësia me të drejtën e 

pengpranuesve, ose si varësia me të drejtën e penalitetit me robin 

që kryen një delikt. 
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 Lidhja e pavarur nuk ngjason me asnjërën nga këto që u 

thanë. Sido që të jetë, borxhi nuk pengohet të nxirret prej origjinës 

së pasurisë, por ndalohet veprimi në lënien në punët që i takojnë 

pranuesit të borxhit.  

Në librin “El Mesalik” thuhet: “Lënia i kalon trashëgimtarit 

pa asnjë kusht, domethënë edhe sikur shlyerja e borxhit të kërkojë 

plotësisht të gjithë lënien. Trashëgimtari ndalohet të veprojë me 

lënien, derisa të shlyhet borxhi, për shkak të pamundësisë që 

pasuria të jetë pa pronar, sepse i vdekuri nuk ka më pronësi dhe 

me fjalën e përbashkët të fukahave, lënia nuk kalon as te 

borxhdhënësit e as te jotrashëgimtari, prandaj patjetër mbetet që 

lënia t‟i kalojë trashëgimtarit.”  

 

Shkaqe që miratojnë trashëgiminë 

 Për trashëgiminë ka shkaqe miratuese dhe shkaqe 

ndaluese. Për ndaluesit do të flitet më poshtë. Shkak i 

drejtpërdrejtë që e miraton trashëgiminë, është përkatësia 

familjare, kurse shkaku i ardhur është dy llojesh: bashkëshortësi 

dhe kujdestari. Kujdestaria vjen pas përkatësisë familjare, në atë 

mënyrë që askush nuk mund të trashëgojë, veçse kur i afërmi, nga 

përkatësia familjare, është asgjësuar në të gjitha shtresat e saj, 

kurse trashëgimia për shkak të bashkëshortësisë, përfshin 

përkatësinë familjare dhe kujdestarinë. 
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Përkatësia familjare  

Miratuesi i parë për trashëgiminë është përkatësia 

familjare, domethënë afërsia. Afërsia vërtetohet me lindjen ligjore, 

e ardhur prej lidhjes së dy personave, ose me përfundimin e 

afërsisë së atyre të dyve te pasardhësit, si përfundimi i afërsisë te 

fëmijët e te nipërit, deri te babai e gjyshi, ose me përfundimin e 

afërsisë së atyre të dyve te një i tretë, si vëllezërit, xhaxhallarët e 

dajat. 

 Në fjalën tonë “lidhje ligjore” hyn burri ligjor me akt 

martese të vlefshme, si dhe martesa e dyshimtë, që është martesa e 

kryer pa akt martese të vlefshëm, por vepruesi është i justifikuar 

dhe nuk është mëkatar, si për shembull, kur ky bashkim ndodh 

për shkak nga mospasja dijeni që ajo grua ishte e ndaluar për atë 

burrë, ose është për shkak imponimi, ose për shkak çmendurie, 

ose për shkak moshe të vogël.  

Prej fjalës “lindje ligjore”, del jashtë lindja për shkak të kurvërimit 

dhe fëmija i ardhur prej kurvërimit nuk i trashëgon të dy prindërit 

e tij e as prindërit e tij nuk e trashëgojnë atë, edhe kur kurvërimi 

është kryer me dashjen e të dyve. Për sa i përket rastit, kur njëri 

prej atyre të dyve nuk ka dijeni për kurvërimin, ose është 

imponuar të kurvërojë, ose është i vogël në moshë, ose është i 

çmendur, në këtë gjendje, i justifikuari trashëgon të pajustifikuarin 

dhe jo e kundërta. Të gjithë atyre që përpiqen të kenë afërsi me 

kurvarin, futen në statusin e kurvarit. Djali i lindur prej 

kurvërimit trashëgon fëmijët e tij dhe gruan e tij, ndërsa vajza e 

lindur prej kurvërimit trashëgon burrin e saj, gjithashtu edhe burri 

e trashëgon atë. 
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Shkallët e afërsisë  

 Afërsia në trashëgimi ka tre shkallë që nuk kanë ndërhyrje 

mes tyre, domethënë trashëgimtari i shkallës së dytë nuk 

trashëgon, kur ekziston trashëgimtari i shkallës së parë. Po kështu, 

edhe trashëgimtari i shkallës së tretë nuk trashëgon kur ekziston 

trashëgimtari i shkallës së dytë. Shkallët e afërsisë janë: 

 1- Dy prindërit, pa u ngjitur lart, domethënë pa gjyshërit, 

fëmijët, edhe nëse shkojnë më poshtë, domethënë fëmijët e 

fëmijëve. 

 2- Gjyshërit, edhe nëse ngjiten lart, vëllezërit e fëmijët e 

tyre, edhe nëse shkojnë më poshtë.  

 3- Xhaxhallarët e dajat, si dhe fëmijët e tyre, edhe nëse 

shkojnë më poshtë, me kusht që për ata, sipas zakonit, të 

vërtetohet emri i afërsisë. 

 Me lejen e Allahut, në lidhje me trashëgimin e secilës 

shkallë prej këtyre tre shkallëve, do të flitet më poshtë në mënyrë 

të detajuar. 

 

Bashkëshortësia 

 Miratuesi i dytë i trashëgimisë është bashkëshortësia. Të dy 

bashkëshortët trashëgojnë njëri-tjetrin në pjesë të caktuara 

ligjërisht sipas sqarimit që do të vijë, duke filluar me gjysmën, një 

të katërtën dhe një të tetën. Të dy bashkëshortët, në pjesët e 

trashëgimisë, pa asnjë përjashtim, janë së bashku me të gjithë 

trashëgimtarët e tjerë. 
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Kujdestaria 

 Miratuesi i tretë për trashëgiminë është kujdestaria, e cila 

është në tre pjesë: 

 E para: Lirimi i robit. Pronari e trashëgon robin e tij, me 

kusht që t‟i japë atij lirinë për bamirësi dhe jo për shlyerje detyrimi 

(kef‟fàret), ose për taksje (nedhr). Gjithashtu, të mos dalë nga 

përgjegjësia për të garantuar penalitetet që mund të bëjë robi dhe 

patjetër robi s‟ka trashëgimtar. Këtë çështje nuk do ta trajtoj 

hollësisht, sepse në kohën e sotme nuk ekziston më skllavëria. 

 E dyta: Garantimi i penalitetit, që do të thotë: dy vetë bien 

dakord që secili prej tyre të garantojë penalitetet e tjetrit, ose kanë 

rënë dakord që vetëm njëri prej tyre të garantojë penalitetin e 

tjetrit dhe jo kundërta. Vetëkuptohet që kjo marrëveshje e 

dyanshme është e vlefshme, kur i garantuari s‟ka trashëgimtar të 

afërm, s‟ka as pronar që i ka dhënë lirinë. Nëse garantimi është 

vetëm prej njërës anë, i garantuari i thotë garantuesit: “Lidha besë 

me ty, që të më ndihmosh e të paguash për mua, t‟i japësh robit 

lirinë për mua dhe të më trashëgosh mua.”  

Tjetri i thotë: “Pranova.” 

 Kur garantimi është i dyanshëm, njëri i thotë tjetrit: “Të 

dhashë besën, që ti të më ndihmosh mua dhe unë të të ndihmoj ty. 

Të mendosh për mua dhe unë të mendoj për ty. Të më trashëgosh 

mua dhe unë të të trashëgoj.” Tjetri thotë: “Pranova.” 

Kur plotësohet kjo besëdhënie, garantuesi ka detyrim të 

shlyejë penalitetin dhe ka të drejtë të trashëgojë të garantuarin, 
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kur ai s‟ka as të afërm e as kujdestar që i ka dhënë lirinë. Në 

trashëgimi, i pari është imami (qeveritari). 

 E treta: Kujdestaria e Imamit ndodh, kur vdes një njeri, i cili 

lë pasuri dhe nuk ka as trashëgimtar prej të afërmve të tij, as 

garantues penaliteti e as kujdestar që i jep lirinë robit. Trashëgimia 

e këtij njeriu i takon Imamit, përveç rastit kur i vdekuri lë gruan, e 

cila merr gjysmën e trashëgimisë sipas pjesëve të përcaktuara me 

ligj, kurse gjysmën tjetër ajo e merr me kthim. Në qoftë se vdes 

gruaja, burri trashëgon një të katërtën e trashëgimisë së saj dhe 

pjesa tjetër i takon Imamit. Hollësitë në lidhje me këtë çështje do të 

jepen në paragrafin “Trashëgimia e dy bashkëshortëve”. 

 Në transmetimet e ardhura prej Ehli Bejtit thuhet se 

trashëgimia e atij që s‟ka trashëgimtar, i takon Imamit, kurse në 

ditët e sotme, meqenëse nuk ka Imam të dukshëm, kjo trashëgimi 

u jepet të varfërve prej vendit të të vdekurit. 

 Shejkhu El Hurr'rr ka transmetuar në librin e tij “El Uesail” 

disa njoftime, prej të cilave mësojmë se Prijësi i besimtarëve, Imam 

Aliu (Paqja qoftë mbi të!) thoshte: “Kur burri i vdekur lë pasuri dhe 

ai s‟ka trashëgimtar, pasuria e tij u jepet njerëzve të vendit të të 

vdekurit.” 

 Es Sadùku thotë: “Kur Imami ishte i dukshëm, pasuria e 

këtij të vdekuri i takonte Imamit dhe, që kur Imami mungon, 

pasuria e këtij të vdekuri u jepet njerëzve të vendit të tij, 

domethënë njerëzve të vendit të të vdekurit, me kusht që i 

vdekuri të mos ketë as trashëgimtar të drejtpërdrejtë e as të afërm 

të tij prej më të afërmve të tij.” 



-۱۲-فقه اإلمام جعفر الصادق علیه السالم      

- 15 - 

Me këtë fjalë, Es Sadùku e konsideron vendin e të vdekurit një lloj 

të afërmi për të vdekurin. 

 

Penguesit e trashëgimisë 

 Për vërtetimin e trashëgimisë nuk mjafton vetëm ekzistenca 

e faktorit që e bën detyrim marrjen e trashëgimisë, por patjetër të 

mos ketë as faktorë që e pengojnë trashëgiminë. Sipas shprehjes së 

fukahave, trashëgimia vërtetohet, kur ekziston faktori që e bën të 

detyrueshme, njëkohësisht mungojnë edhe faktorët ndalues. 

 Faktorët ndalues të trashëgimisë janë të shumtë, por ato më 

në zë janë tre: fe të ndryshme, vrasja dhe robëria, kurse ndaluesit e 

tjerë konsiderohen prej fjalëve të shtuara. Këtu nuk do të flasim 

për robërinë, sepse në ditët e sotme robëria është bërë prej 

çështjeve që nuk kanë objekt. 

 

Kanë fe të ndryshme 

 Fukahatë kanë një mendim të përbashkët, se myslimani e 

trashëgon jomyslimanin dhe jomyslimani nuk e trashëgon 

myslimanin, ashtu siç thuhet në hadithin e nderuar: “Nuk e 

trashëgon mohuesi myslimanin”. Në një hadith tjetër të vërtetuar 

te shi‟at thuhet: “Ne i trashëgojmë ata, kurse ata nuk na 

trashëgojnë ne.” 

 Në lidhje me këtë çështje, kanë ardhur transmetime prej 

Ehli Bejtit, prej të cilave është fjala e Imam Bakirit, babait të Imam 

Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Çifuti e kristiani nuk trashëgojnë 

myslimanët, kurse myslimani e trashëgon edhe çifutin, edhe kristianin.” 
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 Jomysliman është personi që mohon monoteizmin 

(ulùhij‟jeh), domethënë ai që mohon se Allahu është Një e i Vetëm, 

ose e pohon monoteizmin, por mohon mesazhin e Muhamedit 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), ose e pohon 

mesazhin e tij, por mohon njërën prej domosdoshmërive të fesë, si 

për shembull, mohon që falja e namazit e agjërimi i Ramazanit 

janë prej shtyllave të fesë, ose mohon që kurvëria, pirja e verës e 

vjedhja nuk janë veprime kategorikisht të ndaluara (haram). 

 Gjithashtu, prej mohuesve numërohen havarixhët dhe en 

nevàsib, të cilët mohuan që dashuria për Ehli Bejtin (Paqja e Allahut 

qoftë mbi ta!) është detyrim, si dhe ekstremistët, të cilët i veshin një 

krijese cilësi të Krijuesit.  

 Kur vdes një jomysliman dhe ai ka trashëgimtarë 

jomyslimanë si ai vetë, por ka edhe një trashëgimtar mysliman, e 

gjithë trashëgimia e këtij jomyslimani i takon myslimanit, madje 

edhe nëse është prej trashëgimtarëve të largët siç është garantuesi 

i penalitetit, kurse trashëgimtarëve të tij jomyslimanë nuk u takon 

asgjë prej trashëgimisë, edhe kur janë të afërm të tij, si për 

shembull, i biri.  

 Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Kjo thënie gëzon 

fjalën e përbashkët të fukahave.” 

 Në një transmetim të ardhur prej Eli Bejtit (Paqja e Allahut 

qoftë mbi ta!) thuhet: “Sikur një burrë jomysliman që jeton nën besën e 

shtetit islam, pranon Islamin gjatë kohës që babai i tij jeton dhe babai 

përveç djalit që pranoi Islamin, ka edhe një djalë tjetër jomysliman, pas 

vdekjes së babait, të gjithë pasurinë e tij e trashëgon djali i tij që përqafoi 

Islamin, kurse djali tjetër i tij, jomysliman dhe gruaja e tij, nuk 

trashëgojnë asgjë prej myslimanit.” 
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 Kur njëri prej trashëgimtarëve të të vdekurit jomysliman 

pranon Islamin, pas vdekjes së trashëgimlënësit, në këtë gjendje, 

shikohet: Nëse ai e ka pranuar Islamin, pasi është pjesëtuar 

trashëgimia, ai nuk merr asnjë send prej saj, por nëse ai e ka 

pranuar Islamin para pjesëtimit të trashëgimisë, ai është i 

përbashkët me trashëgimtarët e tjerë, patjetër nëse është i 

barabartë me ata në shkallën e trashëgimisë, ndryshe e gjithë 

trashëgimia i takon atij, kur ai është djali i trashëgimlënësit dhe ka 

edhe vëllezër të tjerë.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një burrë 

që përqafon Islamin në kohën e pjesëtimit të trashëgimisë. A ka 

pjesë ky person në këtë trashëgimi? Ai (Paqja qoftë mbi të!) është 

përgjigjur: “Nëse trashëgimia është pjesëtuar, ai s‟ka asnjë të drejtë dhe, 

nëse trashëgimia nuk është pjesëtuar, trashëgimia i takon atij.” 

 Kur trashëgimtari mysliman është vetëm një, jo Imami, e 

gjithë trashëgimia i takon atij dhe trashëgimtari tjetër që pranon 

Islamin pas vdekjes së babait s‟ka asgjë.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Për shkak të 

mosdrejtësisë së pjesëtimit, krahas vetëm një trashëgimtari.” 

 

Fëmija është ndjekës 

 Për qenien e fëmijës mysliman ose jo, dispozita ndryshon 

sipas sqarimit vijues: 

 1- Fëmija lind prej dy prindërve myslimanë. Për këtë fëmijë 

s‟ka asnjë dyshim që ai është në fenë e dy prindërve të tij. 



Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut (Paqja qoftë mbi të!)         XII 

- 18 - 

 2- Njëri prej prindërve të tij është mysliman në kohën e 

ngjizjes së krijimit të këtij fëmije. Ky fëmijë është mysliman, sepse 

fëmija ndjek prindin më të nderuar, madje edhe nëse babai e nëna 

e tij braktisin Islamin, ose pas ngjizjes e krijimit të tij e braktis 

Islamin vetëm njëri prej prindërve të tij. Vetëm nga krijimi i tij në 

barkun e nënës së tij në gjendjen kur njëri prej dy prindërve të tij 

është mysliman, ky fakt është i mjaftueshëm që të gjykohet se 

fëmija është mysliman.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Këtë e gjej pa asnjë 

kundërshtim.” 

 3- Në kohën e krijimit të fëmijës në barkun e nënës së tij të 

dy prindërit janë jomyslimanë, por më pas të dy prindërit, ose 

vetëm njëri prej tyre përqafon Islamin, në lidhje me këtë fëmijë, 

autori i librit “El Mesalik” ka thënë: “Gjykimi për qenien 

mysliman të kësaj fëmije është objekt konsensusi.” 

 4- Rastet e tjera, përveç këtyre që u thanë, kemi kur fëmija 

lind prej dy prindërve jomyslimanë dhe ata vazhdojnë të 

qëndrojnë jomyslimanë, derisa fëmija arrin moshën e pjekurisë 

seksuale. Në këtë gjendje, gjykohet se fëmija është jomysliman. 

 Dëshmori i dytë, në librin “El Mesalik”, si dhe sheh 

Ahmedi, autori i librit “Kàshiful Gitài”, me fjalët më të bukura të 

hadithit, kanë thënë: “Kur të dy prindërit janë jomyslimanë dhe 

njëri prej gjyshërve të fëmijës, ose prej gjysheve të tij është 

mysliman, qoftë edhe në gjendjen e krijimit të fëmijës, ky fëmijë 

gjykohet se është mysliman. 
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Renegati  

 Renegati është dy kategori: renegat natyral, njeriu për të 

cilin sipas përshkrimit të mësipërm gjykohet se është mysliman, 

por, pasi arrin moshën madhore, e braktis Islamin, si dhe renegat 

prej fesë, i cili, sipas përshkrimit të mësipërm, gjykohet se është 

jomysliman, por, pasi arrin moshën madhore, përqafon Islamin 

dhe më pas e braktis Islamin. 

Fukahatë janë bashkuar me dëshminë e autorit të librit “El-

Xhevahir” se renegati natyral, nëse është burrë, ekzekutohet dhe 

nuk i kërkohet të pendohet. Gjithashtu, gruaja e tij kalon kohën e 

pritjes që kalon gruaja me rastin e vdekjes së burrit, që prej kohës 

që ai braktis Islamin dhe lënia e tij pjesëtohet, edhe nëse nuk 

ekzekutohet. 

 Nuk pranohet pendimi i tij, për shkak të prishjes së 

martesës, për shkak të pjesëtimit të lënies së tij, si dhe për shkak të 

kërkesës ligjore taksative për të ekzekutuar renegatin. Në të 

vërtetë, pendimi i tij është i pranueshëm te Allahu i Lartësuar. 

Gjithashtu, pendimi i tij pranohet në raport me pastërtinë e tij e 

me adhurimin e tij, pas pendimit ai merr në pronësi pasuritë e reja 

që fiton me anë të tregtisë, ose gjetjes, ose trashëgimi, si dhe pasuri 

të tjera që ai i fiton me rrugë ligjore. 

 Renegatit me natyrshmëri jomysliman i kërkohet të bëjë 

pendimin dhe, nëse ai pendohet, ai ka ato të drejta e detyrime që 

kanë edhe myslimanët, ndryshe ai ekzekutohet. Në rast 

ekzekutimi, gruaja e tij kalon kohën e pritjes ligjore që ka detyrim 

të kalojë gruaja e divorcuar. Nëse renegati pendohet gjatë kohës së 
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pritjes së gruas, gruaja kthehet te ai dhe lënia e tij nuk pjesëtohet, 

derisa ai të ekzekutohet, ose derisa të vdesë. 

 Gruaja renegate nuk ekzekutohet. Kjo është e barabartë, 

qoftë kur është renegate natyrore, qoftë kur është renegate për 

shkak të fesë tjetër. Gruaja renegate burgoset dhe rrihet në kohët e 

namazit, derisa të pendohet, ose derisa të vdesë, kurse pasuria e 

saj pjesëtohet vetëm pas vdekjes së saj.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Çdo mysliman 

ndër myslimanët që braktis Islamin, që mohon Profetin Muhamed (Paqja 

e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), ose e përgënjeshtron 

Profetësinë e tij, gjaku i këtij myslimani renegat është i lejuar për këdo që 

e dëgjon këtë prej tij. Gjithashtu, edhe gruaja e tij ndahet prej tij që ditën 

në të cilën ai braktis Islamin dhe ajo nuk i afrohet atij. Pasuria e këtij 

renegati pjesëtohet ndër trashëgimtarët e tij. Gruaja e tij kalon kohën e 

pritjes ligjore që kalon gruaja në rastin kur asaj i vdes burri. Imami ka 

detyrim të zbatojë ekzekutimin e tij dhe këtij renegati nuk i kërkohet të 

pendohet.  

Gruas që braktis Islamin, i kërkohet të pendohet. Nëse ajo 

pendohet e kthen, mirë, ndryshe ajo mbahet në burg përgjithmonë, ku 

ushtrohen mbi të masa shtrënguese.” 

Në një transmetim, thuhet se Prijësi i besimtarëve, Imam 

Aliu (Paqja qoftë mbi të!), në letrën që u shkroi disa guvernatorëve 

të tij, i porosiste: “Për sa i përket renegatit natyral, domethënë atij që 

është lindur mysliman, por që më pas e braktis Islamin, ekzekutoje me 

prerje koke dhe mos i kërko të pendohet. Myslimanit renegat, të ardhur 

prej ndonjë feje tjetër, kërkoi të pendohet dhe, nëse ai pendohet, mirë, 

ndryshe ekzekutoje me preje koke.” 
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Në lidhje me braktisësin e Islamit, renegatin, do të flitet në 

mënyrë të detajuar në kapitullin “Renegati dhe ai që kryen 

marrëdhënie seksuale me të vdekurit e me kafshët”, në paragrafin 

“Renegati i lindur mysliman dhe renegati mysliman i ardhur prej 

ndonjë feje tjetër.”  

 

Ndjekësit e medh’hebeve dhe ndjekësit e feve 

 Fukahatë ndajnë një fjalë të përbashkët se myslimanët 

trashëgojnë njëri-tjetrin, pavarësisht nga medh‟hebet që ndjekin. 

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Me fjalën e përbashkët të 

fukahave, bazuar në tekstet e shumta që merren në konsideratë, 

kanë thënë se është në fenë islame kushdo që ndjek fenë që 

ndjekin bashkësia e myslimanëve, prej të gjitha grupimeve.” 

Me këtë përkufizim, ndalohet derdhja e gjakut të 

myslimanit, bëhen martesat mes tyre dhe ata trashëgojnë njëri-

tjetrin.” 

 Autori i librit “El Mesalik” ka thënë: “Myslimanët e të 

gjitha medh‟hebeve i bashkon vetëm një punë dhe ky është Islami, 

i cili e bën të detyrueshme kujdesin dhe ndihmën e ndërsjellë.” 

 Për sa u përket jomyslimanëve, ata trashëgojnë njëri-tjetrin: 

kristiani trashëgon prej çifutit dhe e kundërta. Gjithashtu, edhe 

ndjekësit e feve të tjera, përveç fesë islame, trashëgojnë prej 

kristianit e prej çifutit, por dhe këta të fundit trashëgojnë prej tyre.  

 Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim që mund të atakohet, sepse mohimi është vetëm një 

kategori.” 
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 Autori i librit “El Mesalik” ka thënë: “Ndryshimi mes 

jomyslimanëve është si ndryshimi i medh‟hebeve islame.” 

 Allahu i Lartësuar thotë në librin e tij Famëlartë:  

َل دِد ْم ِد ”  ”لَل ُك ْم دِد ْيْم ُك ُك ْم  َل ِد

“Ju keni fenë tuaj dhe unë kam fenë time.” (Sure “El Kàfirùn”, 

ajeti 6) 

اذَلا بْيَلعْمدَل اْلْمَلقِّ إِدالَّ الضَّالَلل“  ”فَلمَل

“dhe pas së vërtetës s’ka gjë tjetër përveç shkarjes në rrugën e 

humbjes.” (Sure “Junus”, ajeti 32) 

 Nga fjalët e ajeteve kuptohet qartë se mohimi (kufri) 

tërësisht është vetëm një kategori. 

 

Vrasja 

 Trashëgimtari vret me qëllim trashëgimlënësin e tij, 

domethënë ligji kërkon në mënyrë taksative ekzekutimin e tij. 

Vrasësi ndalohet të marrë trashëgimi, ashtu siç thotë hadithi i 

nderuar: “Për vrasësin s‟ka trashëgimi”, sepse, me vrasjen, ai 

shpejtoi trashëgiminë dhe dënohet në kundërshtim me qëllimin e 

tij. 

 Kur trashëgimtari e vret me të drejtë trashëgimlënësit e tij, 

si për shembull, kur ekzekuton sipas ligjit të fesë për vrasje, ose në 

mbrojtje të vetvetes, apo në raste të tjera të justifikuara në ligjin e 

fesë, në këtë gjendje, vrasja që ai kreu nuk bëhet ndalesë për 
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trashëgiminë, për shkak se ka vend për justifikim dhe mospasje 

përgjegjësi. 

 Shumica e fukahave janë shprehur se ai që e vret gabimisht 

trashëgimlënësin e tij, ai trashëgon prej të gjithë lënies, përveç 

shumës për shlyerjen e gjakut, ashtu siç është hadithi i nderuar: 

“Gruaja trashëgon prej pasurisë së burrit të saj dhe prej shumës 

për shlyerjen e gjakut të tij. Edhe burri trashëgon prej pasurisë së 

gruas së tij, trashëgon edhe prej shumës për shlyerjen e gjakut të 

saj, me kusht që njëri prej dy bashkëshortëve nuk ka vrarë 

bashkëshortin. Nëse njëri prej dy bashkëshortëve ka vrarë me 

qëllim bashkëshortin tjetër, nuk trashëgon asgjë prej pasurisë së 

tij, as edhe prej shumës për shlyerjen e gjakut të tij, por, nëse e vret 

gabimisht, trashëgon prej pasurisë dhe nuk trashëgon prej shumës 

për shlyerjen e gjakut të tij.”  

 Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Qëllimi i fëmijës 

dhe i të çmendurit është në dispozitën e gabimit dhe këtu gabimi 

është gjysmë qëllimi.” 

 Shembull për gjysmë qëllimin kemi rastin: Burri rreh një 

person me një mjet jo vrasës, (nuk kishte qëllim vrasjen e të 

rrahurit), por vdekja ndodhi. Me lejen e Allahut, hollësitë në lidhje 

me këtë çështje, do të trajtohen në kapitullin “Shumat për 

shlyerjen e gjakut”. 

 Nuk ndalohet prej trashëgimisë i afërmi me vrasësin, për 

shembull, le të supozojmë se një burrë ka vrarë babain e tij dhe 

vrasësi ka një djalë. Ky djalë trashëgon gjyshin e tij të vrarë dhe 

ndalohet prej trashëgimisë babai i fëmijës. Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!) ka thënë: “Në qoftë se vrasësi ka një djalë, ai trashëgon 

gjyshin e tij të vrarë.” 
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Fëmija i gruas që ka bërë mallkim të ndërsjellë 

Më sipër, në këtë pjesë të librit tonë, kemi folur për 

mallkimin e ndërsjellë, kemi folur edhe për kushtet në të cilat 

kryhet mallkimi i ndërsjellë, si dhe për mënyrën si bëhet. Për të 

gjitha këto shiko kapitullin: “Burri i thotë gruas: “Të kam si nënën 

time!” (edh dhihàr), “Betimi për të mos rënë me gruan” (el ijlàë) dhe 

“Mallkimi i ndërsjellë” (el liàn) (burri akuzon gruan për tradhti, 

por s‟ka dëshmitarë okularë). Tani do të theksojmë çështjet që 

kanë të bëjnë me fëmijën e lindur prej gruas që ka bërë mallkim të 

ndërsjellë. 

 Fukahatë ndajnë një fjalë të përbashkët se nuk ka 

trashëgimi ndërmjet dy bashkëshortëve që kanë bërë mallkimin e 

ndërsjellë dhe as ndërmjet fëmijës së gruas që ka bërë mallkim të 

ndërsjellë e babait të tij, domethënë që ky fëmijë nuk e trashëgon 

babain e tij, por edhe babai nuk e trashëgon këtë fëmijë.  

Gjithashtu, s‟ka trashëgimi as mes atyre që janë të afërm me 

babain e me këtë fëmijë. Fukahatë ndajnë një fjalë të përbashkët 

për vërtetimin e trashëgimisë së ndërsjellë ndërmjet fëmijës e 

nënës së tij, e cila ka bërë mallkim të ndërsjellë me babain e 

fëmijës. Në rastin kur babai kthen, domethënë heq dorë nga 

akuzimi i gruas dhe i njeh fëmijës atësinë, pas bërjes së mallkimit 

të ndërsjellë me nënën e tij, fëmija trashëgon edhe të afërmit nga 

ana e babait, por me fjalën e përbashkët të fukahave dhe me tekst, 

babai dhe ata që kanë afërsi me babain, nuk trashëgojnë prej këtij 

fëmije. Prej këtyre teksteve, kemi fjalën e Imam Sadikut (Paqja qoftë 

mbi të!): “Në qoftë se babai e pretendon atësinë mbi këtë fëmijë, për 

ndonjë të drejtë që ka lidhje me vetë fëmijën, nëse babai vdes, fëmija e 



-۱۲-فقه اإلمام جعفر الصادق علیه السالم      

- 25 - 

trashëgon babain e tij, por, nëse vdes fëmija, babai nuk e trashëgon 

fëmijën.” 

 Pyetje: Si nuk ndalohet prej trashëgimisë ai që ka afërsi me 

vrasësin dhe ndalohet ai që ka afërsi me personin që ka bërë 

mallkim të ndërsjellë, duke ditur që vrasja e mallkimi janë vetëm 

shkaqe? A do të ishte apo nuk do të ishte e arsyeshme të 

ndaloheshin së bashku? 

 Përgjigje: Nuk ka ndarës përveç tekstit që bashkon të ndarat 

dhe ndan të bashkuarat. Nisur nga kjo aksiomë, shi‟at thonë: 

“Analogjia nuk është prej medh‟hebit tonë.” 

 

Shtatzënia 

 Kur vdes burri dhe gruaja është shtatzënë, nëse është e 

mundur, do të ishte më mirë që pjesëtimi i lënies të shtyhej, derisa 

të bëhet e qartë çështja e shtatzënisë, ndryshe caktohet edhe për 

atë që është në barkun e nënës një pjesë e barabartë me pjesën e dy 

meshkujve. Vetëkuptohet që kjo bëhet për rezervë. Në qoftë se 

pjesa e ndarë vërtetohet për të dy (gruaja lind dy binjakë djem), 

ata marrin pjesën e tyre, ndryshe pjesa e shtuar gjatë shtatzënisë 

pjesëtohet ndërmjet trashëgimtarëve, kur supozohet që fëmija lind 

gjallë, ndryshe pjesa e lënë pjesëtohet e gjitha ndërmjet 

trashëgimtarëve. 

 Në të vërtetë, fëmija në barkun e nënës, trashëgon me 

kushtin, kur lind i gjallë, edhe nëse barra lind pas gjashtë muajsh 

ose edhe më pak. Gjithashtu, barra nuk duhet të tejkalojë kohën 

më të gjatë të shtatzënisë, që është sipas thënies më të saktë një vit. 
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Për sa i përket fillimit të shtatzënisë, ashtu siç thuhet në fjalën e 

Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Ai nuk trashëgon asnjë send, 

derisa të fillohet.”, këtu fjala “fillim” është metaforë për qenien 

gjallë të fëmijës në barkun e nënës, ose kur ai lëviz. Ky fillim është 

i mjaftueshëm për të vërtetuar trashëgiminë, por ka të ngjarë që 

fëmija të jetë i qetë e të mos lëvizë, ashtu siç ka thënë Imami. 

 

Pjesëtimi i lënies së personit të larguar 

 Në kapitullin “Koha e pritjes ligjore e gruas”, në paragrafin 

“Gruaja e burrit të humbur”, të kësaj pjese të librit tonë, kemi folur 

për divorcin e gruas së burrit që konsiderohet i humbur, kur të 

gjitha kushtet janë të mjaftueshme për vërtetimin se ai ka humbur, 

pavarësisht nga trashëgimia. Në këtë paragraf do të flasim për 

pjesëtimin e trashëgimisë së personit të larguar, burrë ose grua 

qoftë ai person. Gjithashtu, do të shikojmë se, kur lejohet e kur 

nuk lejohet të bëhet pjesëtimi i trashëgimisë së tij. 

 Padyshim se bazë për çdo njeri që është larg nesh dhe ne 

jemi larg tij, është që ne të sistemojmë efektet e jetës së tij në lidhje 

me trashëgiminë se kujt i takon dhe kujt nuk i takon ta trashëgojë 

atë, derisa të vërtetohet prej fjalëve që janë përhapur, ose me 

dokument se ky i larguar ka vdekur. Kur për vdekjen e tij nuk 

janë dëgjuar lajme dhe nuk ka dokument, fukahatë më të dëgjuar 

kanë shkuar me dëshminë e autorit të librit “El Xheuàhiru uel 

Mesàliku”, i cili ka thënë: “Kur për të larguarin ndërpriten 

njoftimet dhe nuk dihet se ku ndodhet, gjithashtu është e 

pamundur të mësohet, nëse ai është gjallë apo ka vdekur 

nëpërmjet pyetjeve e kërkimit, lënia e tij pjesëtohet ndërmjet 
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trashëgimtarëve të tij, me kusht që të kalojë aq sa kohë sa është e 

pamundur të jetojë një i ngjashëm me të.”  

 Për vlerësimin e kësaj kohe nuk ka ardhur ndonjë tekst, 

gjithsesi një vlerësim i këtillë, vetvetiu, sjell qetësinë e zemrës dhe 

sigurinë e shpirtit. Nuk është e nevojshme që, pasi kanë kaluar 

njëqind vjet, të nxirret vendimi i gjykatësit për vdekjen e këtij të 

larguari që të bëhet pjesëtimi i lënies së tij.  

 Në lidhje me çështjen e vlerësimit të kësaj kohe, ka edhe 

thënie të tjera, si për shembull, pasi të kalojnë dhjetë vjet, që nga 

ndërprerja e komunikimit me të larguarin, ose nuk mësohet asnjë 

lajm në lidhje me gjendjen e këtij të larguari, prandaj sipas këtij 

vlerësimi, ai konsiderohet i vdekur. Një thënie tjetër e zgjat 

vlerësimin e kohës deri në njëqind e dhjetë vjet, një tjetër në katër 

vjet.  

Autori i librit “El Xheuahir” është shprehur: “Thënia më e 

përhapur, për rezervë, merr në konsideratë vlerësimin e kohës më 

të gjatë nga të gjitha thëniet e tjera, me qëllim që të mos vihet dorë 

mbi pasuritë e ruajtura.” 

 Autori i librit “El Mesalik” ka thënë: “Në ditët tona, që të 

arrijë njeriu moshën njëqind vjeç, është në kundërshtim me atë çka 

ndodh zakonisht. Kjo është thënia më e pranueshme te fukahatë, 

prandaj ata e konsiderojnë të mjaftueshme kalimin e kësaj kohe 

(për vërtetimin e vdekjes së të larguarit).” 

 

 

*   *   * 
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PJESA LIGJORE E TRASHËGIMISË 

 DHE PRIVIMI PREJ TRASHËGIMISË  

(el fardu uel haxhbu) 

 

  

 

Pjesa ligjore e trashëgimisë (el fardu) 

 Ka trashëgimtarë që trashëgojnë vetëm në pjesë të 

përcaktuar, si gruaja dhe burri, për të cilët Allahu, në Librin e Tij 

Famëlartë, ka vënë pjesë të përcaktuar. Gjithashtu, ka 

trashëgimtarë që trashëgojnë pjesë të papërcaktuar, sepse Allahu 

për këto nuk ka vënë pjesë të përcaktuar, si djali, por ka edhe 

trashëgimtarë që herë trashëgojnë me pjesë të përcaktuar dhe herë 

me pjesë të papërcaktuar, herë tjetër trashëgojnë për shkak të 

afërsisë, si vajza e cila trashëgon pjesë të përcaktuar, kur së 

bashku me të nuk ka trashëgimtar djalë dhe herë trashëgon për 

shkak të afërsisë, kur krahas asaj ka trashëgimtar djalë.  
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Hollësitë do të jepen në vijim. Theksojmë se qëllimi me 

fjalën “pjesë e përcaktuar”, është pjesa e përcaktuar në Librin e 

Allahut. 

 

Pjesët e përcaktuara janë gjashtë 

 Me fjalën e përbashkët të fukahave, pjesët e përcaktuara në 

Librin e Allahut janë gjashtë: gjysma, një e katërta, një e teta, dy të 

tretat, një e treta, një e gjashta; ose thuaj: një e treta, një e katërta, 

shto edhe e gjithë trashëgimia dhe gjysma e trashëgimisë. 

 1- Gjysma është përmendur në Kuranin Famëlartë, në tri 

vende:  

a) Pjesa e përcaktuar që merr vajza e vetme. Në lidhje me 

këtë çështje, Allahu i Lartësuar thotë: 

ا ال ِّصْم ُك ” دَل ًة فْيَللَل َل ااَل ْم  َلااِد  “ َلإِدنْم  َل

“…nëse është vetëm një femër, asaj i takon gjysma…” 

(Sure “En Nisa”, ajeti 11) 

 b) Pjesa e përcaktuar e motrës së vetme, prej nëne e prej 

babe, ose motër vetëm prej babe. Në lidhje me këtë çështje, Allahu 

i Lartësuar thotë në Librin e Tij Famëlartë:  

ا اِدصْم ُك مَلا  ْيَلرَل َل ”  “ َللَلهُك  ُك ْم ٌت فْيَللَل َل

“…nëse ai ka vetëm një motër, asaj i takon gjysma…” (Sure “En 

Nisa”, ajeti 176) 
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 c) Pjesa e përcaktuar e burrit që trashëgon gruan e tij, kur 

ajo nuk ka fëmijë. Në lidhje me këtë çështje, Allahu i Lartësuar 

thotë në Librin e Tij Famëlartë:  

 “ َللَل ُك ْم اِدصْم ُك مَلا  ْيَلرَل َل  َلزْم َلاجُك ُك ْم إِدن  َّْم  َل ُك   َُّك َّ  َللَلدٌت ” 

“ Juve ju takon gjysma e asaj që lënë gratë tuaja, kur ato nuk 

kanë fëmijë…” (Sure “En Nisa”, ajeti 12) 

 2- Një e katërta është përmendur në Kuranin Famëlartë në 

dy vende: 

 a) Pjesa e përcaktuar e burrit, kur gruaja ka fëmijë. Në 

lidhje me këtë çështje, Allahu i Lartësuar thotë në Librin e Tij 

Famëlartë:  

َّا  ْيَلرَل ْم َل  فَل ِدنْم  َلانَل  َلُك َّ  َللَلدٌت فْيَللَل ُك ُك الرُّربُك ُك  ”
 “  ِد

“…por nëse ato kanë fëmijë, juve ju takon një e katërta nga ajo 

që ato kanë lënë…” (Sure “En Nisa”, ajeti 12) 

 b) Pjesa e përcaktuar e gruas, kur burri nuk ka fëmijë. Në 

lidhje me këtë, çështje Allahu i Lartësuar thotë në Librin e Tij 

Famëlartë:  

تُك ْم إِدن” َّا  ْيَلرَل ْم
 “ َّْم  َل ُك  لَّ ُك ْم  َللَلدٌت   َل َلُك َّ الرُّربُك ُك  ِد

“…Atyre (grave) u takon një e katërta nga ajo që ju lini, nëse ju 

nuk kini fëmijë…” (Sure “En Nisa”, ajeti 12) 

3- Një e teta është përmendur në Kuranin Famëlartë vetëm 

në një vend për pjesën e përcaktuar të gruas, kur burri ka fëmijë. 
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Në lidhje me këtë çështje, Allahu i Lartësuar thotë në librin e Tij 

Famëlartë:  

تُك  فَل ِدنْم ” َّا  ْيَلرَل ْم
 “ َلانَل لَل ُك ْم  َللَلدٌت فْيَللَل ُك َّ الثُّرمُك ُك  ِد

“…nëse ju keni fëmijë, grave u takon vetëm një e teta prej asaj 

që ju lini…” (Sure “En Nisa”, ajeti 12) 

 4- Dy të tretat janë përmendur në Kuranin Famëlartë në dy 

vende: 

 a) Pjesa e përcaktuar e dy motrave prej nëne e prej babe, 

ose motra vetëm prej babe. Për këtë çështje, Allahu i Lartësuar 

thotë në librin e Tij Famëlartë:  

ا الثْيُّرلُكثَلانِد  ِدَّا  ْيَلرَل َل ” ِد فْيَللَل ُكمَل ااْيَلتَلا ااْيْم َلتْيَل ْم  “فَل ِدن  َل

“…nëse janë dy motra, atyre u takon dy të tretat e asaj që ai ka 

lënë…” (sure “En-Nisa,ajeti 176) 

 b) Pjesa e përcaktuar e dy vajzave ose më shumë. Në lidhje 

me këtë çështje, Allahu i Lartësuar thotë në librin e Tij Famëlartë:  

ِد فْيَللَل ُك َّ اْيُكلُكثَلا مَلا  ْيَلرَل َل  فَل ِدنْم  ُك َّ ”  “اِدسَل آًة فْيَل ْمقَل ااْيْم َلتْيَل ْم

“…nëse janë më shumë se dy femra, atyre (femrave) u takon dy 

të tretat e asaj që ai ka lënë (pasurisë që trashëgohet)…” (Sure 

“En Nisa”, ajeti 11) 

 5- Një e treta është përmendur dy herë në Kuranin 

Famëlartë: 
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 a) Pjesa e përcaktuar e nënës, kur i vdekuri nuk ka as fëmijë 

e as vëllezër që të trashëgojnë atë në pjesë të papërcaktuar, më 

shumë se një e gjashta. Sqarimi për këtë çështje do vijë më poshtë.  

Në lidhje me këtë çështje, Allahu i Lartësuar thotë në librin e Tij 

Famëlartë:  

 “ َل َلرِداَلهُك  َلبْيَل َلااُك فَل ُكمِّهِد الثْيُّرلُك ُك ”

“…dhe atë e trashëgojnë dy prindërit e tij, (kur i vdekuri nuk ka 

fëmijë) nënës së tij i takon një e treta.” (Sure “En Nisa”, ajeti 11) 

 b) Pjesa e përcaktuar e vëllezërve dhe e motrave vetëm prej 

nëne. Për këtë çështje, Allahu i Lartësuar thotë në librin e Tij 

Famëlartë:  

ثْيَلرَل مِد ْم ذَللِد َل فْيَل ُك ْم  ُكرَل َل آُك  ِد الثْيُّرلُك ِد  فَل ِدنْم ” ااُك ا  َل ْم  “  َل

“…nëse janë më shumë (se një vëlla e një motër), ata janë 

pjesëtarë të barabartë në një të tretën.” (Sure “En Nisa”, ajeti 12) 

 6- Një e gjashta është përmendur në Kuranin Famëlartë në 

tri vende: 

 a) Pjesa e përcaktuar e dy prindërve, kur i vdekuri ka 

fëmijë. Në lidhje me këtë çështje, Allahu i Lartësuar thotë në librin 

e Tij Famëlartë:  

ا السُّردُكسُك  ِدَّا  ْيَلرَل َل إِدنْم  َلانَل لَلهُك  َللَلدٌت ” دٍد مِّ ْيْم ُكمَل  “ َل َلبْيَل َل ْمهِد لِد ُك ِّ  َلااِد

“… dy prindërve të tij, secilit prej tyre u takon një e gjashta e 

asaj që ai ka lënë, nëse ai ka fëmijë…” (Sure “En Nisa”, ajeti 11) 
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 b) Pjesa e përcaktuar e nënës, kur i vdekuri ka vëllezër. Në 

lidhje me këtë çështje, Allahu i Lartësuar thotë në librin e Tij 

Famëlartë:  

 “ فَل ِدنْم  َلانَل لَلهُك إِد ْم َل ٌت فَل ُكمِّهِد السُّردُكسُك  ”

“…në qoftë se ai ka vëllezër, nënës së tij i takon një e gjashta…” 

(Sure En Nisa”, ajeti 11) 

 c) Pjesa e përcaktuar e një vëllai të vetëm, ose e një motre të 

vetme prej nëne. Në lidhje me këtë çështje, Allahu i Lartësuar 

thotë në librin e Tij Famëlartë:  

دٍد ” ا السُّردُكسُك   َللَلهُك  َل ٌت  َل ْم  ُك ْم ٌت فَللِد ُك ِّ  َلااِد  “مِّ ْيْم ُكمَل

“…nëse i vdekuri (pa fëmijë) ka një vëlla, ose një motër, secilit 

prej atyre të dyve u takon një e gjashta…” (Sure “En Nisa”, ajeti 

12) 

 

Bashkimi i pjesëve ligjore 

 Gjashtë pjesët ligjore të përcaktuara bashkohen njëra me 

tjetrën: gjysma bashkohet me një gjysmë si ajo, si gruaja e motra, 

pasi çdo njërës prej atyre të dyjave u takon gjysma.  

Bashkohet gjysma me një të katërtën, si burri dhe e bija. Të 

bijës i takon gjysma dhe burrit i takon një e katërta.  

Gjithashtu, gjysma bashkohet me një të tetën, si gruaja me 

të bijën, gruas i takon një e teta dhe bijës i takon gjysma. 
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Gjysma bashkohet edhe me një të tretën, si burri dhe nëna. 

Kur nuk ka trashëgimtarë të tjerë që do të trashëgojnë në pjesë të 

papërcaktuar, burrit i takon gjysma dhe nënës i takon një e treta. 

Gjysma bashkohet edhe me një të gjashtën, si burri dhe njëri prej 

trashëgimtarëve të nënës që nuk lë fëmijë dhe nuk ka as 

trashëgimtarë që e trashëgojnë këtë nënë. Burrit i takon gjysma 

dhe atij që trashëgoi të shuarën i takon një e katërta. 

 Bashkohet një e katërta me dy të tretat, si burri dhe dy 

vajza. Burrit i takon një e katërta dhe dy vajzave u takojnë dy të 

tretat.  

Një e katërta bashkohet me një të tretën, si gruaja dhe disa 

prej atyre që trashëgojnë nënën që s‟ka fëmijë. Gruas i takon një e 

katërta dhe trashëgimtarëve u takon një e treta. 

Një e katërta bashkohet edhe me një të gjashtën, si gruaja 

dhe grupi i trashëgimtarëve të nënës që s‟ka fëmijë. Gruas i takon 

një e katërta dhe atyre u takon një e gjashta. 

 Edhe një e teta bashkohet me dy të tretat, si gruaja dhe dy 

vajzat. Gruas i takon një e teta dhe dy vajzave u takojnë dy të 

tretat me pjesë të përcaktuara. 

Gjithashtu, një e teta bashkohet me një të gjashtën, si gruaja 

e njërit prej dy prindërve dhe fëmijës. 

 Edhe dy të tretat bashkohen me një të tretën, si dy motra 

prej babe e më shumë dhe vëllezërve prej nëne. 

 Dy të tretat bashkohen edhe me një të gjashtën, si dy vajza 

prej njërit prej dy prindërve. 
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 Një e gjashta bashkohet me një të gjashtën, si dy prindërit 

krahas fëmijëve.  

Nuk bashkohet një e katërta me një të tetën.  

Nuk bashkohet një teta me një të tretën. Gjithashtu, një e 

treta nuk bashkohet me një të gjashtën. 

 

Privimi nga trashëgimia 

 Privimi nga trashëgimia është në kuptimin e privimit të një 

personi prej të gjithë trashëgimisë, ose prej një pjese të saj, për 

shkak se ekziston një person tjetër, domethënë ekzistojnë dy vetë, 

njëri prej atyre të dyve është privuesi dhe tjetri është i privuari, 

për këtë të fundit, do të vërtetohej e drejta e tij e plotë për 

trashëgimi, sikur të mos ekzistonte privuesi. Kur privuesi është 

shkak për privimin e të privuarit prej origjinës së trashëgimisë, ky 

privim quhet “Privim i plotë nga trashëgimia” (haxhb hirmàn). Për 

ilustrim po sjellim një shembull: Gjyshi lihet fare pa trashëgimi, 

për shkak se ekziston babai. Nëse privuesi është shkak për lënien 

e të privuarit, vetëm prej një pjese të trashëgimisë dhe jo prej 

origjinës së pasurisë, quhet “Privim i cunguar nga trashëgimia” 

(haxhb naksàn). Po japim një shembull: Ndalimi i burrit, që të 

marrë më shumë se një të katërtën për shkak të ekzistencës së 

fëmijëve. 
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Privimi i plotë nga trashëgimia 

 Kriteri për privimin e plotë nga trashëgimia konsiston në 

kujdesin për më të afërmin, pasi më i afërmi ka përparësi në 

trashëgimi ndaj një tjetri për shkak të afërsisë. Kjo e drejtë për të 

afërmin është nxjerrë prej fjalës së Allahut të Lartësuar:  

امِد بْيَلعْمضُك ُك ْم  َل ْم َل بِد ْيَلعْم ٍد  ِد  ِدتَلااِد ااِد   َل ُك لُك ا ”  “ اْم َلرْماَل

“…në Librin e Allahut të afërmit kanë përparësi ndaj njëri-

tjetrit…” (Sure “El Enfàl”, ajeti 75) 

 Ajetin e nderuar e kanë komentuar: I afërmi i të vdekurit ka 

përparësi në trashëgiminë e tij ndaj të tjerëve që nuk janë të afërm. 

Privimi i plotë nga trashëgimia është disa formash: 

 1- Fëmija, qoftë edhe femër, privon prej trashëgimisë 

fëmijën e fëmijës, edhe sikur të jetë mashkull; vajza privon prej 

trashëgimisë djalin e djalit, të cilit, kur është vajza, nuk i takon 

asgjë.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Me tekst e me fetva, 

këtë unë e gjej pa asnjë kundërshtim, madje kjo thënie gëzon fjalën 

e përbashkët të fukahave. Akoma më shumë ajo është prej 

domosdoshmërive të medh‟hebit tonë.” 

Në trashëgimi, djali i djalit është ortak me babain, kur nuk 

ekziston djali, sepse ligjvënësi e ka vënë atë në pozitën e babait të 

tij. 

 2- Babai, nëna, fëmija dhe fëmija i fëmijës, edhe sikur të jetë 

femër, privojnë gjyshërit e gjyshet, vëllezërit e motrat, 
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xhaxhallarët e dajat dhe akoma më tepër privojnë fëmijët e këtyre 

që u thanë. 

 3- Gjyshi e gjyshja, qofshin gjysh e gjyshe prej nënës, 

privojnë prej trashëgimisë vëllain e motrën. Gjithashtu, gjyshi e 

gjyshja privojnë prej trashëgimisë xhaxhallarët, dajat dhe fëmijët e 

tyre. 

 4- I afërmi prej të dy prindërve privon prej trashëgimisë të 

afërmin, vetëm prej babait, krahas barazisë në pozitën e afërsisë. 

Motra prej dy prindërve privon vëllain vetëm prej babe; halla prej 

dy prindërve privon xhajën vetëm prej babe, po kështu është edhe 

tezja; xhaxhallarët e afërm prej të dy prindërve nuk e privojnë të 

afërmin vetëm prej babe, përveç hallave, sepse kanë pozicione të 

ndryshme në afërsi. Nuk ka dallim mes meshkujve e femrave, pasi 

fëmijët e fëmijëve zënë vendin e fëmijëve, kur ata nuk janë më. Kjo 

është e barabartë, qoftë kur janë fëmijë të djalit, qoftë kur janë 

fëmijë të vajzës, ose fëmijë të vëllait, apo fëmijë të motrës, ose 

fëmijë të hallës, apo fëmijë të tezes. 

 Me këtë sqarim bëhet e qartë se trashëgimia ka tri shkallë:  

Shkalla e parë: Dy prindërit, si dhe fëmijët, qoftë edhe kur 

shkojnë më poshtë. 

 Shkalla e dytë: Gjyshërit e vëllezërit. 

 Shkalla e tretë: Xhaxhallarët e dajat. Kur ekziston një 

trashëgimtar prej shkallës së parë, qoftë edhe femër, ai privon prej 

trashëgimisë të gjithë individët e shkallës së dytë. Gjithashtu, kur 

ekziston njëri prej trashëgimtarëve të shkallës së dytë, ai privon 

prej trashëgimisë të gjithë trashëgimtarët e shkallës së tretë. 
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Privimi i cunguar nga trashëgimia 

Privimi i cunguar nga trashëgimia është në disa forma: 

 1- Gruaja privohet prej një të katërtës deri një të tetën, kur 

burri ka fëmijë, ose fëmijë të fëmijëve, qoftë edhe vajza e vajzës 

prej asaj gruaje ose prej një gruaje tjetër. Me lejen e Allahut, 

hollësitë, në lidhje me këtë çështje, do të jepen, kur të trajtojmë 

trashëgiminë e dy prindërve. 

 2- Burri privohet prej gjysmës, deri në një të katërtën, kur 

gruaja ka fëmijë. 

 3- Nëna privohet nga vëllezërit e të vdekurit të marrë më 

shumë se një të gjashtën, sipas kushteve vijuese: 

 a) Kur janë dy vëllezër e më shumë, ose një vëlla e dy 

motra, ose katër motra. Hermafroditi është si femra. 

 b) Mospasja privues prej trashëgimisë për vëllezërit e për 

motrat. 

 c) Kur ekziston babai. 

 d) Të gjithë vëllezërit e të vdekurit të jenë me të vdekurin 

vëllezër vetëm prej babe e prej nëne, ose vetëm prej babe. 

 e) Të jetë gjallë, sepse vëllai i vdekur nuk privohet. 

 Në tërësi, këto ishin format e privimit të plotë nga 

trashëgimia, ose të privimit të cunguar. 

 

*   *   * 
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TË AFËRMIT MARRIN PREJ TRASHËGIMISË, 

KRAHAS ATYRE QË MARRIN PJESË LIGJORE 

(et’ta'sijb) 

SHTIMI MBI PJESËT LIGJORE TË LËNIES (el 

aulu) DHE KTHIMI (err rredu) 

 

 

 Gjashtë pjesët ligjore të trashëgimisë, të përcaktuara në 

Librin e Allahut, herë janë të barabarta në të gjithë lënien, si për të 

dy vajzat, si për të dy prindërit. Në këtë gjendje, nuk ka as dhënie 

për të afërmit e as shtim mbi pjesët ligjore, domethënë ndarja 

bëhet në atë mënyrë që të dy vajzat marrin dy të tretat e lënies, 

kurse prindërit marrin një të tretën e lënies. 

 Ndodh që pjesët ligjore që do të merren prej lënies, janë më 

pak se e gjithë lënia, pra, mbetet pas pjesëtimit të pjesëve ligjore, si 

në rastin e një vajze të vetme, pjesa ligjore e së cilës është gjysma e 

lënies, ose kur janë dy vajza, pjesa ligjore që ata marrin është dy të 

tretat. Pikërisht këtu kemi të bëjmë me atë dukuri, të cilën 

fukahatë e kanë quajtur “et‟ta'sijb”, domethënë prej lënies marrin 
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edhe të afërmit që nuk u takojnë pjesë ligjore, krahas atyre që 

marrin pjesën e tyre të përcaktuar ligjërisht.  

 Në qoftë se pjesët ligjore janë më shumë se e tërë lënia, si 

për shembull, burri, dy prindërit dhe një vajzë, në këtë gjendje, 

pjesa ligjore që merr burri, është një e katërta, pjesa ligjore që merr 

vajza, është gjysma, kurse prindërit marrin një të tretën. Mirëpo 

lënia nuk e përballon një të katërtën, gjysmën dhe një të tretën, 

pikërisht në këtë rast kemi të bëjmë me atë që fukahatë e kanë 

quajtur “el aulu”, për të cilin do të flitet në paragrafin e dytë të 

këtij kapitulli.1  

 

Et’ta'sijbu 

 Fukahatë kanë pohuar se fjala “et‟ta'sijbu” do të thotë 

dhënie prej trashëgimisë pjesëtarëve të fisit që s‟kanë pjesë ligjore, 

krahas të afërmve që marrin pjesë ligjore, si për shembull, kur i 

vdekuri ka lënë një vajzë ose më shumë dhe nuk ka lënë fëmijë 

mashkull, ose ai nuk ka fare fëmijë, as mashkull e as femër, por ka 

një motër, ose disa motra dhe nuk ka vëlla, ose ai ka xhaxha. Në 

këtë gjendje, medh‟hebet e Ehli Sunetit, vëllain e të vdekurit e 

bëjnë pjesëtar me vajzën e vetme, ose me vajzat e të vdekurit, 

kështu që vëllai i të vdekurit merr gjysmën e trashëgimisë, kur i 

vdekuri ka lënë vetëm një vajzë dhe, kur i vdekuri ka lënë dy 

vajza ose më shumë, vëllai merr një të tretën e lënies. Gjithashtu, 

                                                            
1 Për thjeshtësi shprehje, do të përdorim vetëm termin arabisht “et‟ta'sijb” dhe 
“el aulu”. Lexuesi është i lutur që përkthimin e këtyre dy termave le ta shikojë 
në krye të kapitullit, si dhe gjatë shpjegimit që jepet në brendinë e tekstit. 
(Përkthyesi) 
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medh‟hebet e Ehli Sunetit e bëjnë xhaxhain pjesëtar me motrën e 

vetme, ose me motrat e të vdekurit në trashëgiminë që ai ka lënë. 

 Imamitë thonë: “‟et‟ta'sijb‟ nuk është i vlefshëm dhe ajo që 

mbetet nga trashëgimia, pas pjesëtimit të pjesëve ligjore, është 

detyrim t‟u kthehet atyre që marrin pjesë ligjore, sipas afërsisë që 

ata kanë me të vdekurin. Lënia e të vdekurit te imamitë i takon e 

gjitha vajzës së vetme ose vajzave të tij dhe vëllait të të vdekurit 

nuk i takon asgjë prej lënies. Kur i vdekuri nuk ka fëmijë, as 

meshkuj e as femra, por ai ka një motër ose disa motra, e gjitha 

pasuria që ai ka lënë, i takon motrës ose motrave dhe nuk i takon 

asgjë xhaxhait të të vdekurit, sepse motra është më e afërt te i 

vdekuri se xhaxhai. Vetëkuptohet që më i afërmi e ndalon atë që 

është më i largët për të vdekurin. 

 Pikë referimi për kundërshtimin mes Ehli Sunetit dhe 

imamive, në lidhje me këtë çështje, është hadithi i Tausit, të cilin e 

ka adaptuar Ehli Suneti dhe e kanë kundërshtuar imamitë. Ky 

hadith thotë: “Jepuni pjesët ligjore atyre që u takojnë dhe ajo që mbetet, 

i takon mashkullit më të afërm.” 

 Hadithi është transmetuar edhe me fjalë të tjera: “dhe ajo 

që mbetet, i takon një mashkulli.”  

 Sipas këtij hadithi, vajza merr pjesën e saj ligjore, që është 

gjysma dhe mashkullit më t ë afërm t ë të vdekurit, pas vajzës së 

tij të vetme, që është vëllai i tij, i jepet gjysma tjetër e lënies. 

Gjithashtu, kur i vdekuri s‟ka fëmijë, por ka një motër dhe s‟ka 

vëlla, pjesa ligjore e motrës është gjysma e trashëgimisë, kurse 

gjysmën tjetër e merr xhaxhai i të vdekurit, sepse ai është 

mashkulli me i afërm i të vdekurit pas motrës së tij.  
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 Imamitë, nga ana e tyre, nuk e konsiderojnë të besueshëm 

hadithin e Tausit, gjithashtu ata e mohojnë atashimin e hadithit te 

Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen 

e tij!), sepse Tausi te imamitë konsiderohet përcjellës i gradës 

“Daijf”-“Dobët”. Sikur imamitë të konsideronin hadithin e Tausit 

të besueshëm, patjetër që do të thoshin ashtu siç thonë 

medh‟hebet e Ehli Sunetit.  

Gjithashtu, edhe medh‟hebet e Ehli Sunetit, sikur të mos e 

konsideronin të besueshëm hadithin e Tausit, patjetër që do të 

thoshin ashtu siç thonë imamitë. Meqenëse imamitë nuk e 

pranojnë atashimin e hadithit të Tausit te Profeti Muhamed (Paqja 

e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) kanë arritur në një 

mendim, në pavlefshmërinë e “et‟taësijb”. Për këtë, ata janë 

bazuar në ajetin 7 të sures “En Nisa”: 

انِد  َلا َل ْيْمرَلبُك نَل ”  انِد  ا َل ْيْمرَلبُك نَل  ِدَّا لِّلرِّجَلالِد اَلصیِد ٌت  َِّّا  ْيَلرَل َل الْم َلالِددَل یْم ٌت  َِّّا  ْيَلرَل َل الْم َلالِددَل ثْيُكرَل   َللِدل ِّسَل آِد اَلصِد   ۚ   َل َّ مِد ْمهُك  َل ْم  َل

یْم اًة   “مَّفْمرُك واًة  اَلصِد

“Meshkujve u takon pjesë prej pasurisë që lënë prindërit dhe të 

afërmit; edhe femrave u takon pjesë prej pasurisë që lënë 

prindërit dhe të afërmit, pak ose shumë qoftë ajo që ata lënë, 

atyre u takon pjesë e caktuar (pjesë ligjore).” 

 Ky ajet i nderuar tregon qartë për barazinë mes meshkujve 

e femrave, në lidhje me të drejtën për të trashëguar, sepse kjo e 

drejtë është vendosur me pjesë ligjore të përcaktuara, si për 

femrat, ashtu edhe për meshkujt.  

Ata që kanë adaptuar “et‟taësijb”, bëjnë dallim mes grave e 

burrave dhe janë shprehur se trashëgojnë vetëm burrat dhe nuk 
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trashëgojnë gratë. Bazuar mbi këtë adaptim, kur i vdekuri ka 

vetëm një vajzë dhe vetëm një vëlla, ose vetëm një motër, ata i 

japin vajzës gjysmën e lënies dhe gjysmën tjetër ia japin vëllait, 

kurse motrës së të vdekurit nuk i japin asgjë, megjithëse motra, në 

shkallë afërsie me të vdekurin, është e barabartë me vëllain.  

Gjithashtu, kur i vdekuri ka xhaxha dhe hallë, ata e 

pjesëtojnë trashëgiminë mes vajzës dhe xhaxhait, kurse hallës nuk 

i japin asgjë, megjithëse Kurani Famëlartë u njeh të drejtën e 

trashëgimisë grave e burrave, kurse ata i japin prej trashëgimisë 

vetëm burrave dhe lënë pas dore gratë. Me këtë shpjegim bëhet e 

qartë se fjala, në lidhje me “et‟taësijb”, domethënë dhënie pjesë 

prej trashëgimisë së të afërmve, krahas atyre që u takon ligjërisht 

pjesë në trashëgimi, është veprim i pavlefshëm, sepse jep një 

rezultat të gabuar.  

 Thuhet se dhënia e gjithë trashëgimisë vajzës së vetme, ose 

vajzave, është në kundërshtim me ajetin 11 të sures “En Nisa”:  

ِد فْيَللَل ُك َّ اْيُكلُكثَلا مَلا  ْيَلرَل َل  فَل ِدنْم  ُك َّ ” ا ال ِّصْم ُك   َلإِدنْم  ۖ   اِدسَل آًة فْيَل ْمقَل ااْيْم َلتْيَل ْم دَل ًة فْيَللَل َل ااَل ْم  َلااِد دٍد   ۚ   َل   َل ِد َلبْيَل َل ْمهِد لِد ُك ِّ  َلااِد

ا السُّردُكسُك  ِدَّا  ْيَلرَل َل إِدنْم  َلانَل لَلهُك  َللَلدٌت   “مِّ ْيْم ُكمَل

“…nëse janë më shumë se dy femra, atyre u takojnë dy të tretat 

prej asaj që ai ka lënë; nëse është vetëm një femër, asaj i takon 

gjysma; dy prindërve të tij, secilit prej tyre i takon një e gjashta 

prej asaj që ai ka lënë, kur ai nuk ka fëmijë…” 

Thuhet se dhënia e gjithë trashëgimisë motrës së vetme, 

është në kundërshtim me tekstin e ajetit 176 të sures “En Nisa”:  
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ا اِدصْم ُك مَلا  ْيَلرَل َل ” ِد  إِدنِد امْمرُك ٌت  َللَل َل لَلیْم َل لَلهُك  َللَلدٌت  َللَلهُك  ُك ْم ٌت فْيَللَل َل ااْيَلتَلا ااْيْم َلتْيَل ْم ا إِدن  َّْم  َل ُك   ََّلا  َللَلدٌت فَل ِدن  َل  َل ُك َل  َلرِداْيُك َل
ا الثْيُّرلُكثَلانِد   “ فْيَللَل ُكمَل

 “…nëse vdes një njeri që nuk ka fëmijë, por ai ka vetëm një 

motër, asaj i takon gjysma e asaj që ai ka lënë, kurse vëllai 

trashëgon të gjithë atë çka le motra, kur ajo s’ka fëmijë dhe, nëse 

janë dy motra, të dyja trashëgojnë dy të tretat…” 

 Kurani Famëlartë ka vendosur që vajza e vetme merr 

gjysmën, kurse kur janë dy vajza e më shumë marrin dy të tretat. 

Gjithashtu, Kurani Famëlartë ka vendosur që motra e vetme merr 

gjysmën e trashëgimisë dhe, kur janë dy motra e më shumë, 

marrin dy të tretat. Pikërisht gjykimin për të ndarë midis të 

afërmve atë çka mbetet pas pjesëtimit të pjesëve ligjore, imamitë e 

kundërshtojnë në mënyrë të prerë. 

 Në lidhje me ajetin e parë, imamitë përgjigjen: 

 1- Në të vërtetë, Kurani ka caktuar pjesë ligjore dy të tretat 

për dy vajza e më shumë dhe ka caktuar gjysmën për një vajzë të 

vetme, por ka heshtur për një të tretën që mbetet prej pjesës së 

vajzave, ashtu siç ka heshtur edhe për gjysmën tjetër që mbetet, 

pasi vajza e vetme merr gjysmën.  

Për më tepër, Kurani nuk është shprehur në mënyrë të 

prerë në lidhje me pjesëtimin e gjysmës që mbetet prej 

trashëgimisë, kështu që patjetër duhet të ekzistojë një person, të 

cilit i kthehet ajo që ka mbetur pas pjesëtimit të pjesës ligjore, 

megjithëkëtë Kurani Famëlartë nuk e ka përcaktuar këtë person 

me emër. Nëse do të ishte ndryshe, kurrsesi nuk do kishte 

ndodhur kundërshtimi. Për më tepër, as medh‟hebet e Ehli Sunetit 
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nuk flasin për këtë person, as nga afër e as nga larg, sepse hadithi 

“Jepni pjesët ligjore…”, nuk është hadith i shkallës “Sahijh”, ashtu 

siç u shpjegua më sipër, kështu që nuk ka mbetur asgjë që të 

tregojë në mënyrë të përcaktuar se kujt i duhet kthyer ajo që ka 

mbetur prej lënies, përveç ajetit 6 të sures “El Ahzab”:  

امِد بْيَلعْمضُك ُك ْم  َل ْم َل بِد ْيَلعْم ٍد  ِد  ِدتَلااِد ااِد “  ” َل ُك لُك  اْم َلرْماَل

“…dhe të afërmit prej barkut, në Librin e Allahut, kanë 

më përparësi ndaj njëri-tjetrit…”, domethënë më i afërmi ka më 

përparësi se i afërmi që vjen si radhë, pas të parit dhe padyshim 

që vajza e të vdekurit është më e afërt te ai se vëllai i tij, sepse 

vajza është e afërt te ai pa ndërmjetësues, kurse vëllai ose motra 

janë të afërm te ai me ndërmjetësinë e babait ose të nënës, ose t ë të 

dyve së bashku, domethënë se me të vdekurin janë vëlla e motër 

prej t ë njëjtës nënë e prej të njëjtit baba, ose vetëm prej nëne. 

Prandaj, në këtë gjendje, thonë imamitë, teprica duhet t‟i kthehet 

vajzës, ose dy vajzave të të vdekurit dhe jo vëllait të tij. 

 2- Hanefitë dhe hanbelitë kanë thënë: “Kur i vdekuri lë 

vetëm një vajzë, ose lë dy vajza dhe s‟ka asnjë tjetër që i takon 

pjesë ligjore, gjithashtu s‟ka as prej fisit, e gjithë pasuria i takon 

vajzës, gjysma e pasurisë pjesëtohet sipas pjesëve ligjore dhe 

vajzës i kthehet ajo çka mbetet. E njëjta gjë është edhe në rastin 

kur janë dy vajza, të cilave u takojnë dy të tretat e trashëgimisë, 

kurse pjesa tjetër u kthehet motrave, meqenëse ajeti nuk tregon 

mohimin e kthimit te ata që marrin pjesë ligjore, gjithashtu nuk 

tregon mohimin as për të tjerët, sepse argumenti nuk mund të 

copëzohet.” 
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 Hanefitë e hanbelitë kanë thënë se, kur i vdekuri lë nënën 

dhe përveç asaj s‟ka asnjë që t ë marrë pjesë ligjore, gjithashtu s‟ka 

as të afërm, në këtë gjendje, nëna merr një të tretën si pjesë ligjore 

dhe dy të tretat që mbesin, i merr me kthim. Meqenëse nëna e 

merr të gjithë trashëgiminë, patjetër që bëhet e detyrueshme që 

edhe vajza e vetme të marrë të gjithë trashëgiminë, sepse që të 

dyja, nëna dhe vajza, janë prej atyre që marrin pjesë ligjore (“El 

Mugnij” dhe “El Mijzàn” e autorit Esh Sha'rànij”, kapitulli “Pjesët 

ligjorë të trashëgimisë”). 

 3- Të katër medh‟hebet e Ehli Sunetit ndajnë një mendim të 

përbashkët se, kur i vdekuri lë babain dhe vetëm një vajzë, babai 

merr pjesën e tij ligjore, një të gjashtën dhe vajza e vetme merr 

pjesën e saj ligjore, që është gjysma, kurse pjesa që mbetet i 

kthehet vetëm babai, megjithëse i Plotpushtetshmi ka thënë:  

ا السُّردُكسُك  ِدَّا  ْيَلرَل َل إِدنْم  َلانَل لَلهُك  َللَلدٌت ” دٍد مِّ ْيْم ُكمَل   ” ِد َلبْيَل َل ْمهِد لِد ُك ِّ  َلااِد

“…dy prindërve të tij, çdo njërit i takon një e gjashta prej asaj 

që ai ka lënë, nëse ai ka lënë fëmijë…” (Sure “En Nisa”, ajeti 11)  

Në këtë ajet të nderuar, nuk e mohohet që pjesa ligjore e 

trashëgimisë për babain të jetë më shumë se një e gjashta. E këtillë 

është edhe pjesa ligjore e trashëgimisë në fjalën e Allahut të 

Lartësuar:  

ا ال ِّصْم ُك  ۖ   فْيَللَل ُك َّ اْيُكلُكثَلا مَلا  ْيَلرَل َل ” دَل ًة فْيَللَل َل ااَل ْم  َلااِد  ” َلإِدنْم  َل

“…atyre (femrave) trash ëgojn ë dy të tretat e asaj që ai ka lënë 

dhe, nëse është vetëm një vajzë, asaj i takon gjysma…” (Sure “En 

Nisa”, ajeti 11) 
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 Siç shihet edhe në këtë ajet, nuk mohohet që vajzat të marrin më 

shumë se dy të tretat, ashtu siç nuk mohohet që vajza e vetme të 

marrë më shumë se gjysmën, duke theksuar se pjesët ligjore të 

vajzave prej të dy prindërve janë përmendur në një ajet të vetëm 

dhe në vijim, njëra pjesë pas tjetrës. 

 4- Allahu i Plotpushtetshëm thotë: 

الِد ُك ْم فَل ِدن  َّْم ” یْمدَل ْم ِد م  رِّجَل تَل ْم ِددُك ا  َل ِد ِد فْيَلرَلجُك ٌت  َلامْمرَل َل َلانِد   َلااْم  “  َل ُك اَلا رَلجُكلَل ْم

“…kërkoni të dëshmojnë dy dëshmitarë prej burrave tuaj dhe, 

nëse nuk janë dy burra, atëherë një burrë e dy gra…” (Sure “El 

Bekare”, ajeti 282) 

Ky ajet i nderuar e thotë tekstualisht që borxhi vërtetohet 

me dy dëshmitarë burra, por vërtetohet edhe me dëshminë e një 

dëshmitari burrë dhe t ë dy grave, megjithëse disa prej katër 

medh‟hebeve të Ehli Sunetit e vërtetojnë borxhin edhe me 

dëshminë e vetëm të një dëshmitari burrë, krahas betimit të tij. 

Imam Maliku ka thënë se vërtetohet edhe me dëshminë e dy 

grave, krahas betimit të atyre të dyjave. Është fakt që ky ajet nuk 

tregon se borxhi nuk vërtetohet me dëshminë e vetëm t ë një 

dëshmitari, krahas betimit të tij. Gjithashtu, edhe ajeti që flet për 

trashëgiminë, nuk tregon pavlefshmërinë e kthimit vajzës ose 

vajzave, ose motrës e vëllait. 

 Në lidhje me ajetin: “  nëse vdes një…“ ” إِدنِد امْمرُك ٌت  َللَل َل لَلیْم َل لَلهُك  َللَلدٌت 

njeri që nuk ka fëmijë... ” (Sure “En Nisa”, ajeti 176), imamitë janë 

përgjigjur se fjala “fëmijë”, në tekstin e ajetit, “veled” thuhet për 

meshkuj e për femra, pasi rrënja e kësaj fjale është fjala “vilàdeh”, 

që do të thotë “lindje fëmije”. Togfjalëshi “lindje fëmije” përfshin 
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djalin dhe vajzën. Përveç kësaj, ndarësi i përbashkët mes njeriut 

dhe të afërmve të tij prej gjakut, është lidhja e drejtpërdrejtë ose jo 

e drejtpërdrejtë me këta të afërm. Por edhe fjala “të afërm” 

përfshin në mënyrë të barabartë meshkujt e femrat.  

Në Kuranin Famëlartë, fjala “eulàd”-“fëmijë”, në numrin shumës, 

është përdorur për fëmijët meshkuj e për fëmijët femra, ashtu siç 

thotë Allahu i Lartësuar në disa ajete të Kuranit:  

یْم ُك ُك اللَّهُك  ِد  َل ْمالَلدِد ُك ْم ” ِد  ۖ    ُك وِد ثْم ُك اَل ِّ اْم ُكاثْيَلیْيَل ْم  “لِدللَّ َلرِد مِد

“Allahu ju urdhëron për fëmijët tuaj (për trashëgiminë), pjesa e 

mashkullit është sa pjesët e dy femrave...” (Sure “En Nisa”, ajeti 

11) 

  

لَل مِد ْم  َللَلدٍد ”  “مَلا  َلانَل لِدلَّهِد  َلنْم  ْيَلتَّ ِد

“Allahu s’ka nevojë të ketë fëmijë…” (Sure “Merjem”, ajeti 35) 

domethënë as fëmijë mashkull e as fëmijë femër;  

لَلقْم َلا ُك  مِّ ْم ذَل َلرٍد  َل ُكاْيْمثَلى” ا ال َّاسُك إِداَّا  َل  “ َل   َل ْيُّر َل

“O njerëz! Ne ju kemi krijuar prej një mashkulli e prej një 

femre…” (Sure “El Huxhuràt”, ajeti 13)  

 Bazuar mbi këto shpjegime, djali e ndalon vëllain (xhaxhain 

e tij), por edhe vajza e ndalon atë, duke shtuar se ashtu si janë 

përgjigjur (imamitë) për trashëgiminë e vajzës, po me këtë 

shpjegim i janë përgjigjur trashëgimisë së motrës.  
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Imamitë kanë vënë përballë medh‟hebeve të Ehli Sunetit 

forma të shumta komplikimesh, duke i ngarkuar me detyrime, të 

cilat, natyrisht, ata nuk i pranojnë, pasi ato detyrime nuk 

përputhen me analogjinë me të cilën ata punojnë.  

Do të përmendim njërin prej komplikimeve, që tregohet në 

librin “El Xheuahir”: “Le të supozojmë se i vdekuri ka lënë dhjetë 

vajza dhe vetëm një djalë. Në këtë gjendje, djali merr një të 

gjashtën, ndërsa vajzat marrin pesë të gjashtat. Sikur në vend të 

djalit të ishte për të vdekurin një djalë xhaxhai, domethënë që i 

vdekuri ka lënë dhjetë vajza dhe një djalë xhaxhai, nëse trashëgimia do 

të pjesëtohej me “et ta'sijb”, djali i xhaxhait merr një të tretën dhe 

vajzat marrin dy të tretat. Në këtë gjendje, vetëkuptohet që në 

pjesën e tij të trashëgimisë, djali i këtij të vdekuri është në gjendje 

shumë më të keqe se djali xhaxhait të tij.” 

 Është normale që njeriu ka më shumë dashuri e ndjeshmëri 

për fëmijët e tij se sa për vëllezërit, pasi njeriu sheh në ekzistencën 

e fëmijës së tij, mashkull apo femër qoftë fëmija, vijimësin ë e 

ekzistencës së tij. Pikërisht ky fakt ka bërë që në Liban të shikojmë 

se shumë individë të familjeve libaneze, që kanë vetëm vajza, 

ndërrojnë medh‟hebin dhe prej Ehli Sunetit kalojnë në 

medh‟hebin e imamive, jo për ndonjë gjë, veçse prej frikës që, 

krahas fëmijëve të tij, do të marrin pjesë në pasurinë e tij edhe 

vëllezërit ose xhaxhallarët. 

 Në ditët e sotme janë të shumtë fukahatë e Ehli Sunetit që 

kanë filluar të mendojnë të heqin dorë prej pjesëtimit të 

trashëgimisë me “et ta'sijb” dhe t‟i përmbahen fjalës s ë imamive, 

në lidhje me trashëgiminë e plotë për vajzën e vetme, plotësisht 

ashtu siç kanë hequr dorë prej thënies për pavlefshmërinë e 
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testamentit për trashëgimtarin dhe tani shprehen për vlefshmërinë 

e testamentit, ashtu siç thonë imamitë, pavarësisht nga konsensusi 

mes katër medh‟hebeve për pavlefshmërinë. 

 

El aulu 

 “El aulu” kemi, kur pjesët ligjore që duhet të merren, janë 

më shumë se lënia, për shembull, i vdekuri ka lënë gruan, dy 

prindërit dhe dy vajza, pjesa ligjore e gruas është një e teta, pjesa 

ligjore e dy prindërve është një e treta dhe pjesa ligjore që marrin 

dy vajzat është dy të tretat, në një kohë që e gjithë lënia është më 

pak se pjesët ligjore që duhet të merren: një e teta, një e treta dhe 

dy të tretat.  

Po japim një shembull tjetër: Gruaja vdes dhe lë burrin e dy 

motra vetëm prej babe. Pjesa ligjore që merr burri, është gjysma 

dhe pjesa ligjore që marrin dy motrat, është dy të tretat. Mirëpo 

lënia nuk e përballon gjysmën dhe dy të tretat.  

Theksojmë se “el aulu” kemi, vetëm nëse ekziston burri ose 

gruaja. 

 Fukahatë kanë mendime të ndryshme mes tyre, nëse 

mosplotësimi i pjesëve ligjore do të shpërndahet mbi të gjithë ata 

që marrin pjesë ligjore, apo shpërndahet vetëm mbi disa prej tyre 

dhe nuk shpërndahet mbi disa të tjerë. 

 Të katër medh‟hebet e Ehli Sunetit janë shprehur për “el 

aulu”, domethënë se ajo që është mangët për të mbuluar të gjitha 

pjesët ligjore, shpërndahet mbi të gjithë ata që marrin pjesë ligjore, 

sipas pjesës ligjore që merr secili, plotësisht si borxhdhënësit, kur 
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pasuria e borxhmarrësit nuk mjafton që ata të marrin të drejtën e 

tyre të plotë.  

Një shembull tjetër: Sipas katër medh‟hebeve, kur ekziston 

gruaja, dy prindërit dhe dy vajza, çështja e pjesëtimit të 

trashëgimisë, do të bëhet sipas “el aulu”, domethënë që pjesët 

ligjore të detyrueshme, që do të ndahen, të bëhen 27 hise, nga 24 

që ishin. Sipas këtij shtimi, gruaja prej 27 hiseve merr tri hise, 

domethënë që një e teta e saj bëhet nëntë, dy prindërit prej 27 

hiseve marrin tetë hise dhe vajzat marrin 16 hise. 

 Imamitë janë shprehur kundër “el aulu” dhe pjesët ligjore 

që merren, te imamitë mbesin aq sa ishin, vetëm 24, ndërsa 

pakësimi hyn vetëm te dy vajzat, domethënë gruaja merr 3/24, dy 

prindërit marrin 8/24 dhe ajo që mbetet, u takon dy vajzave. 

 Të katër medh‟hebet e kanë nxjerrë argumentin për “el 

aulu” - shtimin e hiseve të trashëgimisë dhe shpërndarjen e asaj që 

mungon, mbi të gjithë ata që marrin pjesë ligjore. Këtë lloj 

shpërndarje ata e kanë nxjerrë nga një ngjarje që ndodhi në kohën 

e kalifit të dytë, Ymerit, kur vdiq një grua, e cila la burrin dhe dy 

motra vetëm prej babe.  

 Sahabët u mblodhën dhe thanë: “Allahu ka bërë pjesë 

ligjore për burrin gjysmën, kurse për t ë dy motrat ka bërë dy të 

tretat. Nëse do të fillojmë pjesëtimin me burrin, nuk do të 

mbulohen dy të tretat për t ë dy motrat. Gjithashtu, nëse do të 

fillojmë me dy të tretat që u takojnë t ë dy motrave, nuk do të 

mbulohet gjysma që i takon burrit.” Në këtë gjendje kalifi kërkoi, 

që ata ta sqaronin këtë çështje. 
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 Disa prej tyre u shprehën për “el aulu”-“shtim të hiseve”, 

domethënë shtim, duke zvogëluar pjesët ligjore dhe shpërndarjen 

e saj që mungonte mbi të gjithë. Mirëpo këtë lloj pjesëtimi të 

trashëgimisë e kundërshtoi Ibn Abasi, madje e kundërshtoi me të 

madhe. Pavarësisht nga ky kundërshtim, kalifi nuk e mori në 

konsideratë fjalën e tij, por veproi sipas fjalës së të tjerëve dhe tha: 

“Në këtë pasuri, unë nuk gjej gjë më të mirë se sa ta shpërndaj atë 

që mungon mbi ju me hise.” 

Ymeri është i pari që pakësoi pjesët ligjore si vlerë, për hir 

të pjesëtimit dhe pikërisht kjo mënyrë pjesëtimi është adaptuar 

prej medh‟hebeve të Ehli Sunetit. 

 Imamitë kanë arritur në përfundimin se “el aulu” është e 

pavlefshme dhe thonë se është e pamundur që Allahu i 

Madhëruar të bëjë në një pasuri gjysmë dhe dy të tretat, ose një e 

teta, një e treta dhe dy të tretat.  

Transmetohet prej Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) dhe prej 

nxënësit të tij, Abdullah bin Abasit: “Ai që numëron kokrrizat e rërës, 

le të mësojë se hiset e trashëgimisë nuk mund të shtohen më shumë se 

gjashtë, domethënë nuk mund të shtohen më shumë nga sa janë caktuar 

në Librin e Allahut. Këto hise janë: gjysma, një e katërta, një e teta, dy të 

tretat, një e treta dhe një e gjashta.” 

 Te imamaitë mangësia gjithmonë u ngarkohet vajzave e 

motrave dhe nuk i ngarkohet as burrit, as gruas, as nënës e as 

babait, sepse vajzat e motrat kanë vetëm një pjesë ligjore, për 

rrjedhojë, ato nuk zbresin nga një pjesë ligjore më e madhe në një 

pjesë ligjore më të vogël.  
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 Veç kësaj, ato trashëgojnë me pjesë ligjore të përcaktuara, 

kur nuk ka mashkull, ose trashëgojnë për shkak të afërsisë, kur 

krahas femrave ka edhe mashkull, madje për ato mund të këtë 

pjesë, krahas ekzistencës së mashkullit, më pak nga sa do të ishte 

pjesa e tyre ligjore, nëse do të ishin vetëm. Burri, në pjesëtimin e 

trashëgimisë me “el-aulu”, domethënë me shtimin e numrit të 

hiseve, me qëllim që të arrihet pjesëtimi sipas pjesëve ligjore, pjesa 

e tij ligjore, realisht, zbret prej gjysmës në një të katërtën, gruas i 

zbret prej një të katërtës në një të tetën, nënës i zbret prej një të 

tretës në një të gjashtën. Në disa raste, babai trashëgon me pjesë 

ligjore një të gjashtën dhe çdo njëri prej trashëgimtarëve që u 

përmend sipas pjesëve ligjore që i takon të marrë, nuk lejohet që 

atij as t‟i pakësohet pjesa ligjore më e ulët që i takon e as t‟i hiqet 

ndonjë gjë prej pjesës së tij ligjore. Prandaj, në ndarjen e 

trashëgimisë, fillohet më parë me burrin dhe ajo që mbetet, e 

marrin vajzat ose motrat. 

 Shejkhu Ebu Zuhrah, në librin e tij “Trashëgimia te 

xhaferitë” ka shkruar: “Ibn Shihab Ez Zehrij ka thënë: „Sikur 

fetvaja e Imamit të drejtë, Ymer Bin El Khat‟tàbit të mos qe para 

fetvasë së Ibn Abasit, patjetër që fjala e Ibn Abasit do të meritonte 

të ndiqej prej dijetarëve, pasi ajo fjalë e tij gëzon fjalën e 

përbashkët të fukahave.” 

Imamitë, në lidhje me këtë çështje, kanë zgjedhur të 

adaptojnë mendimin e Ibn Abasit, sepse ajo është fjalë që meriton 

të ndiqet, ashtu siç ka theksuar Ibn Shihab Ez Zehrij, i cili është 

quajtur “Deti i diturive” dhe ka qenë nxënës i Imam Aliut (Paqja 

qoftë mbi të!). 

*   *   * 
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PRIMDËRIT, FËMIJËT DHE FËMIJËT E 

FËMIJËVE 

 

 

 Më sipër është theksuar më shumë se një herë që shkallët e 

trashëgimisë te imamitë janë tri: 

 Shkalla e parë: Dy prindërit, fëmijët dhe fëmijët e fëmijëve.  

 Shkalla e dytë: Gjyshërit dhe gjyshet, vëllezërit e motrat dhe 

fëmijët e tyre.  

 Shkalla e tretë: Xhaxhallarët, dajat dhe fëmijët e tyre. 
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 Gjithashtu, është theksuar se këto shkallë, në trashëgimi, 

janë sipas renditjes, domethënë, një trashëgimtar i shkallës së 

dytë, nuk trashëgon, kur është një trashëgimtar i shkallë së parë, 

as trashëgimtari i shkallës së tretë, nuk trashëgon, kur është një 

trashëgimtar i shkallës së dytë. 

 Tani do të flasim për trashëgiminë e shkallës së parë. 

Argument për këtë shkallë është fjala e Imam Bakirit, babai i 

Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Nuk trashëgon, kur është 

nëna, as kur është babai, as kur është djali, as kur është vajza, 

përveçse burri e gruaja. Burrit nuk i pakësohet asgjë prej gjysmës, 

kur ai s‟ka fëmijë, as gruas nuk i pakësohet asgjë prej një të 

katërtës, kur burri nuk ka lënë fëmijë. Nëse ata të dy kanë fëmijë, 

burrit i takon një e katërta dhe gruas i takon një e teta.” 

 

Babai 

 Për trashëgiminë e babait, ka disa gjendje: 

 1- Kur është vetëm babai, domethënë nuk është as nëna, as 

fëmijët e as fëmijët e fëmijëve, as njëri prej bashkëshortëve, 

domethënë nuk ekziston askush prej të afërmve përveç babait, në 

këtë gjendje, e gjithë pasuria i jepet babait për shkak të afërsisë. 

 2- Kur krahas babait është njëri prej bashkëshortëve, 

bashkëshorti merr pjesën e tij më të lartë dhe ajo që mbetet, i jepet 

babait për shkak të afërsisë, duke ditur se në Librin Famëlartë, 

babait nuk i është caktuar pjesë ligjore, kur i vdekuri s‟ka fëmijë. 

 3- Kur krahas babait, ka një djalë, ose disa djem, ose ka 

vajza e djem, ose është djali i djalit, qoftë edhe kur shkalla zbret 
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më poshtë, babai merr vetëm një të gjashtën dhe ajo çka mbetet, e 

marrin të tjerët. 

 4- Kur krahas babait është një vajzë e vetme, babait i takon 

me pjesë ligjore një e gjashta, kurse vajzës i takon gjysma, ndërsa 

një e treta që mbetet, i kthehet babait dhe vajzës, domethënë nuk i 

kthehet vetëm babait.  

Në këtë gjendje, pjesët ligjore të trashëgimisë janë katër: një 

pjesë i takon babait dhe tri pjesët e tjera i takojnë vajzës. Autori i 

librit “Miftàhul-Keràmeh” ka thënë: “Çdo subjekt prej subjekteve 

të kthimit, nëse trashëgimtarë në atë janë dy prej atyre që marrin 

pjesë ligjore, kthimi bëhet katër. Në qoftë se janë tre trashëgimtarë, 

kthimi bëhet pesë.” 

 5- Kur krahas babait janë dy vajza e më shumë, babait i 

takon një e pesta, vajzat trash ëgojn ë katër të pestat dhe një e 

gjashta që mbetet pas heqjes së pjesës ligjore të babait e pas heqjes 

së pjesës ligjore të vajzave, u kthehet të gjithëve dhe nuk i kthehet 

vetëm babait. 

 6- Kur krahas babait është edhe nëna, ajo merr pjesën e saj 

ligjore, që është një e treta, kur nëna s‟ka ndalim, por, nëse nëna 

ka ndalim, nëna merr vetëm një të gjashtën dhe atë çka mbetet, e 

merr të plotë babai. 

 Pyetje: Përse ajo që mbetet, pas ndarjes së pjesëve ligjore, 

nuk i kthehet babait dhe nënës së bashku, siç ishte, rasti kur janë 

njëkohësisht pjesa e babait dhe pjesa e vajzës? 

 Përgjigje: Babai e vajza janë prej atyre që marrin pjesë 

ligjore, domethënë marrin pjesë të përcaktuara ligjërisht, kur janë 
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të dy dhe kur janë ata që marrin pjesë ligjore. Secili merr pjesën e 

tij ligjore dhe ajo që mbetet, shpërndahet për çdo njërin prej tyre, 

sipas pjesës ligjore që u takon, domethënë teprica i shtohet pjesëve 

ligjore të çdo njërit, në varësi të madhësisë së pjesës ligjore që ai 

merr.  

Në rastin kur janë edhe babai, edhe nëna, ashtu siç kemi 

rastin që po trajtojmë, babai nuk trashëgon me pjesë ligjore, kurse 

nëna trashëgon me pjesë ligjore, madje edhe kur nuk ka djalë. Në 

këtë gjendje, bashkimi i babait me nënën, është bashkim i atij që 

nuk merr pjesë ligjore me atë që merr pjesë ligjore, domethënë që 

ky bashkim është e kundërta e bashkimit të babait me vajzën, 

sepse që të dy janë prej atyre që marrin pjesë ligjore. Kur 

bashkohen ata që marrin pjesë ligjore, me atë që nuk merr pjesë 

ligjore, në atë çka mbetet, marrin pjesë prej mbetjes, si ata që 

marrin pjesë ligjore, ashtu edhe ata që nuk marrin pjesë ligjore. 

 7- Kur krahas babait është vajza e djalit, ajo gëzon të drejtën 

e babait së saj, domethënë babai merr një të gjashtën dhe ajo çka 

mbetet, i takon vajzës, ashtu siç e shpjeguam më sipër, në pikën 3. 

Kur krahas babait është djali i vajzës, ai hyn në dispozitën e nënës 

së tij, ashtu siç u tha më lart, në pikën 4, sepse, me fjalën e 

përbashkët të fukahave dhe me tekst, fëmijët e fëmijëve, kur i kanë 

humbur prindërit, zënë vendin e prindërve të tyre.  

Me lejen e Allahut, do të jepen edhe hollësitë në lidhje me këtë 

çështje.  

 

Nëna 
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 Për trashëgiminë e nënës, ka disa gjendje: 

 1- E gjithë pasuria i jepet nënës, kur s‟është as babai, as 

fëmijët, as fëmijët e fëmijëve dhe as ndonjë prej bashkëshortëve. 

Në këtë gjendje, nëna merr një të tretën me pjesë ligjore dhe atë që 

mbetet, e merr me kthim. 

 2- Nëna merr tre të katërtat, kur krahas asaj është vetëm një 

grua. Një të tretën e merr në pjesë ligjore dhe tepricën e merr me 

kthim. 

 3- Nëna merr gjysmën, kur krahas asaj është vetëm burri. 

Një të tretën e merr me pjesë ligjore dhe atë që mbetet, e merr me 

kthim. 

 4- Nëna merr një të tretën, kur krahas asaj është babai dhe 

nuk ndalohet pjesa e shtuar mbi një të gjashtën për shkak se i 

vdekuri ka lënë dy motra, ose katër motra, ose ka lënë një vëlla e 

dy motra prej babe e prej nëne, ose vetëm prej babe. Të gjithë këta 

nuk trashëgojnë as kur është babai e as kur është nëna, por ata e 

ndalojnë nënën në pjesën që shtohet mbi një të gjashtën. 

 5- Nëna merr një të katërtën, kur krahas asaj është një vajzë, 

plotësisht ashtu siç u shpjegua në pikën 4, në paragrafin “Babai”. 

 6- Nëna merr një të gjashtën, kur krahas asaj është babai e 

vëllezërit. Këta e ndalojnë nënën në pjesën që shtohet mbi një të 

gjashtën, ashtu siç u shpjegua në pikën 4 të këtij paragrafi. 

Gjithashtu, nëna merr një të gjashtën, kur krahas asaj është një ose 

më shumë fëmijë. 

 7- Nëna merr një të pestën, kur krahas asaj janë dy vajza, 

plotësisht ashtu siç u shpjegua në pikën 5 të paragrafit “Babai”.  
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 8- Nëna merr më pak se një të katërtën dhe më shumë se 

një të pestën, kur krahas asaj është një vajzë dhe burri. 

 9- Fëmijët e fëmijëve zënë vendin e prindërve të tyre, kur 

nuk i kanë prindërit dhe çdo njëri prej tyre përfaqëson rolin që 

kishte babai i tij; edhe vajza e djalit është si djali; edhe vajza e 

vajzës është si vajza, pa asnjë diferencë. 

 

Fëmijët 

 Kur është vetëm një fëmijë, ai e merr të gjithë pasurinë, 

mashkull ose femër qoftë, por duhet të theksohet se mashkulli e 

merr të gjithë pasurinë për shkak të afërsisë, kurse vajza e vetme e 

merr gjysmën e pasurisë në pjesë ligjore dhe gjysmën tjetër e merr 

me kthim. Kur janë disa fëmijë meshkuj dhe krahas tyre s‟ka asnjë 

femër, pasuria pjesëtohet në mënyrë të barabartë mes fëmijëve 

meshkuj. Po kështu veprohet, kur janë disa femra dhe krahas tyre 

s‟ka asnjë mashkull. Kur janë disa meshkuj e disa femra, 

mashkulli merr sa pjesa e dy femrave.  

 Kur krahas fëmijëve janë edhe dy prindërit e të vdekurit, 

ose vetëm njëri prej prindërve të tij dhe ndër fëmijët është vetëm 

një mashkull, dy prindërve u takon një e gjashta, domethënë dy 

prindërve së bashku u takon një e gjashta dhe ajo që mbetet, u 

takon fëmijëve. Kur krahas fëmijëve është burri, ose gruaja, burri 

merr një të katërtën, kurse gruaja merr një të tetën dhe pjesa që 

mbetet, u takon fëmijëve. Kur krahas vajzës së vetme janë edhe dy 

prindërit, vajza e vetme merr tre të pestat dhe prindërit marrin dy 

të pestat, kur për nënën s‟ka ndalues. Nëse ekziston ndaluesi, 
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nëna merr një të gjashtën dhe ajo që mbetet prej dy të pestave, i 

takon babait. 

 Kur krahas dy vajzave e më shumë janë edhe dy prindërit, 

vajzat marrin dy të tretat dhe secili prind merr një të pestën. 

 Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Këtë unë e gjej pa 

asnjë kundërshtim, madje në librin “El Mesalik” dhe në librin 

“Keshful Lithàm” thuhet se kjo ndarje gëzon fjalën e përbashkët të 

fukahave.” 

Në një transmetim të gradës “Sahijh”- “I saktë” thuhet: 

“Imam Bakiri, babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), më 

lexoi mua librin e pjesëve ligjore të trashëgimisë, të diktuar prej 

vetë të Dërguarit të Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi atë e 

mbi familjen e tij!) dhe shkruar me dorën e Imam Aliut (Paqja qoftë 

mbi të!. Në ato pjesë, unë gjeta: Një burrë ka lënë vajzën dhe 

nënën e tij. Vajzës së tij i takon gjysma në tri hise, kurse nënës i 

takon një e gjashta në një hise, domethënë pasuria ndahet në katër 

hise, tri hise i takojnë vajzës dhe një hise i takon nënës.  

Gjithashtu, në ato unë lexova: Një burrë ka lënë vajzën dhe 

babain. Vajzës i takon gjysma në tri hise dhe babait i takon një e 

gjashta në një hise, domethënë që pasuria u nda në katër hise, tri 

hise i takojnë vajzës dhe një hise i takon babait. 

Po aty lexova se një burrë ka lënë dy prindërit e vet dhe 

vajzën e tij. Vajzës i takon gjysma në tri hise dhe secilit prind i 

takon një e gjashta, secili prej tyre hisen e tij, domethënë pasuria 

ndahet në pesë hise, tri hise i takojnë vajzës dhe dy hiset që 

mbesin, janë për të dy prindërit.” 
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 Autori i librit “Miftahul-Kerameh” ka thënë: “Kjo rrugë e 

përmendur te njoftimet, është marrja e çështjes në origjinën e 

punës, pa pasuar asnjë shembull. Këtë rrugë e ka mbështetur 

dijetari, vërtetues i transmetimeve, Et Tùsij në parathënien e 

kumtesës së tij “El Fàdilul Behàij”.  

 

 

 

Fëmijët e fëmijëve 

 Asnjë prej fëmijëve të fëmijëve nuk trashëgon, kur është 

njeri prej vetë fëmijëve të barkut, por fëmijët e fëmijëve zënë 

vendin e fëmijëve, kur fëmijët e të vdekurit nuk janë. Çdo grup 

prej fëmijëve të fëmijëve merr pjesën e atij me të cilin ka afërsi. 

Edhe fëmijët meshkuj të vajzës, sado që të jenë, marrin pjesën e 

nënës së tyre, edhe sikur ajo të jetë gjallë; edhe fëmijët e djalit, 

qoftë edhe një femër e vetme, trash ëgojn ë pjes ën e babait të tyre, 

edhe nëse babai i tyre është gjallë. Fëmijët e vajzës e ndajnë 

trashëgiminë mes tyre, sipas caktimit: mashkullit i takon aq sa 

është pjesa e dy femrave, plotësisht ashtu siç pjesëtohet mes 

fëmijëve të djalit. Por duke theksuar, se më i afërmi e ndalon më të 

largëtin, nuk trashëgon nipi i djalit, kur është djali i djalit. Fëmijët 

e fëmijëve janë ortakë me prindërit e të vdekurit, ashtu si prindërit 

e tyre. Edhe kthimi i trashëgimisë për fëmijët e vajzës bëhet ashtu 

siç bëhet edhe për vajzën. Nëse krahas fëmijëve të fëmijëve është 

burri ose gruaja, që të dy kanë pjesën më të ulët, plotësisht si në 

rastin me fëmijët e barkut. 
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 Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Në mesin e 

fukahave njihet se fëmijët e fëmijëve, edhe nëse shkojnë poshtë, 

meshkuj e femra, zënë vendin e prindërve të tyre në ndarjen e 

trashëgimisë që u takon dy prindërve, fëmijët e fëmijëve ndalohen 

prej dy hiseve më të larta deri në dy hise më të ulëta dhe fëmija i 

fëmijës, përveç dy prindërve, ndalon të afërmit e tjerë.  

 Prej Imam Sadikut dhe prej babait të tij, Imam Bakirit (Paqja 

e Allahut qoftë mbi ta!) ësht ë transmetuar: “Nëse nuk ka fëmijë, por ka 

fëmijë të fëmijës, mashkull ose femër, ata janë në pozitën e djalit, fëmijët e 

djalit janë në pozitën e djalit dhe trashëgojnë trashëgiminë e djalit; edhe 

fëmijët e vajzës janë në pozitën e vajzës dhe trashëgojnë trashëgiminë e 

vajzës. Fëmijët e fëmijëve i ndalojnë t ë dy prindërit e t ë dy bashkëshortët 

prej hiseve të tyre më të shumta, edhe nëse shkojnë më lart, domethënë 

fëmijët e fëmijëve të barkut të dytë, ose të barkut të tretë, ose edhe më 

shumë, ata trashëgojnë atë çka trashëgon djali i barkut dhe ndalojnë ata 

që ndalon djali i barkut.” 

 Autori i librit “El Xheuahir”, duke komentuar këtë njoftim, 

ka thënë: “Ai është tekst për atë që kërkohet.” 

 

Veçimi në dhënie 

Këtu, qëllimi i përdorimit të togfjalëshit “veçimi në dhënie” 

është të tregojë sendin me të cilin veçohet fëmija i parë ndaj 

trashëgimtarëve të tjerë. Fukahatë kanë përmendur se fëmija i 

parë veçohet të marrë rrobat e të vdekurit, unazën e tij, shpatën e 

tij dhe mus‟hafin e tij, me kusht që të jetë mashkull. Djali i madh i 

merr këto sende, kur i vdekuri ka lënë edhe pasuri tjetër përveç 

sendeve që u përmendën. Nëse i vdekuri nuk ka lënë gjë tjetër 
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përveç këtyre sendeve, atëherë djali i madh nuk veçohet me asgjë 

nga këto sende të të vdekurit. Disa fukaha kanë vënë kusht që 

djali më i madh të jetë prej imamive dhe kanë thënë se ai nuk e 

merr shpatën e tij.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Për këtë kusht s‟ka 

argument dhe, për sa i përket origjinës së veçimit në dhënie 

(habvetun), ajo është prej çështjeve të imamive dhe të 

informacioneve të tyre.” 

Në lidhje me këtë çështje, te imamitë janë gërshetuar tekstet 

që ata kanë prej imamëve të tyre. Në “Sahijhun” e Rebij‟ijit, prej 

Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), thuhet: “Kur vdes burri, fëmija i 

tij më i madh merr shpatën e tij, mus‟hafin e tij, unazën e tij dhe 

mburojën e tij.” 

 

*   *   * 
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GJYSHËRIT, VËLLEZËRIT DHE FËMIJËT E 

TYRE 

 

 

Në kapitullin e mëparshëm folëm për shkallën e parë të 

trashëgimtarëve, që ishin t ë dy prindërit, fëmijët dhe fëmijët e 

fëmijëve. Tani, sipas renditjes, do të flasim për shkallën e dytë të 

trashëgimtarëve, që janë: gjyshërit, gjyshet vëllezërit, motrat dhe 

fëmijët e tyre.   

 

Vëllezërit 
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 Vëllezërit janë quajtur edhe kurorë, sepse ata e rrethojnë 

burrin siç rrethon kurora kokën. Kur i vdekuri ka vetëm një vëlla 

prej nëne e prej babe dhe krahas këtij vëllai të vetëm s‟ka asnjë 

tjetër prej shkallës së tij, pasuria i takon e plotë këtij vëllai të 

vetëm, për shkak të afërsisë.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim e pa asnjë komplikim, ashtu si thotë Allahu i 

Lartësuar:  

ا إِدن  َّْم  َل ُك   ََّلا  َللَلدٌت    َل ُك َل ”  “  َلرِداْيُك َل

“…edhe ai (vëllai) e trashëgon atë (pasurinë e motrës), 

nëse ajo s’ka fëmijë…” (Sure “En Nisa”, ajeti 176) 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një burrë 

që ka vdekur dhe ka lënë vetëm një vëlla, domethënë s‟ka lënë 

trashëgimtar tjetër përveç vëllait. Si duhet të bëhet ndarja e 

pasurisë? Ai (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Pasuria i takon 

vëllait.” 

 Kur i vdekuri ka lënë vëllezër prej babe e prej nëne, pasuria 

ndahet ndërmjet tyre në mënyrë të barabartë, por, nëse krahas 

vëllezërve, është edhe një femër, ose disa femra, pjesa e mashkullit 

është sa pjesa e dy femrave.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Me Librin, me 

Sunetin dhe me fjalën e përbashkët të fukahave.” 

 Kur i vdekuri ka lënë vetëm një motër prej babe e prej nëne, 

motra e vetme e merr të gjithë trashëgiminë. Gjysmën e merr me 

pjesë ligjore dhe gjysmën tjetër e merr me kthim. Autori i librit “El 
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Xheuahir” ka thënë: “Ashtu siç thuhet në ajetin që flet për të 

afërmit prej përkatësisë familjare, si dhe në ajete të tjera.” 

 Kur janë dy motra e më shumë, të gjitha marrin dy të tretat 

me pjesë ligjore dhe një të tretën e marrin me kthim. 

 Kur s‟ka vëlla ose motër prej babe e prej nëne, por ka 

vëllezër e motra vetëm prej babe, këta të fundit zënë vendin e të 

parëve dhe gjykimi për trashëgiminë e tyre është i njëjtë, qoftë kur 

është vetëm një vëlla, qoft ë kur ësht ë vetëm një motër prej babe, 

qoftë kur janë disa. 

 Kur i vdekuri, krahas vëllezërve e motrave prej nëne e prej 

babe, ka edhe vëllezër e motra vetëm prej babe, vëllezërit e motrat 

vetëm prej babe rrëzohen dhe trashëgimia i mbetet vetëm 

vëllezërve e motrave prej babe e prej nëne. Sikur të supozojmë se i 

vdekuri ka vetëm një motër prej babe e prej nëne, njëkohësisht ka 

dhjetë vëllezër vetëm prej babe, e gjithë pasuria i takon motrës 

prej babe e prej nëne, ndërsa vëllezërit vetëm prej babe nuk 

trashëgojnë asgjë.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Kjo çështje gëzon 

fjalën e përbashkët të fukahave, sepse, në këtë rast, janë së bashku 

dy shkaqe, domethënë që vëllai prej të dy prindërve është më i 

afërm se vëllai vetëm prej babe.” 

Në një njoftim tjetër, thuhet: “Vëllai yt prej babe e prej nëne 

është më i afërt për ty se vëllai yt vetëm prej babe; edhe djali i 

vëllait tënd prej babe e prej nëne është më i afërt për ty se djali i 

vëllait tënd vetëm prej babe.”  
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 Kur i vdekuri ka vetëm një vëlla, ose vetëm një motër prej 

nëne, ai ose ajo e merr të gjithë pasurinë. Një të gjashtën e merr me 

pjesë ligjore dhe atë që mbetet, e merr me kthim. 

 Kur vëllezërit e motrat prej nëne janë më shumë se një dhe 

krahas tyre s‟ka trashëgimtarë të tjerë, ata marrin një të tretën me 

pjesë ligjore dhe pjesën që mbetet, e marrin me kthim, duke 

pjesëtuar në mënyrë të barabartë mes tyre: pjesa e mashkullit 

është sa pjesa e femrës.  

 Autori i librit “El Xheuahir ka thënë: “Pa asnjë kundërshtim 

e pa asnjë komplikim, në përputhje të plotë me Librin, me Sunetin 

dhe me fjalën e përbashkët të fukahave.”  

 Kur vëllezërit janë të përzier, domethënë disa janë vëllezër 

prej babe e prej nëne dhe disa të tjerë janë vëllezër vetëm prej 

babe, ndërsa një i tretë është vëlla vetëm prej nëne, vëllai prej babe 

rrëzohet para vëllait prej babe e prej nëne, por ai e zë vendin e 

vëllait prej babe e prej nëne, kur vëllai prej babe e prej nëne nuk 

është më, kurse vëllai vetëm prej nëne nuk rrëzohet para vëllait 

prej babe e prej nëne dhe merr një të gjashtën, kur është vetëm një 

trashëgimtar, mashkull ose femër qoftë. Në rast se janë më shumë 

se një person, marrin dy të tretat dhe pasurinë e pjesëtojnë mes 

tyre në mënyrë të barabartë: pjesa e mashkullit është sa pjesa e 

femrës dhe ajo që mbetet, i takon vëllait prej babe, qoftë vetëm një 

person ose më shumë, mashkull ose femër.  Nëse janë disa, 

pjesëtimi bëhet i diferencuar: pjesa e mashkullit sa dy pjesë të 

femrës.  

 Autori i librit “E Xheuahir” ka thënë: “Me Librin, me 

Sunetin dhe me fjalën e përbashkët të fukahave.”  
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Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një grua 

që ka lënë burrin, një motër prej nëne, si dhe motra prej babe. Si 

do të ndahet pasuria? Ai (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: 

“Burrit i takon gjysma në tri hise, motrës ose vëllait prej nëne i takon një 

e treta dhe ajo që mbetet, u takon vëllezërve e motrave prej babe. 

Pjesëtimi ndërmjet këtyre bëhet sipas rregullit: pjesa që merr mashkulli 

është sa dy pjesë të femrës.” 

 

Fëmijët e vëllezërve 

 Fëmijët e vëllezërve e të motrave nuk trashëgojnë, kur janë 

vëllezërit e motrat. Kjo është e barabartë, qoftë kur janë vëllezër e 

motra prej babe e prej nëne, qoftë kur janë vetëm prej babe, qoftë 

kur janë vetëm prej nëne.  

 Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Në mesin e 

fukahave është e njohur se, kur është një vëlla vetëm prej nëne 

dhe një djalë i vëllait tjetër prej babe e prej nëne, e gjithë 

trashëgimia i takon vëllait prej nëne, sepse ai është më i afërm.” 

 Kur nuk janë as vëllezërit e as motrat, fëmijët e këtyre zënë 

vendin e prindërve dhe secili merr pjesën sipas afërsisë: një e 

gjashta i takon djalit të vëllait e djalit të motrës prej nëne. Po kaq i 

takon edhe vajzës së vëllait ose vajzës së motrës prej nëne. Një e 

treta u takon fëmijëve të vëllezërve e motrave prej nëne, por që 

janë prej baballarëve të ndryshëm. Pjesa që mbetet, u takon 

fëmijëve të vëllezërve e motrave prej babe e prej nëne, ose vetëm 

prej babe, kur s‟ka trashëgimtar tjetër që të afrohet me ata që janë 

prej babe e prej nëne. Këta të fundit, e zënë vendin e të parëve, kur 

të parët nuk janë më. Fëmijët e vëllezërve e të motrave vetëm prej 
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nëne, e pjesëtojë trashëgiminë e tyre në mënyrë të barabartë, ashtu 

siç e pjesëtojnë edhe prindërit e tyre. Fëmijët e vëllezërve e fëmijët 

e motrave prej babe e prej nëne, ose vetëm prej babe, trashëgiminë 

e pjesëtojnë të diferencuar, ashtu si baballarët e tyre. 

 Më i afërmi prej fëmijëve të vëllezërve e motrave ndalon 

atë që është më poshtë, djali i djalit të vëllait, kur është vëlla prej 

babe e prej nëne rrëzohet, kur është një vajzë e motrës, ose një 

djalë i vëllait, edhe nëse është vëlla ose motër vetëm prej babe, 

domethënë veprohet sipas rregullit: më i afërmi e më i afërmi, (el 

akrabu fek akrabu) 

 Fëmijët e vëllezërve e të motrave janë pjesëtarë në 

trashëgimi me gjyshin e me gjyshen si prindërit e tyre, kur 

prindërit nuk janë më. Gjithashtu, edhe gjyshi është pjesëtar me 

vëllain, kur nuk është gjyshi që qëndron më poshtë.  

 Autori i librit “El Xhevahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim për këtë çështje, madje në mesin tonë është 

domosdoshmëri që fëmijët të zënë vendin e prindërve të tyre në 

çështjen e trashëgimisë.” 

 

Gjyshërit 

 Veçimi i gjyshërve prej vëllezërve, ndodh në disa gjendje: 

 1- Kur i vdekuri ka vetëm një gjysh, ose vetëm një gjyshe 

dhe s‟ka as vëlla, as motër e as fëmijë vëllai e as fëmijë motre, nuk 

është as burri e as gruaja, gjyshi ose gjyshja e vetme merr të gjithë 

pasurinë. Me fjalën e përbashkët të fukahave e me tekst, kjo është 

e barabartë, qoftë gjysh e gjyshe prej babe ose prej nëne. Prej 
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teksteve kemi fjalën e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Imam 

Aliu (Paqja qoftë mbi të!) i dha gjyshes të gjithë pasurinë.” 

Autori librit “El Uesàil” ka cituar prej Sadukut dhe prej 

Shejkhut se ata të dy kanë thënë: “Në të vërtetë, e gjithë pasuria iu 

dha gjyshes, sepse i vdekuri s‟kishte trashëgimtar tjetër përveç 

saj.” 

 2- Kur janë disa gjyshër dhe janë të barabartë nga 

pikëpamja e afërsisë me të vdekurin dhe të gjithë janë gjyshër prej 

babe, marrin pjesë të diferencuara, pjesa e mashkullit është sa dy 

pjesë të femrës, ashtu siç është edhe fjala e përbashkët e fukahave 

se të afërmit prej babe ose prej babe e prej nëne, marrin pjesë në 

trashëgimi.” 

 Nëse të gjithë janë prej anës së nënës, pjesëtimi i 

trashëgimisë ndërmjet tyre bëhet në mënyrë të barabartë, pa asnjë 

diferencim mes meshkujve e femrave, ashtu siç është fjala e 

përbashkët e fukahave: “Të afërmit prej nëne, gjithashtu, marrin 

pjesë në trashëgimi.” 

 3- Kur krahas gjyshërve janë edhe gjyshe, pjesët e tyre janë 

të ndryshme, pasi disa prej tyre janë vetëm prej babe dhe disa të 

tjerë janë vetëm prej nëne. Në këtë gjendje, pasuria pjesëtohet në 

tri hise: një e treta i jepet të afërmit prej nëne, qoftë një person ose 

më shumë, pasi një e treta është pjesa ligjore e nënës. Kur babai e 

nëna s‟kanë lënë fëmijë, gjithashtu nuk ka as ndalues, në këtë 

gjendje, pjesëtimi bëhet në mënyrë të barabartë, sepse ata 

trashëgojnë për shkak të nënës; kurse një e treta i jepet të afërmit 

prej babait, qoftë një ose disa, sepse një e treta është pjesa e babait, 

kur krahas tij është edhe nëna, por ata pjesëtimin e kanë të 
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diferencuar: mashkullit i takon dy hise dhe femrës një hise, sepse 

ata trashëgojnë për shkak të babait.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Lidhja prej 

barkut është në pozitën e vetë barkut prej të cilit ai ka ardhur, përveçse 

kur i vdekuri ka një më të afërm se ai.” 

 4- Kur krahas gjyshërve e gjysheve është edhe burri ose 

gruaja, ai merr pjesën e tij më të lartë; kur është njëri prej 

bashkëshortëve, krahas një të afërmi prej nëne, ose njëri prej 

bashkëshortëve i afërm prej anës së babait është krahas një të 

afërmi prej anës së nënës, ky i fundit, e merr të plotë pjesën e tij 

ligjore dhe mangësia i ngarkohet të afërmit prej babait, domethënë 

veprohet plotësisht si në rastin kur njëri prej bashkëshortëve të 

ishte krahas nënës e babait. 

 5- Gjyshi e gjyshja më të afërm prej babe ose prej nëne, e 

ndalon më të largëtin prej trashëgimisë, domethënë gjyshi ka më 

përparësi ndaj babait të gjyshit, babai i gjyshit ka përparësi ndaj 

gjyshit të gjyshit. Gjithashtu, gjyshi ndalon prej trashëgimisë 

fëmijët e tij, domethënë xhaxhallarët e dajat, sepse gjyshi është më 

i afërm te i vdekuri. Po kështu, ndalon edhe babai i gjyshit dhe 

gjyshi i gjyshit. Kur krahas gjyshit janë vëllezër e motra, si dhe 

fëmijët e këtyre, këtë çështje do ta shpjegojmë në vijim. 

 

Kur janë gjyshërit e vëllezërit  

Kur janë gjyshërit e vëllezërit, do të kemi gjendjet vijuese: 

 1- Kur janë gjyshërit e vëllezërit dhe janë të njëjtë në 

përkatësinë familjare me të vdekurin, veç kësaj të gjithë janë prej 
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një babe, gjyshi merr si vëllai; edhe gjyshja merr si motra, duke e 

ndarë pasurinë sipas rregullit të afërsisë prej babait me të 

vdekurin: pjesa e mashkullit është sa dy pjesë të femrës. 

 2- Kur janë gjyshër e vëllezër, por ndryshojnë nga 

përkatësia familjare dhe janë gjysh e gjyshe prej nëne, kurse 

vëllezërit e motrat janë prej babe e prej nëne, ose vetëm prej babe, 

në këtë gjendje gjyshi ose gjyshja, ose të dy së bashku marrin një të 

tretën dhe e ndajnë në mënyrë të barabartë, kurse vëllezërit e 

motrat marrin dy të tretat, duke e ndarë të diferencuar: pjesa e 

mashkullit është sa dy pjesë të femrës. 

 Kur pjesa ligjore është e kundërta, domethënë, kur është 

gjysh prej babe, kurse vëllezërit janë prej nëne, vëllait të vetëm, 

ose motrës së vetme i takon një e gjashta; kur janë disa vëllezër e 

motra prej nëne, u takojnë një e treta dhe e ndajnë në mënyrë të 

barabartë, pa diferencim, pjesa e mashkullit është sa pjesa e 

femrës dhe ajo që mbetet, i takon gjyshit ose gjyshes prej babe. 

 Me një fjalë: Gjyshi është si vëllai dhe gjyshja është si 

motra. Kjo është e barabartë, qoftë kur janë prej anës së babait, 

qoftë kur janë prej anës së nënës, por ka vetëm një dallim: kur 

vëllezërit prej nëne janë disa, marrin një të tretën dhe, kur është 

vetëm një, merr një të gjashtën. Gjyshërit prej anës së nënës, në të 

gjitha gjendjet, marrin një të tretën, qoftë gjyshi prej nëne i vetëm. 

Argumenti për këtë është rregulli: Gjyshi është si vëllai, kurse 

gjyshja është si motra.  

 Në këtë linjë është fjala e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): 

“Kur gjyshi është krahas vëllezërve, gjyshi trashëgon atë që trashëgojnë 

vëllezërit dhe rrëzohet aty ku rrëzohen vëllezërit. Po kështu është edhe 
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gjyshja kundrejt motrave, trashëgon atë që trashëgojnë motrat dhe 

rrëzohet aty ku rrëzohen motrat.”  

 Transmetimet tregojnë se në çështjen e trashëgimisë, gjyshi 

është si vëllai dhe gjyshja është si motra, pa asnjë kusht, nëse janë 

prej anës së nënës apo prej anës së babait. 

 3- Kur krahas gjyshërve e vëllezërve është burri ose gruaja, 

ata marrin pjesën e tyre më të lartë dhe mungesa e mosplotësimit 

rëndon mbi ata që janë të afërm prej babe dhe jo mbi ata që janë të 

afërm prej nëne. 

 

Fëmijët e vëllezërve e të motrave 

 Fëmijët e vëllezërve dhe fëmijët e motrave prej të dy 

prindërve, ose vetëm prej njërit prind, zënë vendin e prindërve të 

tyre, kur nuk janë prindërit dhe trashëgon ai që është i afërm me 

të.  

 Në këtë gjendje, gjykimi është vetëm një, pa dallim, kur 

janë vetëm gjyshërit, ose kur së bashku me gjyshërit janë disa, ose 

jo.  

 Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim, me tekst e me fetva dhe pa asnjë komplikim në këtë 

çështje.”  

Autori i librit “Miftahul Kerameh” ka thënë: “Fukahatë 

kanë një fjalë të përbashkët se fëmijët e vëllezërve zënë vendin e 

prindërve të tyre dhe trashëgojnë pjesën e prindërve të tyre, kur 

prindërit nuk janë dhe ndalojnë të tjerët të shkallës së tyre.” 
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*   *   * 

 

 

 

 

 

 

XHAHXALLARËT, DAJAT DHE FËMIJËT  

E TYRE 

 

 

 Më sipër u trajtuan çështjet e trashëgimisë së 

trashëgimtarëve të shkallës së parë, që ishin: dy prindërit, fëmijët 

dhe fëmijët e fëmijëve. Gjithashtu, trajtuam edhe çështjen e 

trashëgimisë së trashëgimtarëve të shkallës së dytë, që ishin: 

gjyshërit, vëllezërit dhe fëmijët e tyre. Tani do të flasim për 

trashëgiminë e trashëgimtarëve të shkallës së tretë, që janë: 

xhaxhallarët, dajat dhe fëmijët e tyre.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: ”Nuk trashëgon 

asnjë prej xhaxhallarëve e dajave, kur është njëri prej 
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trashëgimtarëve të shkallës së mëparshme, me fjalën e përbashkët 

të fukahave, me tekst dhe me rregullin: më i afërmi, pastaj i 

afërmi.” 

Autori i librit “Miftahul Kerameh” ka thënë: “Fukahatë 

ndajnë një fjalë të përbashkët se të gjithë individët e kësaj shkalle 

trashëgimtarësh, në të vërtetë, trashëgojnë, vetëm nëse nuk janë as 

gjyshërit, as prindërit e tyre dhe as vëllezërit e fëmijët e tyre e 

vëllezërve.”  

Xhaxhallarët 

 Qenia e xhaxhallarëve, vetëm, pa dajat, ndodh në disa gjendje: 

 1- Kur i vdekuri ka vetëm një xhaxha dhe krahas këtij 

xhaxhai nuk është asnjë prej bashkëshortëve e asnjë dajë, apo teze, 

gjyshi e merr të gjithë pasurinë, qoftë kur është prej nëne e prej 

babe, qoftë kur është vetëm prej nëne. E këtillë është edhe halla e 

vetme. 

 2- Kur janë disa xhaxhallarë, gjithashtu krahas tyre s‟ka 

hallë dhe, nga pikëpamja e afërsisë me të vdekurin, janë të njëjtë, 

ata e pjesëtojnë pasurinë mes tyre në mënyrë të barabartë. Po 

kështu veprohet, edhe kur janë disa halla, të cilat gjithashtu, nga 

pikëpamja e afërsisë me të vdekurin, janë të njëjta dhe krahas tyre 

s‟ka asnjë xhaxha. Kur krahas xhaxhallarëve janë edhe hallat dhe 

të gjithë janë prej babe e prej nëne, ose janë vetëm prej babe, ata e 

pjesëtojnë pasurinë ndërmjet tyre sipas rregullit: Pjesa e 

mashkullit është sa dy pjesë të femrës.  
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Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur se sa pjesë 

nga trashëgimia i takon një xhaxhai e një halle. Ai është përgjigjur: 

“Xhaxhait i takon dy të tretat dhe hallës i takon një e treta.” 

 Kur të gjithë janë prej një nëne, ata e pjesëtojnë pasurinë 

mes tyre në mënyrë të barabartë, pa dallim mes pjesës mashkullit 

prej pjesës së femrës, sepse ata janë në pozitën e vëllezërve prej një 

nëne. Kjo është fjala që ka përhapje shumë të madhe, ashtu siç 

shprehur autori i librit “El Xheuahir”. 

 Autori i librit “Miftahul Kerameh” ka thënë: “Në lidhje me 

këtë fjalë, fukahatë kanë një mendim të përbashkët dhe e ka 

kundërshtuar vetëm Fadli, Saduku dhe Mufijdi, të cilët e kanë 

bërë detyrim pjesëtimin me diferencim mes mashkullit e femrës.” 

 Kur janë disa xhaxhallarë e disa halla, por ndryshon 

përkatësia e tyre familjare ndaj të vdekurit, pasi disa prej tyre janë 

prej të dy prindërve, disa të tjerë janë të afërm vetëm prej babait 

dhe disa të tjerë janë të afërm vetëm prej nënës, në këtë gjendje, i 

afërmi vetëm prej babait rrëzohet me të afërmin prej t ë dy 

prindërve, ashtu siç ishte rasti edhe me vëllezërit.  

 Imam Bakiri, babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi 

ta!), ka thënë: “Xhaxhai yt është vëllai i babait tënd prej të njëjtit babë e 

prej të njëjtës nënë, ky xhaxha është më i afërm se xhaxhai yt, vëlla me 

babain tënd vetëm prej babait të tij, pasi më i afërmi, në përkatësinë 

familjare vetëm prej babait, trashëgon, vetëm kur nuk ka të afërm prej të 

dy prindërve dhe xhaxhai e halla prej babe merr atë që merr xhaxhai e 

halla prej të dy prindërve, vetëm nëse nuk janë asnjëri prej t ë dy 

prindërve. 
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 Kur janë disa xhaxhallarë e disa halla prej të dy prindërve, ose 

vetëm prej të njëjtit baba, krahas xhaxhallarëve e hallave prej të njëjtës 

nënë, i afërmi i vetëm prej nënës merr një të gjashtën dhe, kur janë disa, 

ata marrin të gjithë një të tretën, të cilën e ndajnë mes tyre në mënyrë të 

barabartë, pa diferencim mes pjesës së mashkullit dhe pjesës së femrës, 

plotësisht siç ishte gjendja, kur kishim vetëm vëllezër prej të njëjtës 

nënë.” 

 

 

 

Dajat 

 Qenia e dajave, vetëm pa xhaxhallarët, ndodh në disa gjendje: 

 1- Kur janë dajat e tezet dhe krahas tyre nuk është asnjë prej 

bashkëshortëve, gjithashtu, nuk është asnjë xhaxha e asnjë hallë, 

daja i vetëm e merr të gjithë trashëgiminë, qoftë kur është vetëm 

prej babe, qoftë kur është vetëm prej nëne, qoftë kur është prej të 

dy prindërve. Po kështu veprohet edhe me tezen e vetme. 

 Kur janë disa dhe të gjithë janë të njëjtë nga afërsia me të 

vdekurin, nëse të gjithë janë të afërm prej të njëjtit baba e të njëjtës 

nënë, ose vetëm prej babe, ose vetëm prej nëne, ata e ndajnë 

pasurinë në mënyrë të barabartë, pa diferencë në pjesë: mashkulli 

merr pjesë të barabartë me femrën, ashtu siç veprohet me të 

afërmin vetëm prej nënës. 

 Nëse ata janë të ndryshëm nga afërsia me të vdekurin, 

domethënë disa janë prej të njëjtit baba e prej të njëjtës nënë dhe 
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disa janë vetëm prej babe, kurse disa të tjerë janë të afërm vetëm 

prej nëne, i afërmi vetëm prej babe rrëzohet në favor të të afërmit 

prej të njëjtit baba e prej të njëjtës nënë. 

 Kur janë dajat e hallat prej të njëjtit baba e prej të njëjtës 

nënë, ose vetëm prej babe dhe krahas këtyre ka edhe daja e halla 

të tjerë vetëm prej nëne, i afërmi prej nëne, kur është vetëm një, 

merr një të gjashtën dhe, kur janë disa, të gjithë së bashku marrin 

një të tretën, duke e ndarë në mënyrë të barabartë. Ajo që mbetet, 

u takon të afërmve prej të njëjtit baba e prej të njëjtës nënë, ose të 

afërmve vetëm prej babe, duke e pjesëtuar, gjithashtu, në mënyrë 

të barabartë, domethënë pjesa e mashkullit është e barabartë me 

pjesën e femrës, pa asnjë diferencim, sepse baza është barazia, 

duke përjashtuar atë që del jashtë kësaj baze me argument. 

 

Janë disa xhaxhallarë e disa daja 

 Kur është një xhaxha dhe një dajë, daja merr një të tretën, 

qoftë kur është vetëm një person, qoftë kur janë disa, mashkull 

apo femër qoftë, kurse dy të tretat i takojnë xhaxhait, qoftë kur 

është vetëm një xhaxha, qoftë kur janë disa, qoftë mashkull, apo 

femër, qofshin xhaxhallarë e daja prej babe ose prej nëne, ose prej 

të njëjtit baba dhe prej të njëjtës nënë.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Kjo thënie ka një 

përhapje shumë të madhe në mesin e fukahave, për shkak se ka 

shumë tekste në lidhje me këtë çështje, ose për shkak se tekstet 

janë me varg përcjellësish të pashkëputur.” 
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Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Në letrën e 

Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) thuhet: „Halla është në pozitën e 

babait dhe tezja është në pozitën e nënës. Vajza e vëllait është në pozitën 

e vëllait.‟” 

Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), në lidhje për këtë çështje, 

ka thënë: “Çdo i afërm prej barkut, është në pozitën e barkut prej nga ka 

dalë, përveç rastit kur për të vdekurin kemi një trashëgimtar më të afërm, 

pasi ky më i afërm e ndalon atë tjetrin.” 

 Pyetje: Kur janë disa daja që marrin një të tretën, si e 

pjesëtojnë mes tyre ata, këtë një të tretë?  

 Përgjigje: Do të shikohet, kur të gjithë janë të njëjtë nga 

përkatësia familjare dhe janë prej të njëjtit baba e prej të njëjtës 

nënë, ose prej një babe, ose prej një nëne, një të tretën ata e ndajnë 

në mënyrë të barabartë, domethënë pjesa e mashkullit është e 

barabartët me pjesën e femrës. Nëse ata janë të ndryshëm nga 

pikëpamja e përkatësisë familjare, domethënë disa janë të afërm 

prej të njëjtit baba e prej të njëjtës nënë, disa të tjerë janë të afërm 

vetëm prej babe dhe disa të tjerë janë të afërm vetëm prej nëne, i 

afërmi vetëm prej babe rrëzohet në favor të atij që është i afërm 

prej të njëjtit baba e prej të njëjtës nënë, një i afërm vetëm prej nëne 

merr një të tetën, kur është vetëm një person dhe merr një të tretën 

e një të tretës, kur janë disa, duke e ndarë në mënyrë të barabartë. 

Ajo që mbetet prej një të gjashtës dhe prej një të tretës, ose prej një 

të tretës së një të tretës i takon të afërmit prej të dy prindërve. Kur 

s‟ka të afërm prej të dy prindërve, atëherë u takon të afërmve 

vetëm prej babe, të cilët e pjesëtojnë pjesën e marrë në mënyrë të 

barabartë, sepse të gjithë janë të afërm prej nëne. 
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 Pyetje e dytë: Kur xhaxhallarët marrin dy të tretat, si i 

pjesëtojnë ata, mes tyre, dy të tretat?  

 Përgjigje: Në këtë gjendje, shikohet: Nëse janë të njëjtë nga 

përkatësia familjare, pasuria mes tyre ndahet me diferencë, 

mashkullit i takon sa dy hise të femrës, ashtu siç ka thënë autori i 

librit “Esh‟sheràiu” dhe një grup fukahash. Po kështu qëndron 

puna edhe për autorin e librit “El-Xhevahir”, i cili ka thënë: “Kur 

të gjithë nuk janë të afërm prej nëne, ndryshe e pjesëtojnë në 

mënyrë të barabartë. Nëse janë të ndryshëm nga ana e përkatësisë 

familjare, ai që është i afërm nga ana e nënës, merr një të gjashtën 

e dy të tretave, kur është vetëm një person dhe marrin një të tretën 

e dy të tretave, nëse janë më shumë, të cilët e pjesëtojnë në mënyrë 

të barabartë, kurse ajo që mbetet prej një të gjashtës së dy të 

tretave, ose prej një të tretës, u takon xhaxhallarëve prej babe e 

prej nëne, ose vetëm prej babe, kur s‟ka të afërm prej të dy 

prindërve. Në këtë gjendje, ata e pjesëtojnë pasurinë mes tyre me 

diferencim, mashkulli merr dy hise dhe femra merr vetëm një 

hise. 

 

Fëmijët e xhaxhallarëve e të dajave 

 Kur nuk janë as xhaxhallarët, as hallat, as dajat e as tezet, 

fëmijët e këtyre zënë vendin e atyre që nuk janë dhe secili merr 

pjesën që i takon sipas afërsisë, qoftë kur është vetëm një person, 

qoftë kur janë disa.  

Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), në lidhje për këtë çështje, 

ka thënë: “Çdo i afërt prej barkut, është në pozitën e barkut prej nga ka 

dalë.”  
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Kur njëri xhaxha ka disa fëmijë dhe xhaxhai tjetër ka vetëm 

një vajzë, vajza e vetme merr gjysmën dhe gjysmën tjetër e marrin 

fëmijët e xhaxhait tjetër. Kur është vetëm një vajzë xhaxhai dhe 

vetëm një djalë halle, vajzës së xhaxhait i takon pjesa e babait të 

vet, që është dy të tretat, kur djalit të hallës i takon pjesa e nënës së 

tij, që është një e treta. Djali i dajës e vajza e tezes janë të barabartë, 

sepse dajat e tezet e pjesëtojnë trashëgiminë mes tyre në mënyrë të 

barabartë. 

 Më i afërmi prej dy shkallëve, nëse është i afërm vetëm prej 

babe, ose vetëm prej nëne, ndalon atë që është më larg se shkalla e 

tij, ose është i një shkalle tjetër, edhe nëse është i afërm prej të dy 

prindërve, domethënë prej të njëjtit baba e prej të njëjtës nënë, 

kështu që djali i dajës, edhe nëse është i afërm prej të dy 

prindërve, nuk trashëgon, kur është xhaxhai, edhe nëse është i 

afërm vetëm prej babe, ose vetëm prej nëne, sepse xhaxhai është 

më i afërm, prandaj ka përparësi që ai të mos trashëgojë, kur është 

daja.  

 Gjithashtu, as djali i xhaxhait, edhe kur është prej të dy 

prindërve, nuk trashëgon, kur është daja, edhe nëse është vetëm 

prej babe.  

 Gjithashtu, nuk trashëgon djali i xhaxhait vetëm prej babe, 

ose vetëm prej nëne, kur është vetë xhaxhai. 

 Fukahatë kanë një fjalë të përbashkët se djali i xhaxhait prej 

të dy prindërve, del para djalit të xhaxhait vetëm prej babe, ose 

vetëm prej nëne. Këtë çështje fukahatë e kanë emërtuar “Çështja e 

përgjithshme”, megjithëse fukahatë kanë pohuar se për këtë 

çështje nuk ka tekst përveç transmetimit të Hasan bin Am‟màreh, 
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të cilit Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) i ka thënë: “Cili është më i 

afërm, djali i xhaxhait prej nëne e prej babe apo xhaxhai prej babe?” 

 Hasani është përgjigjur: “Is‟hàk Es seb‟ij ka transmetuar 

prej Hàrith El A'uer, se Prijësi i besimtarëve, Ali bin Ebu Talibit 

(Paqja qoftë mbi të!), ka thënë: „Fëmijët prej nëne janë më të afërt se 

fëmijët prej një babe, por me nëna të ndryshme.‟ 

Imami që ishte ulur, drejtoi trupin dhe tha: „Atë e kam 

marrë prej burimit të pastër, pasi babai i të Dërguarit të Allahut 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), Abdullahu, 

është vëlla prej babe e prej nëne me Ebu Talibin.‟” 

 Të gjithë ne e dimë që Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka 

jetuar në kohën e sundimit të abasive, të cilët, i venin njerëzit në 

poste drejtuese, ngaqë rridhnin prej Abasit, xhaxhait të të 

Dërguarit të Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!). 

 Por, meqenëse Abasi ishte xhaxhai i tij vetëm prej babe, 

Imami i është përgjigjur sipas logjikës së tyre, duke i detyruar të 

zbatojnë argumentin e tyre analog, domethënë se, kur pengesa 

është afërsia me të Dërguarin, atëherë ai që është më i afërm te i 

Dërguari me dy shkaqe, domethënë është i afërm me atë prej të 

njëjtit baba e prej të njëjtës nënë, ka përparësi ndaj të afërmit 

vetëm prej njërit shkak, domethënë i afërm vetëm prej babe.  

 Me këtë shpjegim del qartë ajo që ne thamë në 

transmetimin e mësipërm në lidhje me interesimin e Imamit për 

t‟iu përgjigjur, ashtu siç e thekson transmetuesi se “ai, ashtu siç 

ishte ulur, e drejtoi trupin”, ndryshe përse do të ishte ky interesim 

i Imamit dhe përse ai e drejtoi trupin? 
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 Është fakt që fjala e përbashkët e fukahave të çdo kohe e në 

çdo vend e ka nxjerrë këtë çështje prej kuadrit të teorive dhe e ka 

bërë prej domosdoshmërive të medh‟hebit (imamij). Bazuar mbi 

këtë premisë, hulumtimi në lidhje me këtë çështje qëndron si 

hulumtimi mbi një tekst taksativ me mbështetje e me argument. 

 Kur janë disa fëmijë të një xhaxhai dhe krahas tyre s‟ka 

asnjë fëmijë halle, fëmijët e xhaxhait vetëm prej nëne marrin një të 

gjashtën e pasurisë dhe e pjesëtojnë mes tyre në mënyrë të 

barabartë, femrat marrin aq sa marrin edhe meshkujt. Në qoftë se 

janë fëmijë të dy xhaxhallarëve, ose më shumë prej nëne, ata 

marrin një të tretën, të cilën edhe ata e pjesëtojnë mes tyre në 

mënyrë të barabartë, domethënë që pjesa e femrës është e 

barabartë me pjesën e mashkullit, kurse ajo që mbetet i takon 

fëmijës të xhaxhait, ose fëmijës së hallës, xhaxhallarëve e hallave 

prej babe e prej nëne dhe, kur këta të fundit nuk janë, atëherë u 

takon atyre që janë të afërm vetëm prej babe, të cilët e pjesëtojnë 

pasurinë që marrin ndërmjet tyre me diferencim, sipas rregullit: 

Pjesa e mashkullit është dyfishi i pjesës së femrës.1 

Xhaxhallarët e hallat e të vdekurit, dajat e tezet e tij, si dhe 

fëmijët e këtyre, kanë përparësi në trashëgiminë ndaj 

xhaxhallarëve e dajave të babait të të vdekurit, po kështu edhe 

fëmijët e çdo barku kan ë përparësi në trashëgiminë ndaj fëmijëve 

të barkut më të largët, për shembull, sikur të jetë fëmija i xhaxhait 

dhe xhaxhai i babait, pasuria i takon fëmijës së xhaxhait. I 

ngjashëm me këtë shembull është edhe rasti kur është fëmija i 

dajës, krahas dajës së babait, gjithnjë sipas rregullit: Më i afërmi, 

pastaj më afërmi. 

                                                            
1 E gjitha kjo thënie gjatë është e al'lameh gjendet në librin e tij “El Kauàid”. 
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Krahas xhaxhallarëve e dajave, është edhe njëri prej 

bashkëshortëve 

 Kur krahas xhaxhait ose dajës është edhe burri, ose gruaja, 

burrit ose gruas i takon pjesa më e madhe, kurse dajës i takon një e 

treta, qoftë një person ose disa, qoftë mashkull ose femër, sepse ajo 

është pjesa e nënës me të cilën daja është i afërm i të vdekurit, 

kurse ajo që mbetet, i takon xhaxhait, qoftë vetëm një xhaxha ose 

disa, qoftë femër ose mashkull, sepse ajo është pjesa e babait, me 

të cilin xhaxhai është i afërm i të vdekurit, prandaj edhe ajo që 

mbetet mangët, kalon mbi xhaxhin në të gjitha gjendjet, kur 

krahas xhaxhallarëve e dajave është edhe njëri prej 

bashkëshortëve, plotësisht sikur krahas babait e nënës të ishte dhe 

njëri prej bashkëshortëve. 

 

Dy shkaqet janë së bashku 

 Kur te një njeri janë së bashku dy shkaqe, me këto dy 

shkaqe ai trashëgon, me kusht kur t ë dy shkaqet nuk ndalojnë 

njëri-tjetrin, për shembull, ka vdekur një burrë, i cili ka lënë gruan 

dhe një vajzë xhaxhai. Gruaja trashëgon pjesën ligjore si 

bashkëshorte, por trashëgon edhe me afërsi, kur nuk ka tjetër që 

është më i afërm se ajo. 

 Po kështu është puna edhe për hallën prej babe, që është 

teze prej nëne. Në këtë gjendje, ajo merr pjesën e hallës dhe të 

tezes.  
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 Le ta ilustrojmë këtë çështje me një shembull me emra: 

Ibrahimi ka vetëm një motër prej babe, e cila quhet Afaf. Vetë 

Afafi ka një motër prej nënës së saj, e cila quhet Merjem. Ibrahimi 

martohet me Merjemin, me të cilën lind një fëmijë. Në këtë 

gjendje, Afafi është halla e fëmijës prej babait të fëmijës dhe në të 

njëjtën kohë është tezja e tij prej babait të tij. 

 

*   *   * 

 

 

 

 

TRASHËGIMIA E BASHKËSHORTËVE 

  

 

Burri 

 Burri është ortak me trashëgimtarët e të tri shkallëve në 

pasurinë që lë gruaja e tij, burrit i takon gjysma e trashëgimisë së 

gruas, në qoftë se ajo nuk ka fëmijë prej këtij burri e as prej ndonjë 

burri tjetër, por burrit i takon një e katërta, në qoftë se gruaja ka 

fëmijë prej këtij burri ose prej ndonjë burri tjetër, ashtu si 

urdhëron Allahu i Lartësuar në ajetin 12 të sures “En Nisa”:  
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َّا  ْيَلرَل ْم َل  فَل ِدنْم  َلانَل  َلُك َّ  َللَلدٌت فْيَللَل ُك ُك الرُّربُك ُك   ۚ   َللَلدٌت   َللَل ُك ْم اِدصْم ُك مَلا  ْيَلرَل َل  َلزْم َلاجُك ُك ْم إِدن  َّْم  َل ُك   َُّك َّ ”
 “ ِد

 “Juve ju takon gjysma e asaj (pasurie) që lënë gratë tuaja, nëse 

ato nuk kanë fëmijë, por, nëse ato kanë fëmijë, u takon një e 

katërta prej asaj që ato kanë lënë…” 

 Edhe djali i djalit, qoftë edhe kur zbret më poshtë, është në 

pozitën e djalit; edhe vajza e vajzës është plotësisht si djali dhe 

ndalon njërin prej bashkëshortëve prej pjesës së tij më të lartë deri 

në më të ultën.  

Imam Bakiri, babai i Imam Sadikut (Paqja e Allahut qoftë mbi ta!), ka 

thënë: “Fëmijët e djalit janë në pozitën e djalit. Ata i ndalojnë të 

prindërit dhe bashkëshortët prej pjesës së tyre më të shumtë, edhe 

nëse shkojnë më sipër një bark, dy barqe, tri barqe, ose më shumë, 

ata trashëgojnë atë çka trashëgon djali i të vdekurit dhe ndalojnë 

atë që ndalon djali i të vdekurit.” 

 Kur s‟ka fare trashëgimtar, përveç Imamit, në këtë gjendje, 

bashkëshortët e marrin të gjithë trashëgiminë, gjysmën e marrim 

me pjesë ligjore dhe gjysmën tjetër e marrin me kthim. 

Për këtë çështje, autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Kjo 

është fjala që ka përhapje shumë të madhe, madje aq të madhe, sa 

mund të thuhet që gëzon fjalën e përbashkët të fukahave, duke 

marrë në konsideratë edhe transmetimet e shumta që kanë ardhur 

në lidhje me këtë çështje, prej të cilave kemi fjalën që tha Imam 

Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), kur u pyet për një grua që kishte 

vdekur dhe nuk dihej që ajo të ketë lënë njeri. Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!) u përgjigj: “Trashëgimia, e gjitha, i takon burrit të saj.” 
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Gruaja 

Gruaja është ortake me trashëgimtarët e të tri shkallëve në 

pasurinë që lë burri i saj. Gruas i takon një e katërta e trashëgimisë 

së burrit, në qoftë se ai nuk ka fëmijë as prej kësaj gruaje e as prej 

ndonjë gruaje tjetër. Por gruas i takon një e teta, në qoftë se burri 

ka fëmijë prej kësaj gruaje ose prej ndonjë gruaje tjetër, ashtu siç 

urdhëron Allahu i Lartësuar në ajetin 12 të sures “En Nisa”:   

تُك ْم إِدن” َّا  ْيَلرَل ْم
تُك  فَل ِدنْم ۚ    َّْم  َل ُك  لَّ ُك ْم  َللَلدٌت   َل َلُك َّ الرُّربُك ُك  ِد َّا  ْيَلرَل ْم

 “  َلانَل لَل ُك ْم  َللَلدٌت فْيَللَل ُك َّ الثُّرمُك ُك  ِد

“…dhe atyre (grave) u takon një e katërta prej asaj që keni lënë 

ju, kur ju nuk keni fëmijë, por nëse keni fëmijë, grave u takon 

një e teta prej asaj që ju keni lënë…” 

 Kur janë disa gra, ato janë ortake në një të katërtën, ose në 

një të tetën dhe pjesën që marrin, e ndajnë mes tyre në mënyrë të 

barabartë. Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Burri as 

nuk merr më shumë se gjysma e as më pak se një e katërta. Edhe 

gruaja nuk merr as më shumë se një e katërta e as më pak se një e 

teta. Nëse janë katër gra, ose më pak, në këto pjesë ato janë të 

barabarta.” 

 Fukahatë më të dëgjuar janë shprehur se, kur s‟ka 

trashëgimtar tjetër përveç Imamit, gruaja merr pjesën e saj ligjore 

më të lartë dhe ajo që mbetet, i takon Imamit, qoftë kur Imami 

është, qoftë kur Imami nuk është. 

 Saduku, Shejkhu, El Al'lameh, Dëshmori i parë dhe 

Nexhijbudijn bin Seid, kanë thënë: “Ajo që mbetet, i jepet Imamit, 

kur ai është.”  
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Këtë thënie këta e kanë bazuar në fjalën e Imam Bakirit, babait të 

Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Kur burri lë gruan, gruas 

i takon një e katërta dhe ajo që mbetet, i takon Imamit.” 

 Për sa i përket gjendjes, kur Imami nuk është, ashtu siç jemi 

ne tani në kohën tonë, ajo që mbetet prej trashëgimisë, i kthehet 

gruas. Për këtë thënie ata janë bazuar në fjalën e Imam Sadikut 

(Paqja qoftë mbi të!): “Kur vdes burri dhe lë vetëm gruan e tij, e gjithë 

pasuria i takon gruas.” 

  Kur burri e divorcon gruan me divorc të kthyeshëm dhe nj 

ëri prej bashkëshortëve vdes para se të përfundojë koha e pritjes 

ligjore, ata të dy trashëgojnë njëri-tjetrin, sepse gruaja me divorc të 

kthyeshëm është grua e ligjshme, prandaj është edhe detyrim që të 

shpenzohet për këtë grua, por edhe gruaja ka detyrim të tregojë 

bindje ndaj burrit. Gjithnjë për këtë shkak, burrit nuk i lejohet të 

martohet me motrën e kësaj gruaje, gjatë kohës kur ajo është duke 

kaluar kohën e pritjes ligjore. Veç kësaj, divorci, në këtë gjendje, 

s‟ka asnjë efekt, përveçse kur ai i ka thënë asaj tri herë që je e 

divorcuar, domethënë që, në këtë lloj divorci përfundimtar, ajo 

grua është bërë e ndaluar për atë burrë, derisa gruaja të martohet 

me një burrë tjetër. Kjo gjë është shpjeguar më sipër. Imam Bakiri, 

babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi ta!), ka thënë: “Kur 

burri divorcon gruan e tij, ai e trashëgon gruan dhe gruaja e trashëgon 

atë, derisa për burrin vazhdon e drejta që ai të kthehet te ajo.” 

 S‟ka trashëgimi mes burrit e gruas të divorcuar 

përfundimisht, sepse është ndërprerë lidhja mes tyre, prandaj, në 

këtë rast, nuk është detyrim të shpenzohet për këtë grua dhe burri 

nuk e ka më në dorë që të kthehet te ajo, prandaj është e vlefshme 

që ai të martohet me motrën e kësaj gruaje që e divorcoi, para se 
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ajo të përfundojë kohën e pritjes ligjore që kalon gruaja e 

divorcuar me divorc të pakthyeshëm. 

 

Divorci i të sëmurit  

 Kur burri i sëmurë e divorcon gruan me divorc të 

kthyeshëm dhe nga kjo sëmundje ai vdes, ata të dy trashëgojnë 

njëri-tjetrin, derisa gruaja vazhdon të jetë duke kaluar kohën e 

pritjes ligjore, ashtu siç është edhe në rastin kur divorcon burri i 

shëndetshëm. Kur divorci është divorc i kthyeshëm dhe gruaja e 

ka përfunduar kohën e pritjes ligjore, ose divorci nuk ishte divorc 

i kthyeshëm si e divorcuara tri herë, ose për gruan s‟ka detyrim që 

ajo të kalojë kohën e pritjes ligjore, siç është gruaja me të cilën 

burri s‟ka kryer marrëdhënie intime, apo gruaja që s‟ka 

menstruacione, nëse është kështu siç u shtrua, kjo grua e 

trashëgon atë burrë, ndërsa burri nuk e trashëgon gruan sipas 

katër kushteve vijuese: 

 1- Burri vdes gjatë vitit, duke filluar prej datës së divorcit 

deri në datën e vdekjes së tij. Nëse ai vdes pas një viti, qoftë edhe 

një ditë më shumë, gruaja nuk e trashëgon burrin. 

 2- Vdekja ka ardhur si rezultat i sëmundjes gjatë së cilës 

burri divorcoi gruan. Nëse burri shërohet prej sëmundjes së 

lartpërmendur dhe më pas sëmuret përsëri dhe vdes para se të 

përfundojë viti, gruas nuk i takon asgjë prej trashëgimisë.  

3- Gruaja nuk është martuar me burrë tjetër. 

 4- Divorci nuk ishte me kërkesën e gruas, gjithashtu nuk 

është gruaja ajo që shpenzon për të fituar divorcin. 
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 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kur burri e 

divorcon gruan gjatë kohës që është i sëmurë, ajo e trashëgon atë, derisa 

burri vazhdon të jetë i sëmurë, edhe nëse ajo e përfundon kohën e pritjes 

ligjore, përveçse kur burri shërohet prej sëmundjes që e kishte zënë.”  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur: “Nëse sëmundja e tij 

zgjat?” 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Ndërmjet 

sëmundjes dhe një viti.” 

 Në një transmetim të dytë, ai ka thënë: “Gruaja qëndron me 

atë dhe nuk martohet.” 

Në një transmetim të tretë, ai ka thënë: “Gruaja e trashëgon atë dhe 

ai nuk e trashëgon gruan.” 

 

Martesa e të sëmurit 

 Hyrja e burrit te gruaja (kryerja e marrëdhënieve intime) 

nuk është kusht për trashëgimi të ndërsjellë mes burrit e gruas, 

por hyrja e burrit te gruaja është kusht për ekzistencën e 

marrëdhënieve bashkëshortore dhe me kaq mjafton, me 

përjashtim të martesës së të sëmurit.  

 Në lidhje me martesën e të sëmurit, fukahatë janë bashkuar 

me dëshminë e autorit të librit “Miftahul Kerameh”: “Kur burri 

bën aktmartesën me gruan gjatë sëmundjes nga e cila do të vdesë 

dhe në fakt ai vdes prej kësaj sëmundjeje, para se të hyjë te gruaja, 

për këtë grua s‟ka as shumë kurore (mehr) e as trashëgimi.” 
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 Pyetje: Vallë, moshyrja e të sëmurit te gruaja zbulon 

pavlefshmërinë e aktmartesës që në bazë, në atë mënyrë që nuk 

mund të renditet asnjë lloj efekti, si për shembull, për gruan s‟ka 

as shumë kurore e as trashëgimi dhe për rrjedhojë gruaja nuk ka 

detyrim të kalojë kohën e pritjes ligjore (id‟det), gjithashtu, as 

burri nuk e trashëgon këtë grua, kur gruaja vdes gjatë kohës që ai 

është i sëmurë dhe më pas burri vdes prej kësaj sëmundjeje. Madje 

kjo aktmartesë nuk sjell ndalim kategorik mes asaj dhe mes 

djemve të bërësit të aktmartesës (burrit), apo aktmartesa është e 

vlefshme dhe asaj i bashkëngjiten të gjitha dispozitat e efektet, 

përveç shumës së kurorës dhe trashëgimisë që janë të përjashtuara 

me argument të veçantë? 

 Në lidhje me këtë pyetje, fukahatë kanë dy thënie. Thënia e 

parë: Hyrja e burrit te gruaja është kusht për domosdoshmërinë e 

aktmartesës dhe jo për vlefshmërinë e këtij akti.  

Thënia e dytë: Hyrja e burrit te gruaja është kusht për vlefshmërinë 

e aktmartesës dhe jo për domosdoshmërinë e tij, pasi, kur s‟ka 

hyrje të burrit te gruaja, aktmartesa është e pavlefshme.  

 Thënien e dytë e kanë mbështetur një grup fukahash, ndër 

të cilët edhe autorët e librave: “El Xheuahir”, “Miftahul Kerameh 

dhe Sej‟jid El Hakijm, i cili në librin e tij “Minhàxhu Sàlihijn”, në 

vëllimin 2, në kapitullin “Kategoritë e divorcit janë të vulosura në 

shtatë”, ka thënë: “Është e dukshme që divorci në gjendje 

sëmundje të burrit dhe, kur ai vdes me këtë sëmundje, para se të 

hyjë të gruaja, është në pozitën e mosekzistencës së martesës, 

prandaj gruaja s‟ka detyrim të kalojë kohën e pritjes ligjore për 

shkak të vdekjes së këtij burri.” 
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 Autori i librit “El Xheuahir” tekstualisht ka thënë: “Nëse 

arrihet hyrja e burrit te gruaja, mësohet vlefshmëria e martesës që 

prej fillimit të punës, ndryshe del në shesh prishja e martesës prej 

fillimit të punës. Me aktmartesën e bërë, burri ka të drejtën e 

hyrjes te gruaja dhe me anë të kësaj fjale mësohet fuqia e thënies 

për mostrashëgimin e gruas, kur gruaja vdes gjatë kohës që burri 

është sëmurë dhe më pas burri vdes prej asaj sëmundjeje, për 

shkak se del në shesh prishja e aktmartesës nga moshyrja e burrit 

te gruaja dhe për shkak të vdekjes prej asaj sëmundjeje.” 

 Autori i librit “Miftahul Kerameh” ka thënë: “Fjalët e njëjta 

të grupeve, fjalët e transmetimeve dhe fetvatë e fukahave, ashtu 

siç thuhet në librin “El Mebsut”, si dhe në libra të tjerë, se martesa 

pa hyrjen e burrit te gruaja është e pavlefshme dhe se pikërisht 

hyrja e burrit te gruaja zbulon vlefshmërinë, kurse moshyrja 

zbulon mosekzistencën e vlefshmërisë, ashtu siç ishte edhe 

kontrata e atij që shet mallin e tjetrit pa lejen e të zotit të mallit dhe 

pastaj kërkon shpërblim. 

 Edhe ne jemi më këta dijetarë të mëdhenj, domethënë 

priremi të pohojmë pavlefshmërinë e aktmartesës, sepse është 

vërtetuar me transmetimet e gradës “Sahijh”–“I saktë”, të ardhura 

prej Ehli Bejtit (Paqja e Allahut qoftë mbi ta!), të cilët, martesën e të 

sëmurit, e kanë përshkruar me fjalë “e pavlefshme”. 

 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për të 

sëmurin, nëse ai ka të drejtë ta divorcojë gruan. Ai (Paqja qoftë mbi 

të!) është përgjigjur: “Jo, por, nëse ai dëshiron, ka të drejtë të martohet 

dhe, nëse ai hyn te gruaja, ajo e trashëgon atë. Nëse ai nuk hyn te gruaja, 

atëherë martesa e tij është e pavlefshme.” 
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 Këtë transmetim e ka përcjellë Ubejdi dhe djali i tij, të cilët 

që të dy janë cilësuar transmetues të vërtetë e të besueshëm. Një 

transmetim tjetër të ngjashëm e ka përcjellë Ebu Uela, me fjalën 

“martesa e tij është e pavlefshme”, domethënë që e tregon akoma 

më qartë pavlefshmërinë. Për sa i përket thënies për vlefshmërinë 

e aktmartesës, kjo është thjesht një interpretim kundrejt tekstit. 

 

 

Trashëgimia e hermafroditit 

 Hermafrodit është që ai ka edhe organin gjenital të 

mashkullit, edhe organin gjenital të femrës. Pjesa e trashëgimisë 

për hermafroditin vlerësohet sipas sqarimit vijues: 

 1- Nëse hermafroditi urinon prej organit të mashkullit dhe 

jo prej organit të femrës, ai merr trashëgiminë që merr mashkulli. 

Nëse ai urinon prej organit të femrës, ai merr trashëgiminë që 

merr femra. Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Kjo thënie 

gëzon fjalën e përbashkët të fukahave, duke e mbështetur pohimin 

e tyre në fjalën e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), i cili thoshte: 

“Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), i jepte 

trashëgimi hermafroditit sipas anës nga e cila ai urinonte.” 

 2- Nëse hermafroditi urinon prej të dy organeve, merret në 

konsideratë organi prej të cilit del më përpara urina. Nëse urina 

del më përpara prej organit të burrit, atij i takon trashëgimia e 

burrit dhe, nëse urina del më parë prej organit të femrës, atij i 

takon trashëgimia e femrës.  



Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut (Paqja qoftë mbi të!)         XII 

- 94 - 

 Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Kjo thënie gëzon 

fjalën e përbashkët të fukahave, e bazuar në transmetimin e 

gradës “Sahijh”, të përcjellë prej Hisham bin Salimit, në të cilit 

thuhet: „Nëse urina del prej të dy organeve, merret në konsideratë 

organi nga i cili urina del më përpara.” 

 Nëse atij i del urina prej të dy organeve, pa pasur dalje më 

përpara prej një organi, domethënë urina zbret prej të dy 

organeve në të njëjtën kohë, merret në konsideratë organi prej të 

cilit urina ndërpritet dhe jo organi prej të cilit urina ndërpritet 

fillimisht. Në këtë gjendje, hermafroditi trashëgon sipas 

shpjegimit që u bë, nëse urina del për të fundit herë prej organit 

mashkullor, atij i takon trashëgimia e mashkullit dhe, nëse urina e 

fundit atij i del prej organit femëror, ai merr trashëgiminë e 

femrës.  

 Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Kjo thënie ka 

ardhur me të njëjtat fjalë në librat “Muhki Seràir”, Et Tahrijr dhe 

“El Mefàtijh”.” 

 Nëse të dy organet janë të barabarta në daljen e në 

ndalimin e urinës, fukahatë më të dëgjuar janë shprehur se atij i 

jepet gjysma e pjesës së trashëgimisë së mashkullit dhe gjysma e 

pjesës së trashëgimisë së femrës.  

 Autori i librit “El Xhevahir” ka thënë: “Në transmetimin e 

gradës “Sahijh”, prej Imam Sadikut transmetohet: “Nëse vdes dhe 

nuk urinon, ai merr gjysmën e trashëgimisë së femrës dhe gjysmën e 

trashëgimisë së mashkullit, pasi kjo thënie është në përputhje me 

rregullin e pjesëtimit të pasurisë me dyshim mes dy personave që 

vendoset të ndahet në gjysmë.” 
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 Rruga për të njohur gjysmën e pjesës së burrit dhe gjysmën 

e pjesës së femrës, është që ne hermafroditin herë duhet ta 

supozojmë mashkull dhe të marrin gjysmën e pjesës së mashkullit, 

herë tjetër ta supozojmë femër dhe t ë marrim gjysmën e pjesës së 

femrës dhe pastaj ia japim të dyja pjesët hermafroditit. Kur krahas 

hermafroditit është edhe një mashkull, në këtë situatë, edhe 

hermafroditin e konsiderojmë mashkull. Si rrjedhim, pjesët i 

bëjmë 12 dhe pjesa e hermafroditit do të jetë 6.  

 Pastaj e supozojmë hermafroditin femër, atëherë ai do të 

marrë një të tretën e 12 pjesëve, domethënë do të marrë 4 pjesë. 

Gjysma e gjashtës është 3, gjysma e katrës është 2 dhe totali i dy 

gjysmave është 6, atëherë për hermafroditin prej dymbëdhjetë 

pjesëve do të ketë pesë pjesë. Kur krahas hermafroditit është edhe 

një femër, në këtë gjendje, hermafroditit i takon 7 pjesë prej 

dymbëdhjetë pjesëve. Nëse krahas hermafroditit s‟ka asnjë 

trashëgimtar tjetër, hermafroditi e merr të plotë t ë gjithë 

trashëgiminë. 

 Disa fukaha kanë thënë se, nëse dy venddaljet e urinimit 

janë të barabarta në daljen e në ndërprerjen e urinës, merret në 

konsideratë krahasimi me një të ngjashëm. Nëse hermafroditi ka 

menstruacione, është grua, nëse ai ka mjekër është burrë. Ky 

përcaktim nuk është larg mendjes. Sikur të arrihej që gjendja e 

hermafroditit të mësohej prej fjalës së mjekëve e prej fjalës së 

specialistëve, do të duhej të punohej sipas asaj fjale, sepse s‟ka 

argument më të fuqishëm se fjala e shkencës. 

 Sikur të supozojmë se ekziston një njeri i cili s‟ka fare organ 

gjenital përveç anusit, që është i përbashkët si për meshkujt ashtu 

edhe për femrat, në këtë gjendje hidhet short, nëse ai është 
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mashkull apo është femër. Ashtu si të bjerë shorti, ashtu do të jetë 

edhe trashëgimia për të. 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

TRASHËGIMIA E TË DJEGURVE NË ZJARR, E 

TË MBYTURVE NË UJË DHE E TË VDEKURVE 

NËN GËRMADHA 

 

 

Fukahatë e Ehli Sunetit dhe të imamive kanë përmendur 

çështjen e trashëgimisë së të djegurve në zjarr, të mbyturve në ujë 

dhe të të vdekurve nën gërmadha dhe të ngjashmëve me këta. Por 

fukahatë kanë mendime të ndryshme në lidhje me çështjen e 

trashëgimisë së këtyre ndaj njëri-tjetrit, pasi gjendja është e 

dyshimtë dhe nuk dihet se cili ka vdekur më parë se tjetri. 
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 Të katër Imamët e medh‟hebeve të Ehli Sunetit, Ebu Hanife, 

Maliku, Shafiji dhe Ibn Hanbeli janë shprehur se ata nuk e 

trashëgojnë njëri-tjetrin, por lënia e çdo njërit prej këtyre kalon te 

trashëgimtarët e tyre, që janë gjallë. Askush prej trashëgimtarëve 

të të vdekurit tjetër nuk mund të jetë pjesëtar me këta 

trashëgimtarë. Kjo është e barabartë, qoftë kur shkaku i vdekjes 

është mbytja në ujë, apo vdekja nën rrënoja, apo vrasja, apo djegia 

në zjarr, ose sëmundjet epidemike shfarosëse. 

 Kjo çështje ka qenë një subjekt i rëndësishëm në 

hulumtimet e fukahave imamij. Fukahatë e shekullit të fundit e 

kanë trajtuar këtë çështje në gjerësi e në thellësi, duke nxjerrë prej 

saj degë e forma të atilla që nuk i kanë shkuar në mendje juristëve 

të mëparshëm e të mëvonshëm. Prandaj ata, para se të flasin në 

mënyrë të veçantë për trashëgiminë e të mbyturve në ujë e të atyre 

që kanë vdekur nën gërmadha, kanë folur për ata e për të 

ngjashëm me ta në atë mënyrë që përfshin çdo njërën prej dy 

ndodhive për të cilët është mësuar, por nuk dihet se kush ka 

vdekur më përpara e kush ka vdekur më vonë se tjetri. Prandaj, 

nga ky këndvështrim, ata kanë studiuar efektin e përparësisë ndaj 

njëri-tjetrit, pasi efekti, sipas përparësisë së gjendjes, është i 

ndryshëm prej efektit të gjendjes që vjen pas gjendjes së parë.  

Fukahatë e mëvonshëm imamij mendojnë se çështja e 

trashëgimisë së të mbyturve në ujë dhe e të tjerëve, është një 

pjesëz e një çështjeje madhore, është vetëm një element prej 

elementeve të një metode të përgjithshme, e cila është e veçantë 

për një çështje dhe nuk është për çështjen tjetër, apo është e 

veçantë për njërin prej kapitujve të fik‟hut dhe nuk është për një 

kapitull tjetër, pasi kjo metodë përfshin të dy ndodhitë që kanë 
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ngjarë, në atë mënyrë që është me dyshim të mësohet se cila 

ndodhi ka ngjarë më parë se tjetra.  

Nga ky këndvështrim, efekti është i barabartë, kur vjen prej 

dy ndodhive, ose vetëm prej njërës ndodhi. Gjithashtu, kjo është e 

barabartë, qoftë kur efekti i ndodhisë është prej llojit të kontratave, 

apo prej llojit të trashëgimisë, apo prej llojit të penaliteteve, apo 

prej ndonjë lloji tjetër përveç llojeve që u thanë. Në këtë gjendje, 

efekti hyn në metodën përgjithësuese. Le të supozojmë sikur janë 

bërë dy kontrata shitje, njërën e ka bërë pronari i vërtetë me 

Ymerin për një send të veçantë prej pronave të veta, kurse 

kontratën e dytë e ka bërë i prokuruari prej pronarit i vërtetë me 

Zejdin, për shitjen e po këtij sendi dhe nuk dihet se cila prej dy 

kontratave është bërë më përpara, që të gjykohet për vlefshmërinë 

e kontratës që është bërë më përpara dhe cila prej dy kontratave 

është bërë më pas që të gjykohet se ajo kontratë nuk është e 

vlefshme. Kështu qëndron puna për çdo dy ndodhi, kur mospasja 

efekt e njërës ka lidhje me ndodhjen më përpara se tjetra, krahas 

supozimit se nuk ka argument të qartë që të tregojë se të dyja 

ndodhitë kanë ngjarë në të njëjtën kohë, apo njëra ndodhi ka 

ngjarë para tjetrës, prandaj edhe çështja e të mbyturve në ujë dhe e 

të tjerëve, në vetvete, nuk është çështje e pavarur, pasi në të 

vërtetë, edhe çështja e tyre është prej pjesëve të një metode të 

përgjithshme.  

Pikërisht për këtë shikojmë se fukahatë hulumtues imamij e 

kanë zgjatur fjalën para së gjithash në vetë metodën, kanë 

shpjeguar dispozitën e kësaj metode dhe vetëm pastaj kanë folur 

për trashëgiminë e të mbyturve në ujë, apo të të tjerëve të vdekur 

në raste katastrofash, sepse dispozita që i përfshin ata, është 

dispozita e një metode të përgjithshme, ose këtu kemi të bëjnë me 
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diçka të veçantë që e bën detyrim që prej kësaj metode të kemi një 

dispozitë të veçantë për të mbyturit në ujë. S‟ka dyshim që 

shkrimi i studimit sipas kësaj metode, është me më shumë dobi e 

përfitim.  

 Njohja e kësaj metode qëndron në njohjen e dy bazave të 

tjera origjinale, të cilat, që të dyja, lidhen ngushtë me metodën, 

prandaj ne do të kufizohemi të flasim për këto dy baza në atë 

masë sa është e nevojshme për të njohur vetë metodën që kemi 

qëllim, pasi të dyja këto njohje, domethënë njohja e bazave dhe e 

metodës nuk janë me më pak dobi nga njëra-tjetra. Dy bazat janë: 

mosngjarja e ndodhisë për të cilën dyshohet se ka ngjarë dhe baza 

tjetër është ndodhia për të cilën dihet se ka ngjarë, ka ardhur më 

vonë. 

 

Baza e mosngjarjes së ndodhisë 

 Kemi një të afërm në emigracion, i dërgonim letra dhe ai na 

dërgonte letra. Më pas ai e preu korrespondencën me ne, por edhe 

ne nuk i shkruam më. Pas një kohe të gjatë, na shkoi në mendje t‟i 

shkruanim atij një letër dhe ne i shkruam atij në adresën e parë, 

megjithëse na brente dyshimi se ai mund të kishte vdekur, ose 

mund të ishte vendosur në ndonjë vend tjetër. Cili ishte sekreti që 

na shtyri të mos interesohemi për atë dyshim që na shkoi në 

mendje dhe për mundësinë që ai mund të kishte vdekur, ose 

mund të kishte ndërruar adresën?  

 Gjithashtu, ne besonim në besnikërinë e njeriut e në 

sinqeritetin e tij, prandaj përsëri ai ishte objekt i besimit tonë, aq sa 

mund t‟i besonim atij edhe sendet më të çmuara. Më pas, prej tij 
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del një punë dhe ne menjëherë mendojmë se ai është tjetërsuar 

dhe ka ndryshuar, megjithëkëtë shkojmë me atë siç ishim në 

fillim. Kështu ngjet në të gjitha korrespondencat, në të gjitha 

bashkëpunimet e në të gjitha komunikimet. 

 Sekreti në këtë është se njeriu, nga natyra e tij, kapet pas 

gjendjes së kaluar, derisa të vërtetojë të kundërtën. Po japim një 

shembull: Dihet që Zejdi është gjallë dhe pastaj vjen dyshimi se ai 

ka vdekur. Baza në të cilën mbështet natyrshmëria e krijimit tonë 

na thotë se ai vazhdon të jetë, pasi ky qëndrim i yni është i bazuar 

në qëllimin e vijimit të jetës, derisa të vërtetohet vdekja me njërën 

prej rrugëve të vërtetimit. Pikërisht ky është kuptimi i mosngjarjes 

së ndodhisë, e cila nuk është vërtetuar që ka ngjarë. Këtë kuptim 

tregon edhe fjala e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Ai që ka 

dijeni të plotë dhe më pas dyshon, dijenia e plotë nuk rrëzohet me 

dyshimin, pasi dijeninë e plotë e rrëzon vetëm një dijeni e plotë dhe 

dyshimi nuk hyn në dijeninë e plotë, as nuk përzihen njëra me tjetrën dhe 

në asnjë gjendje nuk mund të atakohet me dyshim, krahas dijenisë së 

plotë.”  

 Kur ne mësojmë se filani ka borxh për të shlyer dhe më pas 

ai pretendon se e ka shlyer borxhin, baza është qëndrimi i borxhit, 

derisa të vërtetohet se ai e ka mbajtur besën dhe e ka shlyer 

borxhin, domethënë ashtu siç kishim dijeni për borxhin, po ashtu 

kemi detyrim të mësojmë se ai e ka mbajtur besën dhe e ka shlyer 

borxhin, sepse pasjen dijeni nuk e heq asgjë përveç pasjes dijeni 

edhe për shlyerjen, kurse dyshimi është proces kalimtar dhe, pasi 

të mësohet e vërteta, dyshimi s‟ka asnjë efekt. Kur një person 

pretendon një send që është në kundërshtim me gjendjen e 

mëparshme, ai person është pretendues, prandaj ai ka detyrim të 

sjellë argument që të mbështesë pretendimin e tij. Kur fjala e një 
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personi është në përputhje me gjendjen e mëparshme, ai është 

mohues (jo mohues i fesë), prandaj prej këtij mohuesi nuk 

kërkohet gjë tjetër përveç betimit. 

 Prej këtij shpjegimi mësohet se kuptimi i bazës për 

mosngjarjen e ndodhisë në të vërtetën e saj është kapje pas 

gjendjes së mëparshme, derisa të vërtetohet e kundërta. 

 

 

 

Baza e ngjarjes së një ndodhie më vonë 

 Sikur gjykatësi të dinte që Halili ishte gjallë ditën e 

mërkurë, kur gjykatësi po e trajtonte çështjen ditën e premte, 

Halili do të ishte ndër të vdekurit, por gjykatësi nuk do të 

mësonte, nëse ai vdiq ditën e enjte, apo vdiq ditën e premte, pasi 

gjykatësi s‟ka asnjë argument në dorën e tij, me të cilin të 

përcaktojë me saktësi kohën e vdekjes. Si do të jetë gjykimi i 

gjykatësit? A do të gjykojë ai se Halili ka vdekur ditën e premte, 

apo ka vdekur ditën e enjte? 

 Në supozimin tonë, kemi tri kohë: kohën e pasjes dijeni se 

ai jeton dhe që ishte dita e mërkurë, kohën kur u mësua për 

vdekjen e tij, që ishte dita e premte dhe koha ndërmjet këtyre dy 

ditëve, që ishte dita e enjte, në të cilën nuk dihet as nëse ishte 

gjallë e as nëse kishte vdekur. Baza e bën të detyrueshme që kjo 

kohë e ndërmjetme të kalohet në kohën para saj dhe në kohën pas 

saj, domethënë që koha e mospasjes dijeni se ai është gjallë të 

kalohet në kohën e mëparshme, që ishte koha kur gjykatësi kishte 
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dijeni se Halili ishte gjallë. Prandaj ne qëndrojmë në dijeninë tonë 

që ai ishte gjallë deri në kohën që u mësua për vdekjen e tij. 

Rezultati është se vdekja është vonuar dhe ka ndodhur deri ditën 

e premte. Kështu është për çdo gjë, për të cilën mësohet se ajo gjë 

ka ngjarë dhe dyshimi në lidhje me faktin, nëse ajo ka ngjarë më 

përpara ose më pas, arrihet kur është vetëm një ndodhi dhe jo 

disa. 

 

 

Mësohet se kanë ngjarë dy ndodhi dhe nuk dihet se cila 

prej dy ndodhive ka ngjarë e para 

 Pasi parashtruam dy bazat, mosngjarjen e ndodhisë dhe 

ngjarjen, vetëm të njërës ndodhi më vonë, po fillojmë të 

shpjegojmë dispozitën e metodës përgjithësuese, që është edhe 

qëllimi i studimit tonë, domethënë, pasja dijeni për ngjarjen e dy 

ndodhive dhe që efekti i njërës prej atyre të dyjave ka lidhje me 

ngjarjen e ndodhisë përpara ndodhisë tjetër, krahas mospasjes 

dijeni se cila prej tyre ka ngjarë më përpara, siç ishte puna që 

pamë më sipër në lidhje me bërjen e dy kontratave, njërën prej të 

cilave e kishte bërë pronari i vërtetë dhe tjetrën e kishte bërë i 

prokuruari i tij, ose lindja e fëmijës e dhurata, ose vdekja e dy 

vetëve që trashëgojnë njëri-tjetrin dhe nuk dihet se cili prej tyre ka 

vdekur para tjetrit. 

 Dispozita e kësaj metode ndryshon sipas diturisë që ka 

gjykatësi për kohën se kur ka ngjarë çdo njëra prej dy ndodhive, 

ose mospasja dijeni nga ana e gjykatësit për kohën e ngjarjes së të 
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dyja ndodhive, ose gjykatësi ka dijeni vetëm për kohën e ngjarjes 

së njërës prej dy ndodhive, pra, kemi të bëjmë me tri gjendje: 

 1- Gjykatësi mëson prej fjalëve të pretenduesve, ose prej 

fakteve datën e ndarjes së çdo njërës prej dy ndodhive. Në këtë 

gjendje, ai vendos në bazë të dijenisë që ka marrë. 

 2- Gjykatësi nuk ka dijeni se cila prej dy ndodhive ka ngjarë 

e para, por ai mëson datën e ngjarjes së njërës ndodhi dhe nuk 

mëson për datën e ngjarjes së ndodhisë tjetër, si për shembull, 

shitja e kalit është bërë me datën 2 qershor dhe gjykatësi nuk e di, 

nëse e meta ka ngjarë ditën e parë të këtij muaji, datë në të cilën 

kthimi lejohet, apo e meta ka ngjarë me datën tre të muajit në fjalë, 

kur kthimi nuk lejohet më. Në këtë gjendje, puna do të vazhdojë 

sipas gjykimit, duke i dhënë përparësi datës së njohur dhe 

vonimit të së panjohurës, sepse baza është vonimi i ndodhisë së 

lartpërmendur ka ngjarë në datën e njohur, mirëpo pasja dijeni 

ndalon ndjekjen e bazës, kurse për ndodhinë për të cilën nuk dihet 

data se kur ajo ka ngjarë, gjykohet mbi bazën e vonimit të 

ndodhisë, sepse kjo është baza mbi të cilën bëhet mbështetja, kur 

nuk është mësuar data e ngjarjes së ndodhisë. 

 Me fjalë të përmbledhura themi se, kur kanë ngjarë dy 

ndodhi dhe dihet data e ngjarjes së njërës prej këtyre dy ndodhive 

dhe nuk dihet data se kur ka ngjarë ndodhia tjetër, gjykohet pa 

asnjë kusht, duke vënë përpara atë që dihet dhe duke vonuar atë 

që nuk dihet. Kjo është e barabartë, qoftë kur dy ndodhitë janë 

prej të njëjtit lloj, si për shembull, vdekja e dy personave, ose bërja 

e dy kontratave, ose të dyja ndodhitë janë të ndryshme nga njëra-

tjetra. 
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 3- Gjykatësi nuk ka dijeni për kohën e ngjarjes së dy 

ndodhive, as për ngjarjen e njërës prej dy ndodhive, pra, nuk 

dihet data se kur kanë ngjarë të dyja ndodhitë. Në këtë gjendje, 

nuk ka bazë që të përcaktojë se njëra ndodhi ka ngjarë më përpara 

dhe ndodhia tjetër ka ngjarë më vonë, sepse baza për vonimin e 

njërës prej dy ndodhive nuk ka përparësi ndaj bazës së vonimit të 

ndodhisë së dytë ndaj ndodhisë së parë, sepse data e ngjarjes për 

të dyja ndodhitë është e panjohur, atëherë baza e vonimit të 

ndodhisë zbatohet, qoftë kur është vetëm një ndodhi, qoftë kur 

kemi të bëjmë me disa ndodhi, por për njërën prej dy ndodhive 

dihet data në të cilën ajo ka ngjarë, prandaj për këtë ndodhi nuk 

zbatohet baza, kurse data e ngjarjes së ndodhisë tjetër është e 

panjohur, prandaj mbi këtë zbatohet baza. Kur të dyja datat e 

ngjarjes së të dyja ndodhive nuk dihen dhe s‟ka ndonjë 

karakteristikë të veçantë që të jetë më dalluese për njërën ndodhi 

mbi ndodhinë tjetër, në këtë gjendje, bie mbështetja mbi bazën për 

të dyja ndodhitë, për shkak se ka vend për kundërshtim. 

 

Të mbyturit në ujë dhe të vdekurit nën gërmadha 

 Ndodh që dy vetë të jenë shumë të afërm, por asnjëri prej 

tyre nuk e trashëgon të afërmin e tij si vëllezërit e si fëmijët e tyre. 

Kjo gjendje është jashtë studimit tonë, prandaj trashëgimia e çdo 

njërit prej atyre të dyve u kalon fëmijëve të tij. Kjo është e 

barabartë, qoftë kur ai dhe vëllai i tij vdesin në të njëjtën kohë, 

qoftë kur njëri vdes para tjetrit. Kjo premisë është në përputhje me 

atë që është shkruar në librat e fik‟hut të të gjitha medh‟hebeve 

islame, si dhe të asaj që është cituar prej ligjit francez. 
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 Ndodh që e drejta e trashëgimisë të vërtetohet për njërën 

palë dhe të mos vërtetohet për palën tjetër, si për shembull, janë 

dy vëllezër dhe njëri prej tyre ka fëmijë, kurse vëllai tjetër s‟ka 

fëmijë. Edhe kjo gjendje gjithashtu është jashtë objektit të studimit 

tonë, sepse trashëgimia e babait të fëmijëve u kalon fëmijëve të tij, 

kurse trashëgimia e atij që s‟ka fëmijë u kalon të gjithë të afërmve 

të tij, që e trashëgojnë atë, me përjashtim të vëllait të tij që vdiq së 

bashku me të, kur u mbytën në ujë, ose u dogjën në zjarr, etj, sepse 

kushti në trashëgiminë e ndërsjellë është që të dihet që 

trashëgimtari është gjallë në kohën e vdekjes së trashëgimlënësit. 

Por supozohet se nuk kemi dijeni që babai i fëmijëve është gjallë 

në kohën e vdekjes së vëllait që s‟kishte fëmijë. 

 Mund të ndodhë që trashëgimia e ndërsjellë të vërtetohet 

për të dyja palët, si për shembull, bir e baba, ose dy vëllezër që 

s‟kanë as babain e as nënën, ose të dy vëllezërit s‟kanë fëmijë, ose 

nuk ka fëmijë vetëm njëri vëlla, ose trashëgimtari i njërit prej 

bashkëshortëve nuk është trashëgimtar i bashkëshortit tjetër. 

Pikërisht kjo gjendje është në qendrën e subjektit dhe imamitë e 

vënë kusht këtë gjendje për të trashëguar prej njëri-tjetrit. Imamitë 

numërojnë dy raste: 

 1- Vdekja e çdo njërit prej atyre të dyve ka ardhur prej të 

njëjtit shkak dhe kjo është arsyeja që bën të detyrueshme të thuhet 

që shkaku është mbytja në ujë ose vdekja nën gërmadha, ose të 

thuhet që ata të dy ishin në një shtëpi, e cila shembet dhe i zë ata 

poshtë, ose është një anije e cila fundoset së bashku me ata të dy, 

ose njëri prej atyre të dyve vdiq për shkak se u mbyt në ujë, kurse 

tjetri vdiq për shkak të zjarrit, ose për shkak të shembjes, ose të dy 

vdiqën së bashku nga epidemia e kolerës, ose të dy u vranë në të 

njëjtën betejë, prandaj në këto raste s‟kemi trashëgimi të ndërsjellë. 
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Prej ligjit francez është cituar se për trashëgiminë e ndërsjellë 

është kusht që shkaku i vdekjes të jetë i njëjtë, por ligji francez nuk 

e ngushton shkakun e vdekjes vetëm në mbytjen në ujë e në 

vdekjen nën gërmadha, ashtu siç thonë imamitë, por trashëgimia e 

ndërsjellë vërtetohet, edhe kur shkaku i vdekjes është djegia në 

zjarr. 

 2- Të mos dihet koha e vdekjes së asnjërit prej dy të 

vdekurve. Sikur të dihet koha e vdekjes së njërit prej tyre dhe të 

mos dihet koha e vdekjes së tjetrit, në këtë gjendje, trashëgon ai që 

nuk i dihet koha e vdekjes dhe jo ai që i dihet koha e vdekjes. 

 Një shembull: U shemb ndërtesa dhe nën gërmadha vdiq 

burri së bashku me gruan e tij, ose të dy bashkëshortët u fundosën 

në ujë së bashku me anijen, ndërkaq personeli i ndihmës së 

shpejtë e gjeti burri që po nxirrte frymën e fundit, kur ora ishte 

pesë dhe pas dy orësh personeli i ndihmës së shpejtë gjeti edhe 

kufomën e gruas. Në këtë gjendje as ne e as personeli i ndihmës së 

shpejtë nuk e di, nëse ajo është ndarë prej kësaj bote para burrit të 

saj apo ajo ka vdekur pas atij, ndërkaq koha e vdekjes së burrit 

është e njohur, kurse koha e vdekjes së gruas nuk dihet. Baza e 

vonimit të ndodhisë që ne theksuam më sipër kërkon që gruaja së 

cilës nuk i dihet koha e vdekjes, trashëgon prej burrit të saj, për të 

cilin dihet koha e vdekjes, kurse burri nuk trashëgon prej gruas 

asnjë send. Nëse çështja është e kundërta e kësaj që u tha, 

domethënë dihet koha e vdekjes së gruas dhe nuk dihet koha e 

vdekjes së burrit, në këtë gjendje, burri trashëgon prej gruas dhe 

nuk trashëgon gruaja prej burrit. Nëse do të shpreheshim 

ndryshe, kur dihet data e njërës prej dy vdekjeve, atij që nuk i 

dihet data e vdekjes, trashëgon prej atij që i dihet data e vdekjes, 

kurse atij që i dihet data e vdekjes, nuk trashëgon prej atij që nuk i 
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dihet data e vdekjes, domethënë se trashëgimia i takon vetëm atij 

që nuk i dihet data e vdekjes. Kur data e vdekjes nuk vërtetohet 

për të dyja palët, në këtë gjendje, s‟ka dallim mes shkaqeve të 

vdekjes, prandaj gjykimi është i njëjtë, qoftë kur shkaku i vdekjes 

është mbytja në ujë, apo djegia në zjarr, apo shembja e ndërtesës, 

apo vrasja në betejë. 

 Kur nuk dihen të dyja datat e vdekjes, si për shembull, 

zbulohen kufomat e ngrira të bashkëshortëve dhe nuk dihet koha 

e vdekjes së njërit prej tyre, në këtë gjendje, realizohet trashëgimia 

e ndërsjellë mes dy palëve, domethënë çdo njëri prej 

bashkëshortëve trashëgon bashkëshortin tjetër. Ky sqarim, mes 

gjendjes së pasjes dijeni për datën e vdekjes së njërit prej dy të 

vdekurve nga njëra anë dhe nga ana tjetër, mospasja dijeni për të 

dyja datat, nuk është cituar prej ndonjë ligji të huaj, gjithashtu nuk 

e kam gjetur as në librat e mëparshëm e të mëvonshëm të fik‟hut 

të Ehli Sunetit. Gjithashtu, nuk e kam gjetur as në fjalët e fukahave 

të mëparshëm imamij. Këtë fjalë e kanë përmendur vetëm 

fukahatë hulumtues imamij të mëvonshëm në librat e bazave të 

fik‟hut.  

 Me një fjalë, fukahatë imamij e kanë reduktuar çështjen e 

trashëgimisë së ndërsjellë vetëm kur shkaku i vdekjes është 

mbytja në ujë ose vdekja nën gërmadha dhe kur dihet koha e 

vdekjes së njërit prej dy të vdekurve e nuk dihet data e vdekjes 

për të vdekurin tjetër. Bazuar mbi këtë rregull të imamive, kur të 

dy bashkëshortët vdesin në shtrat nga vdekje e zakonshme, ose 

ata të dy vdesin për shkak të zjarrit, ose vriten në betejë, ose 

vdesin prej sëmundjeve epidemike, apo prej shkaqeve të tjera, në 

të gjitha këto raste, nuk ka trashëgimi të ndërsjellë dhe pasuria e 

çdo njërit prej të vdekurve u kalon trashëgimtarëve të tij, që janë 
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gjallë dhe asnjëri prej të vdekurve nuk trashëgon të vdekurin tjetër 

në asgjë.  

Kur dihet data e vdekjes së njërit prej atyre të dyve dhe nuk 

dihet data e vdekjes së tjetrit, atij që nuk i dihet data e vdekjes, 

trashëgon prej pasurisë së atij që i dihet data e vdekjes dhe nuk 

trashëgon ai që i dihet data e vdekjes prej atij që nuk i dihet data e 

vdekjes. 

 

 

Mënyra e trashëgimisë së ndërsjellë 

 Mënyra e trashëgimisë së ndërsjellë kuptohet qartë, kur 

supozojmë se burri ka vdekur para gruas. Në këtë gjendje, prej 

lënies së tij nxirret pjesa ligjore e gruas dhe trashëgimtarët e gruas 

ndajnë mes tyre pasuritë që ajo kishte, kur ishte gjallë, duke i 

shtuar pasurive të saj edhe pjesën ligjore që ajo mori trashëgimi 

prej burrit të saj.  

Le të supozojmë se burri ka vdekur pas gruas. Në këtë 

gjendje, nxirret pjesa ligjore e burrit prej lënies së gruas dhe 

trashëgimtarët e burrit i ndajnë pasuritë që ai kishte, kur ishte 

gjallë, si dhe pjesën e tij ligjore që mori prej trashëgimisë së gruas. 

Asnjëri prej atyre të dyve nuk trashëgon prej pasurive që ai 

trashëgoi prej partnerit. Kështu, nëse gruaja ka në pronësi 100 lira 

dhe burri ka në pronësi 1000 lira, gruaja tërhiqet vetëm prej 1000 

lirave, po kështu edhe burri tërhiqet vetëm prej 100 lirave, sepse 

sikur njëri prej tyre të trashëgojë prej pasurive të partnerit të tij, 

kjo do të çonte në atë që njeriu, pas vdekjes, të trashëgojë vetë 
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pasurinë e tij. Por, është krejtësisht e pamundur që njeriu të 

trashëgojë një send, i cili është për një tjetër. 

 Me fjalë akoma më të shkurtra, kur të dy vdesin për shkak 

se janë mbytur në ujë ose kanë vdekur nën gërmadha dhe mes 

tyre kishte trashëgimi të ndërsjellë, por ka dyshim se cili ka 

vdekur më përpara dhe cili ka vdekur më pas, ose kur nuk dihet 

data e vdekjes së njërit prej atyre të dyve, ata trashëgojnë njëri-

tjetrin në pasurinë që kishte i vdekuri, kur ishte gjallë dhe nuk 

trashëgojnë atë që ai merr trashëgimi prej një të vdekuri si ai. 

Theksojmë se kjo çështje është e veçantë vetëm te fukahatë imamij. 

 

*  *  * 

 

 

 

DËNIMET  (el hudùdu uet ta'zijràt) 

 

 

Ndërmjet el hudùdu dhe et ta'zijràt 

 Qëllimi i përdorimit të fjalës “el had‟d” është të tregojë 

dënimin e caktuar me tekst prej Ligjvënësit. Zbatimi i atij dënimi 

është i detyrueshëm mbi mëkatarin që kryen një krim të 

përcaktuar. Qëllimi më i lartë i zbatimit të dënimit të përcaktuar 

është qëndrimi sa më larg prej punëve të ndaluara rreptësisht 
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(haram). Dënimi për veprime rreptësisht të ndaluara, është 

emërtuar me termin “el had‟d”–“kufi”, “dënim i përcaktuar”, 

sepse është vetë Ligjvënësi Ai që e ka vendosur llojin dhe masën e 

dënimit. 

 Ndërsa “et‟ta'zijr”, në terminologjinë e fukahave, është 

dënimi për kryerjen e një pune të ndaluar, ose për lënien e një 

pune të urdhëruar. Për kryerjen e punës së ndaluar dhe për 

moskryerjen e punës së urdhëruar, s‟ka dënim të përcaktuar me 

tekst, por caktimi i masës së dënimit është lënë në dorën e 

gjykatësit/të sundimtarit, vlerësimi i të cilit nuk arrin masën e 

dënimit të përcaktuar me tekst për një krim të caktuar, si për 

shembull, ekzekutim, ose 100 rrahje me kamxhik.  

 Për këtë dënim tregon fjala e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi 

të!): “Për çdo send ka një kufi dhe kush e tejkalon kufirin, qortohet si 

dënim i deleguar. Masën dhe llojin e dënimit të deleguar e përcakton 

gjykatësi/qeveritari, sipas asaj që ai mendon.” 

 Qortimi bëhet i detyrueshëm me pohimin dy herë për 

kryerjen e punës së ndaluar, ose me dëshminë e dy burrave të 

drejtë. Dëshmia e grave për të tilla dënime nuk pranohet në 

mënyrë të prerë. 

 Fukahatë kanë thënë se shkaqet që e bëjnë të detyrueshëm 

zbatimin e dënimit (el had‟d), janë shtatë: kurvërimi dhe të 

ngjashmet me kurvërimin, pederastia, lezbizmi dhe mbledhja 

mashkull e femër bashkë, ose mbledhja vetëm mashkull me 

mashkull për të bërë punë të ndaluara, atakimi me fjalë e nderit t ë 

p ërsonit, pirja e verës, vjedhja, prerja e rrugës, braktisja e Islamit 

(renegatizmi).  
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Në këtë kapitull dhe në kapitujt vijues, do të flasim për këto 

shtatë shkaqe, si dhe për shumë dënime të tjera, që e bëjnë të 

detyrueshëm qortimin, por që siç thamë, vlerësimi i këtyre 

dënimeve të fundit është lënë në dorën e gjykatësit/të 

sundimtarit. 

 

Kurvërimi është veprim haram 

 Ndalimi kategorik i kurvërimit është prej 

domosdoshmërive të fesë, prandaj ai që e konsideron kurvërimin 

me vetëdije e pa asnjë dyshim, veprim të lejuar (hallall), mbi këtë 

person nuk zbatohet më dënimi për kurvërimin, sepse me këtë 

pohim ai është bërë mohues i Islamit (kàfir), kurse ai që kurvëron 

nga shkujdesja, ose ngaqë e konsideron veprim të lehtë, ai është 

mëkatar.  

Ja dhe urdhrat e Allahut të Lartësuar, në lidhje me kurvërimin: 

 “ إِداَّهُك  َلانَل فَلااِد َل ًة  ۖ    َلالَل  ْيَلقْمرَلبُك ا اللِّ َل ”

“Dhe mos iu qasni kurvërisë, se ajo është shfrenim dhe rrugë e 

shëmtuar!” (Sure “El Isra”, ajeti 32)  

ا إِدالَّ زَلانٍد  َل ْم ” رِد َل ًة  َلاللَّااِدیَل ُك الَل  ْيَل ْم ِد ُك َل رِد ٌت  اللَّااِد الَل  ْيَل ْم ِد ُك إالَّ زَلااِدیَل ًة  َل ْم مُك ْم َل   ۚ  مُك ْم  “ َلاُكرِّمَل ذَللِد َل عَللَلى الْممُك ْممِد ِد ْم

“Kurvari martohet vetëm me një kurvë ose me një idhujtare; 

edhe kurva martohet vetëm me një kurvar ose me një idhujtar, 

pasi kjo (kurvëria e martesa me kurvën e me kurvarin) është e 

ndaluar për besimtarët.” (Sure “En Nùr”, ajeti 3) 

 “  َلمَل ْم  ْيَلفْمعَل ْم ذَللِد َل  ْيَللْمقَل  َلاَلاماًة   ۚ   َلالَل  ْيَللْماُك نَل ”
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“…ata nuk kurvërojnë dhe kush e bën këtë, do të ketë 

ndëshkim.” (Sure “El Furkàn”, ajeti 68) 

 

Kushtet 

 Koncepti i kurvërimit, që e bën të detyrueshëm zbatimin e 

dënimit (elhad‟d) për këtë veprim të ndaluar, në mënyrë taksative, bëhet, 

pasi të plotësohen kushtet vijuese: 

 1- Futja e kokës së penisit nga përpara ose nga prapa, ashtu 

siç vërteton teksti: “Takimi i dy vendeve të synetllëkut e bën të 

detyrueshëm gusulin, shumën e kurorës (mehrin) dhe  dënimin 

(had‟din).” Bazuar mbi këtë tekst, kurvërimi nuk realizohet me 

prekje, me puthje e me qëndrim gju më gju, edhe pse këto janë 

veprime të ndaluara, që e bëjnë qortimin të detyrueshëm. 

 2- Arritja e pjekurisë seksuale, ashtu siç thotë hadithi: 

“Është ngritur lapsi (nuk mban përgjegjësinë e plotë) për fëmijën, 

derisa ai ta ndiejë veten burrë, për të çmendurin, derisa të 

ndërgjegjësohet dhe për atë që është në gjumë, derisa të zgjohet.”  

 Padyshim se, kur fëmija akoma nuk e ka ndier veten burrë 

dhe kurvëron me një femër të rritur, fëmija do të qortohet, kurse 

femra e rritur do të rrihet me kamxhik.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një djalë 

të vogël që akoma nuk ka mbushur dhjetë vjeç dhe ky fëmijë 

kurvëron me një grua. Si duhet të veprohet në këtë gjendje? 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Fëmija 

rrihet me kamxhik me më pak numër goditjesh sa është përcaktuar për 
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këtë lloj dënimi, kurse gruaja rrihet me kamxhik me numrin e plotë të 

rrahjeve të përcaktuara për këtë punë të ndaluar.” 

Pyetësi tha përsëri: “Nëse gruaja është e martuar?” 

 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj: “Ajo nuk 

ekzekutohet me gjuajtje me gur, sepse ai që kontaktoi me këtë grua, nuk e 

arrin veprimin e bërë, por, nëse fëmija e arrin veprimin, atëherë gruaja 

ekzekutohet me gjuajtje gur.” 

 3- Mendja. Nuk ka zbatim dënimi për të çmendurin, ashtu 

siç e pamë në hadithin e mësipërm. Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi 

të!) është pyetur për një grua të çmendur, që ka kurvëruar. Çfarë 

dënimi merr ajo? 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Ajo as nuk 

ekzekutohet me gjuajtje me gur e as nuk internohet.” 

 4- (Mos)pasja dijeni. Ai bën aktmartesë me motrën e tij prej 

qumështi, pa e ditur që ajo është motra e tij, ose bën aktmartesë 

me një grua që vazhdon të jetë në kohën e pritjes ligjore, gjithnjë 

pa e ditur që gruaja është në kohën e pritjes ligjore, ose ai beson se 

vetëm miratimi është i mjaftueshëm për të qenë gruaja hallall, 

madje edhe pa aktmartesë dhe, në këtë gjendje paditurie, ai kryen 

marrëdhënie intime me këto kategori grash. Ky burrë nuk ka asnjë 

dënim, por gruaja që ishte duke kaluar kohën e pritjes ligjore për 

shkak të një divorci të kthyeshëm, bëhet përgjithmonë haram për 

këtë burrë.  

Me fjalë të tjera, burri që kryen marrëdhënie intime me një 

femër, duke kujtuar se ajo grua është hallall për atë, në një kohë që 

ajo është plotësisht e ndaluar për atë burrë, dënimi (el had‟d) për 
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këtë burrë rrëzohet. Kjo është e barabartë, qoftë kur ai nuk di 

vetëm dispozitën, qoftë kur e di se ai dhe ajo kanë pirë të njëjtin 

qumësht, por nuk ka dijeni që ai e ka të ndaluar të bëjë kontratë 

martesë me këtë grua, ose ai s‟ka dijeni vetëm për çështjen, si për 

shembull, ai e di që është e ndaluar të bëjë aktmartesë me motrën 

e tij prej qumështi, por nuk ka dijeni që ajo është motra e tij prej 

qumështi.  

Gjithashtu, kjo është e barabartë, qoftë kur mospasja dijeni 

prej tij është për shkak të shkujdesjes, qoftë kur është për shkak se 

ai aq di. Në lidhje me këtë çështje, hadithi thotë: “Nuk zbatohen 

dënimet (el hudùd) me dyshime.” 

Është e qartë se ai që nuk ka dijeni për këtë çështje, për 

shkak se është i shkujdesur, Ditën e Gjykimit ai meriton 

ndëshkimin, por ai nuk meriton dënimin në këtë botë. 

 Kushdo që pretendon dyshimin ose mospasjen dijeni, atij i 

pranohet fjala, pa i kërkuar argument, derisa zakonisht kjo 

vazhdon të jetë e mundur në të drejtën e tij, si për shembull, ai 

nuk e di se është haram që ai të bëjë aktmartesë me motrën e tij 

prej qumështi, apo për shkaqe të tjera të përcaktuara në ligjin 

islam. 

 Autori i librit “Esh Sheràiu uel Xheuàhiru” ka thënë: 

“Dënimi (el had‟d) rrëzohet për çdo punë që ai pandeh se ajo është 

hallall, si për shembull, burri që gjen në shtratin e tij një grua dhe 

ai kryen marrëdhënie intime me të, duke pandehur se po kryen 

marrëdhënie intime me gruan e tij.  

Gjithashtu, dënimi rrëzohet, edhe kur gruaja e lejon veten e 

saj, duke pandehur se është në hallall.” Shembulli i parë është 
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dyshim në subjekt, kurse shembulli i dytë është dyshim në 

dispozitë, prandaj për të dy rastet, dënimi rrëzohet për shkak të 

dyshimit, me kusht që mospasja dijeni gjykohet e mundshme në të 

drejtën e tij, në analogji me dyshimin në dispozitë.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Sikur një burrë të 

pranojë Islamin, por më pas ai pi verë e kurvëron, ose praktikon kamatën, 

por atij nuk i është shpjeguar asgjë prej hallallit e prej haramit, mbi këtë 

person nuk zbatohet dënimi (el had‟d), me kusht që ai nuk ka dijeni se ato 

punë ishin haram, ndryshe atij i tregohet argumenti dhe i lexohet ajeti që 

flet për kurvërimin, verën e kamatën. Nëse edhe pas kësaj, ai i bën përsëri 

ato punë, mbi atë person zbatohet dënimi (el had‟d).” 

 5- Vullneti i lirë. Kur gruaja detyrohet me forcë të 

kurvërojë, me fjalën e përbashkët të fukahave dhe me tekst, mbi 

atë grua nuk zbatohet dënimi. Prej teksteve kemi thënien: “Për të 

imponuarën me forcë, s‟ka dënim (elhad‟d), kur ajo thotë: „U 

imponova me forcë.‟”  

 Në një transmetim të dytë, tregohet: “Te Prijësi i 

besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) sollën një grua dhe një 

burrë. Burri kishte kurvëruar me atë grua. Gruaja tha: „Ai më 

detyroi me forcë, o Prijës i besimtarëve (Paqja qoftë mbi të!).‟  

Prandaj Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) nuk e zbatoi dënimin (el 

had‟d) mbi atë grua.”  

Ndër myslimanët e Eli Sunetit dhe te myslimanët imamij ka 

një përhapje shumë të madhe fjala e të Dërguarit të Allahut (Paqja 

e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!): “Prej umetit tim 

është ngritur dënimi për ato punë, ku individi imponohet me forcë.” 
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 Fukahatë kanë mendime të ndryshme, kur burri imponohet 

me forcë që të kurvërojë. Thuhet: “Nuk është logjike që ai të 

dënohet, pasi penisi nuk tendoset krahas imponimit me forcë dhe, 

kur s‟ka tendosje të penisit, është e pamundur të arrihet hyrja, që 

është kusht për realizimin e konceptit të kurvërimit.” 

Këtë çështje e pamë në pikën 1. Gjithashtu thuhet: “Jo, edhe 

me imponim arrihet tendosja dhe hyrja.” 

 Në këtë kundërshtim mendimesh, unë nuk shikoj ndonjë 

dobi, derisa supozojmë se ai e ka futur penisin, duke qenë i 

imponuar me forcë, prandaj, padyshim, edhe nëse hyrja është 

realizuar, mbi atë burrë nuk rëndon asnjë dënim, për të njëjtin 

argument që ne përmendëm në lidhje me gruan e imponuar me 

forcë. 

 Pyetje: Kur dikush detyron me forcë një burrë dhe një grua, 

që ai të kryejë marrëdhënie intime me atë grua, a vërtetohet për 

gruan e drejta e shumës së kurorës? Nëse supozojmë se vërtetohet 

e drejta e saj për të marrë shumën e kurorës, a vërtetohet detyrimi 

për të paguar këtë shumë mbi imponuesin?  

 Përgjigje: Për gruan vërtetohet e drejta e shumës së kurorës, 

sepse ajo nuk është kurvë. Gjithashtu, shuma i bëhet detyrim 

imponuesit dhe jo atij që kreu marrëdhënie intime, sepse 

imponuesi është më i fuqishëm si argument se sa i imponuari me 

forcë. Vetëkuptohet se, kur ai kreu marrëdhënie intime me atë 

grua, pa i bërë presion askush, madje ai vetë e detyroi gruan, në 

këtë gjendje, ai ka detyrim të paguajë shumën e kurorës, sipas 

fjalës direktivë të Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!, me të cilën 

punojnë fukahatë, ashtu siç dëshmon autori i librit “El-Xhevahir”: 
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“Kur një burri rrëmben një robëreshë dhe e zhvirgjëron, ky burrë 

ka detyrim të paguajë një të dhjetën e çmimit të saj dhe, në qoftë se 

gruaja që ai rrëmbeu, është grua e lirë, ai ka detyrim të paguajë 

shumën e kurorës.” 

 Imponim kemi, kur i fuqishmi e frikëson, ose e kërcënon 

me diçka se ai do të dëmtojë personin të cilit i drejtohet frikësimi e 

kërcënimi, nëse ai nuk kryen veprimin që i kërkon i fuqishmi. 

 Pyetje e tjetër: Nëse gruaja mbetet shtatzënë, kujt i atashohet 

fëmija? 

 Përgjigje: Nëse gruaja është imponuese dhe jo burri, fëmija i 

atashohet gruas dhe jo burrit. Nëse imponues është burri dhe jo 

gruaja, fëmija i atashohet burrit dhe jo gruas. Nëse që të dy janë të 

imponuar, fëmija i atashohet të dyve, sepse kriteri për këtë është: 

“Fëmija i atashohet personit për të cilin rrëzohet dënimi 

(elhad‟d).”, sepse ai është në dispozitën e dyshimit. 

 

Rrugët e vërtetimit 

 Kurvërimi vërtetohet me rrugët e mëposhtme: 

 1- Fukahatë kanë një fjalë të përbashkët se kurvërimi nuk 

vërtetohet vetëm me një pohim, as duke e pohuar dy herë, as edhe 

duke e pohuar tri herë. Kjo është e barabartë, qoftë kur pohuesi 

është burrë, qoftë kur është grua, pasi për të vërtetuar kurvërimin 

kërkohet që pohimi të përsëritet katër herë, me kusht që pohuesi t 

ë ket ë arritur moshën e pjekurisë seksuale, t ë gëzoj ë shëndet 

mendor dhe t ë ket ë kurvëruar me vullnetin e tij.  
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Për këtë çështje kemi fjalën e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi 

të!): “Kurvari nuk ekzekutohet me gjuajtje me gur, derisa të 

pohojë katër herë se ka kurvëruar, kur s‟ka dëshmitarë okularë. 

Nëse pohuesi e tërheq pohimin e tij, lihet dhe nuk ekzekutohet me 

gjuajtje me gur.” 

 Është shumë e njohur ngjarja e Maiz bin Malikut, i cili erdhi 

te i Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!) dhe i tha: “Unë kam kurvëruar.”  

 I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!) u largua prej tij, por burri i shkoi nga krahu i djathtë 

dhe i tha t ë nj ëjt ën fjalë që i tha herën e parë. I Dërguari i Allahut 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) përsëri u 

largua prej tij, por burri i shkoi dhe vazhdoi ta përsërisë këtë fjalë 

katër herë me radhë. Pikërisht, pasi ai e përsëriti pohimin e tij 

katër herë me radhë, Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) i tha: “A mos je i çmendur?”  

Burri tha: “Jo.” 

Pastaj Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e 

mbi familjen e tij!) e pyeti: “A kreve marrëdhënie intime me të?” 

Burri tha: “Po.” 

Përsëri Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të 

e mbi familjen e tij!) e pyeti: “Domethënë ti e përjetove plotësisht 

kënaqësinë prej asaj?” 

Burri tha: “Po.” 
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Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!) i tha: “A di ti, se me atë grua, ti ke kryer haram atë 

që burri e kryen hallall me gruan e vet?” 

Burri tha: “Po.” 

Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!) i tha: “Ç‟qëllim ke me këtë fjalë?” 

Burri tha: “Dua të më pastrosh.” 

Vetëm pas këtyre katër pohimeve Profeti Muhamed (Paqja e 

bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) urdhëroi 

ekzekutimin e atij burri me gjuajtje me gur dhe urdhri u zbatua.”  

Në një hadith tjetër, tregohet se Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) i tha atij burrit: “Mbase ti e 

ke puthur, apo i ke shkelur syrin, ose e ke parë?” 

Burri tha: “Jo.” 

 Kur pohimi është i atillë, që e bën detyrim ekzekutimin me 

gjuajtje me gur, si për shembull, kur pohuesi është i martuar dhe 

më pas ai e mohon pohimin e tij, ekzekutimi i tij me gjuajtje me 

gur nuk zbatohet.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Këtë unë e gjej pa 

asnjë kundërshtim, madje kjo arrin edhe fjalën e përbashkët të 

fukahave, të bazuar në tekstet e shumta që merren në konsideratë, 

prej të cilave përmendim fjalën e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) 

në lidhje me Haseneh Muham‟med bin Muslim: “Kush pohon 

kundër vetes së tij, për atë zbatohet dënimi (elhad‟d), me përjashtim të 
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ekzekutimit me gjuajtje me gur, sepse ai që pohon kundër vetvetes dhe 

pastaj e mohon pohimin e tij, ai nuk ekzekutohet me gjuajtje me gur.” 

 Kur ai pohon kundër vetvetes për një punë që bën të 

detyrueshëm ndëshkimin e pohuesit me rrahje me kamxhik, por jo 

ekzekutimin e tij me gjuajtje me gur, siç është ndëshkimi, kur 

pohuesi nuk është i pamartuar dhe më pas ai e mohon fjalën që 

tha dhe tërhiqet prej pohimit të tij, dënimi nuk i hiqet.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Kjo thënie ka një 

përhapje kaq të madhe, sa mund të pretendohet se gëzon fjalën e 

përbashkët të fukahave, sipas rregullit: “Mosdëgjimi i mohimit 

pas pohimit”, bazuar në tekste që merren në konsideratë.” 

 Prej këtyre teksteve përmendim fjalën e Imam Sadikut 

(Paqja qoftë mbi të!): “Kur burri pohon kundër vetvetes për një punë që 

dënohet me ndëshkim, ose ai pohon se me shpifjen e tij ka atakuar tjetrin, 

apo tjetrën në nder dhe pastaj e mohon pohimin e tij, ai dënohet me 

rrahje me kamxhik.” 

 Dikush që ishte aty, e pyeti: “Si mendon, nëse dikush 

pohon kundër vetes së tij për një punë që e bën detyrim 

ekzekutimin e tij me gjuajtje me gur, a do ta ekzekutoje atë me 

gjuajtje me gur?” Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj: “Jo, 

unë do ta rrihja atë.” 

 Në përgjithësi, rregulli: “S‟ka mohim pas pohimit”, do të 

thotë se është detyrim të veprohet sipas atij pohimi, derisa të 

vërtetohet e kundërta. Në një tekst të gradës “Sahijh”-“I vërtetë”, 

thuhet qartë: “Pranimi i mohimit pas pohimit për punë që e bëjnë 

detyrim ekzekutimin e pohuesit me gjuajtje me gur, si dhe 



-۱۲-فقه اإلمام جعفر الصادق علیه السالم      

- 121 - 

dënimet e tjera që përfshihen në rregullin e mësipërm, mbeten, 

domethënë, ato zbatohen.”  

 Kur ai pohon për një punë që e bën të detyrueshëm 

ndëshkimin (el had‟d) dhe më pas ai bën teube, 

gjykatësi/sundimtari i drejtë ka të drejtë edhe ta falë këtë njeri, 

por, gjithashtu, ai ka të drejtë edhe të zbatojë ndëshkimin mbi atë 

njeri, pa bërë dallim, nëse dënimi (elhad‟d) është ekzekutim me 

gjuajtje me gur, apo është rrahje me kamxhik. Autori i librit “El 

Xheuahir” ka thënë: “Këtë unë e gjej pa asnjë kundërshtim në 

tekstet e njohura dhe ka përhapje shumë të madhe.”  

Ja njëri prej atyre teksteve: “Një burrë erdhi te Prijësi i 

besimtarëve, te Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) dhe pohoi para tij se 

ka vjedhur. Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) i tha atij: “A lexon 

ndonjë pjesë prej Kuranit?” 

Burri tha: “Po, suren “El Bekare”.  

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) i tha: “Dorën ta dhurova për 

suren “El Bekare”.” 

El -Esh‟athi, që ishte aty, tha: “Si po bën pa vlerë njërin prej 

dënimeve që ka urdhëruar Allahu?” 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) i tha: “Ore ti, ç‟gjë ishte ajo 

që të bëri ta kuptosh kështu rregullin: “Kur është argumenti, 

Imami s‟ka të drejtë ta falë, por, kur burri pohon kundër vetvetes 

(denoncon vetveten), i takon Imamit të vendosë, nëse ai do e fal 

dhe nëse jo i pret dorën.”? 

 Kur mbetet shtatzënë gruaja pa burrë, mbi atë grua 

zbatohet dënimi (el had‟d), vetëm nëse dëshmojnë katër burra që 
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ajo ka kurvëruar, ose kundër saj sillet argument. Veprohet kështu, 

sepse ka vend për dyshim dhe për imponim, apo edhe për të tjera 

raste dhune. Kështu është shprehur autori i librit “El Xheuahir”. 

 2- Kurvërimi vërtetohet me dëshminë e katër burrave të 

drejtë. Kjo është e barabartë, qoftë kur është kurvëri që dënohet 

me ekzekutim me gjuajtje me gur, si për shembull, kurvari është i 

martuar, qoftë kur është kurvëri që dënohet me ndëshkim me 

rrahje me kamxhik, kur kurvari është i pamartuar, ashtu siç 

urdhëron Allahu i Lartësuar, me fjalën e Tij:  

 

 

ادَل ًة  َلبَلداًة ” لْمدَل ًة  َلالَل  ْيَلقْم ْيَللُك ا  َلُك ْم  َل َل َل جَل لِددُك  ُك ْم  َلَلااِد ْم اآَل فَلاجْم   ۚ   َلالَّلِد ْم َل  ْيَلرْممُك نَل الْممُك ْمصَل َلااِد  ُكَّ  َلْم  َل ْم ُك ا بِد َلرْمبْيَلعَل ِد  ُك َلدَل

قُك نَل  الَّلِد ْم َل  َلابُك ا مِد   إِدالَّ  . َل ُك لَل ِد َل  ُك ُك الْمفَلااِد
 “بْيَلعْمدِد ذَللِد َل  َل َلوْملَل ُك ا فَل ِدنَّ اللَّهَل  َلفُك رٌت رَّایْم ٌت م 

“Dhe ata që shpifin për gratë e ndershme e nuk sjellin katër 

dëshmitarë, i rrihni ata me tetëdhjetë kamxhikë dhe kurrë të 

mos e pranoni më dëshminë e tyre, të këtillët janë të 

pabesueshëm. Me përjashtim të atyre që pas kësaj pendohen e 

përmirësohen; vërtet Allahu fal shumë dhe është 

Mëshirëmadh.” (Sure “En Nùr”, ajetet 4-5)  

 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Për dënimin 

(err‟rrexhm)/ekzekutim me gjuajtje me gur, për shkak të 

kurvërimit, duhet të dëshmojnë katër vetë se ata e kanë parë me 

sytë e tyre që ai ka hyrë e ka dalë.” 

Është transmetuar prej Imam Bakirit, babai i Imam Xhafer 

Sadikut (Paqja qoftë mbi ta!), prej Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), në 
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lidhje me tre dëshmitarë që dëshmojnë kundër një burri për 

kurvërim: “Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) pyeti: „Ku është i 

katërti?‟ 

Ata i thanë: „Tani vjen.‟ 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) tha: „Dënoni dëshmitarët, me 

zbatimin e dënimeve (elhudùd). S‟ka të presësh as edhe një orë.‟” 

 Dëshmia e dëshmitarit pranohet, vetëm kur është e qartë se 

ai e ka parë me sytë e tij futjen e penisit në vaginë, ashtu siç futet 

furça në flakonin e rimelit dhe kurvari e ka bërë këtë veprim pa 

aktmartesë e pa asnjë dyshim.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim me të cilin mund të atakohet.” 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Dëshmojnë 

katër se e kanë parë me sy penisin të futet e të dalë nga vagina.” 

 Është kërkesë e domosdoshme, që katër dëshmitarët të 

dëshmojnë njëri pas tjetrit dhe fjalët e të katërve të përputhen në 

lidhje me punën që ata dëshmojnë, se ajo punë është kryer 

faktikisht. Ata kanë detyrim të dëshmojnë për vendin e për kohën 

ku është kryer ajo punë. Nëse nuk janë katër dëshmitarë, ose ata, 

me fjalët e tyre, janë në kundërshtim me njëri-tjetrin, në njërën prej 

anëve, mbi dëshmitarët zbatohet dënimi për shpifje. 

 Shumica e fukahave kanë shkuar me dëshminë e autorit të 

librit “El-Xhevahir” se, kur burri është njëri prej katër 

dëshmitarëve, dëshmia e tij merret në konsideratë, me kusht që ai 

të dëshmojë me cilësinë e dëshmitarit dhe jo me cilësinë e 

akuzuesit.  
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Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për katër 

burra që dëshmojnë kundër një gruaje se ka kurvëruar. Njëri prej 

atyre të katërve është burri i gruas kundër të cilës ata dëshmojnë. 

A është e vlefshme dëshmia e tyre?  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Dëshmia 

e tyre është e vlefshme.” 

 3- Kurvërimi që e bën detyrim ekzekutimin me gjuajtje me 

gur (err‟rrexhm), ose bën detyrim ndëshkimin me rrahje me 

kamxhik (elxheld), vërtetohet edhe me dëshminë e tri burrave dhe 

të dy grave. Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur në 

lidhje me një burrë, i cili ka kurvëruar me një grua. Për këtë rast 

dëshmojnë tri burra e dy gra. Cili është dënimi i tij? Imam Sadiku 

(Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Është bërë detyrim që ai të 

ekzekutohet me gjuajtje me gur (err‟rrexhm). Nëse dëshmojnë kundër tij 

dy burra e katër gra, dëshmia e tyre është e pavlefshme dhe ai nuk 

ekzekutohet me gjuajtje me gur, por ndëshkohet me rrahje, aq sa e 

parashikon dënimi (elhad‟d) për kurvarin.” 

 4- Kurvërimi që e bën detyrim vetëm ndëshkimin me rrahje 

me kamxhik dhe nuk bën detyrim ekzekutimin me gjuajtje me 

gur, vërtetohet me dëshminë e dy burrave e të katër grave, ashtu 

siç e pamë në transmetimin e mësipërm, kur mungon argumenti 

dhe pohimi (denoncimi i vetvetes), të akuzuarit që e mohon, nuk i 

kërkohet të betohet. 

 5- Gjykatësi/qeveritari ka dijeni, domethënë, kur 

gjykatësi/qeveritari e kap në flagrancë kurvarin e kurvën, duke 

kryer krimin e shëmtuar, e zbaton dënimin (elhad‟d) mbi të dy, pa 

qenë nevoja për argument e për dëshmitarë. 
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Më e mira është mbulimi 

 Në transmetimet e ardhura prej Ehli Bejtit (Paqja e Allahut 

qoftë mbi ta!) thuhet se, kur njeriu sprovohet, duke kryer mëkate të 

mëdha, është më mirë që ai të mbulojë mëkatin e punën e 

shëmtuar që bëri, të bëjë teube dhe të mos e demaskojë vetveten.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Nuk shkakton 

dëm ndonjëri prej jush, kur bën këtë të keqe kaq të madhe dhe e mbulon, 

ashtu siç ia mbuloi atij Allahu.” 

Në një transmetim tjetër, ai ka thënë: “S‟ka më keq prej 

ndonjërit prej jush, që kryen këto punë të shëmtuara, se sa të demaskojë 

vetveten para të gjithëve. Përse ai nuk pendohet? Pasha Allahun, 

pendimi që ai bën para Allahut, është shumë më e mirë se zbatimi i 

dënimit (elhad‟d) që unë do të urdhëroj mbi atë njeri.”  

 Është mustehab për këdo që e sheh tjetrin me sytë e tij duke 

kurvëruar, të hiqet sikur s‟ka parë asgjë e të mos dëshmojë.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Sikur ta mbuloje atë me 

rrobën tënde, për ty kjo do të ishte shumë më e mirë.” 

 Në hadithin e nderuar, thuhet: “O njerëz! Kush kryen ndyrësi 

të tilla, ti mbuloj ë, sepse ai është nën mbulesën e Allahut dhe, kush 

tregon vetë vesin e tij, për atë ne zbatojnë dënimin (el had‟d).” 

 Prej këtyre transmetimeve, mësojmë se qëllimi i Ligjvënësit 

për detyrimin, që për kurvërimin e mirëfilltë të dëshmojnë katër 

dëshmitarë okularë, është ruajtja e familjes dhe kujdesi i madh që 

ajo të mos shpërbëhet e të mos shpërndahet. Veç kësaj, punët 
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diskredituese, në shumicën e rasteve, çojnë në humbjen e shpresës 

dhe animin ka kurvërimi, kurse krimi i mbuluar mund të kalojë 

me kalimin e ditëve e të groposet në errësirën e harresës, kështu 

që edhe ai që e kreu këtë krim, kthehet te Zoti i vet dhe te 

ndërgjegjja e tij. 

 

Shteti ka detyrë të martojë kurvën 

 Në transmetimet e ardhura prej Ehli Bejtit tregohet se 

Imami/shteti, ka detyrim të martojë kurvën me një burrë të 

fuqishëm që e ndalon atë nga kurvërimi.  

Imam Bakiri, baba i Imam Xhafer Sadikut (Paqja e Allahut 

qoftë mbi ta!), ka tha thënë: “Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja 

qoftë mbi të!), në lidhje me një grua që kishte kurvëruar dhe kishte 

marrë arratinë, gjykoi se Imami i myslimanëve duhet ta lidhë atë 

grua me një burrë, ashtu siç lidhet me kapistër deveja e arratisur.”  

 Togfjalëshi ”Imami i myslimanëve” tregon “shtetin”, kurse 

fjala “kapistër”, është metaforë për një burrë të fuqishëm, që i 

plotëson asaj nevojën dhe e ndalon atë prej kurvërimit. Kjo është 

rruga më e logjikshme për zhdukjen e këtij krimi të shëmtuar dhe 

jo fjalët e urta e këshillat, apo dënimi e qortimi.  

 

Kurvërimi me një grua të ndaluar 

 Fukahatë janë bashkuar me dëshminë e autorit të librit “El 

Xheuahir” se ai që kurvëron me një grua të ndaluar për atë, për 

shkak të përkatësisë familjare, si për shembull kurvëron me 
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nënën, vajzën, motrën, vajzën e vëllait, hallën e tezen, është 

detyrim që ai të vritet, qoftë i martuar ose jo i martuar, qoftë i 

moshuar ose i ri.  

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Ai që bie me një grua të ndaluar për të, 

vriteni.” 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Ai ekzekutohet 

me goditje me shpatë.” 

Në një transmetim tjetër, ka thënë: “Atij i pritet koka.” 

Nuk po përmendim këtu transmetimet e shumta që flasin për këtë 

çështje. 

 Pyetje: A vritet ai që kurvëron me një grua të ndaluar, për 

shkak të krushqisë apo për shkak të qumështit, si për shembull, ai 

që kurvëron me nënën e gruas së tij, ose me vajzën e gruas, ose me 

motrën, ose me nënën e tij prej qumështi? 

 Përgjigje: Teksti ka ardhur për gruan e ndaluar dhe grua e 

ndaluar është vetëm e ndaluara për shkak të përkatësisë familjare 

dhe jo e ndaluara për shkak të krushqisë, ose për shkak të 

qumështit, prandaj ekzekutimi reduktohet vetëm në rastin e 

kurvërimit me gruan e ndaluar për shkak të përkatësisë familjare, 

pasi sulmi mbi gjakun (incesti) është veprim tepër i rëndë e shumë 

i pështirë. Pikërisht për këtë shkak një grup fukahash kanë thënë 

se ai që kurvëron me gruan e babait të tij, vritet, edhe nëse është i 

pamartuar. Për këtë thënie janë bazuar në transmetimin e ardhur 

prej Imam Bakirit, babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi 

ta!), i cili tregon: “Sollën te Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja 
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qoftë mbi të!), një burrë që kishte rënë me gruan e babait të tij dhe 

ai urdhëroi që ai të ekzekutohej me gjuajtje me gur, megjithëse 

burri ishte i pamartuar.” 

 Ne nuk priremi që për ekzekutimin e një personi, të 

punohet duke u bazuar mbi një transmetim të vetëm, sidomos kur 

transmetimi është për çështje që u takojnë degëve dhe jo bazave. 

 

 

 

Jomyslimani kurvëron me një myslimane 

 Kur jomyslimani kurvëron me një myslimane, ai vritet. Kjo 

është e barabartë, qoftë kur kurvërimi ka qenë me vullnetin e të 

dyve, qoftë kur ka qenë vetëm me vullnetin e njërit, qoftë kur 

është i martuar, qoftë kur është beqar.  

Autori i librit “El Xhevahir ka thënë: “Kjo çështje ka fjalën e 

përbashkët të fukahave, duke shtuar se, kur Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!) është pyetur se si duhet të veprohet me një jehudi që 

ka kurvëruar me një myslimane, ai është përgjigjur: “Ai vritet.” 

 

Kurvërimi me të imponuarën 

 Kur e detyron një grua që ajo të kurvërojë, me fjalën e 

përbashkët të fukahave dhe me tekst, është detyrim që imponuesi 

të vritet, qoftë i martuar, qoftë i pamartuar. Prej teksteve, në lidhje 

me këtë çështje, kemi fjalën e Imam Bakirit, babai i Imam Xhafer 
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Sadikut (Paqja qoftë mbi ta!), kur u pyet për një burrë që kishte 

rrëmbyer një grua dhe e kishte dhunuar atë. Cili është dënimi i tij? 

Ai tha: “Ai vritet, qoftë i martuar, qoftë i pamartuar.” 

 Vetëkuptohet se, kur ka qenë me dëshirën e saj dhe burri 

është i pamartuar, ai vetëm ndëshkohet me rrahje me kamxhik (el 

xheld). Për këtë çështje do të flitet më poshtë. 

 Prej shpjegimeve të deritanishme del qartë se dënimi me 

vrasje për krimin e kurvërimit (err rrexhmu), është vetëm për tri 

kategori: ai që kurvëron me të ndaluarën për shkak të përkatësisë 

familjare, jomyslimani që kurvëron me myslimanen, ai që 

rrëmben një grua dhe e përdhunon. 

 

Kurvërimi i të mbrojturit me të mbrojturën 

 Fjala “i mbrojtur”-“el muhsan”, këtu tregon burrin që ka 

arritur moshën e pjekurisë seksuale, është i mençur, i martuar me 

aktmartese të përhershme, që i shkon gruas vetëm përpara dhe 

gruaja është e gatshme të kryejë marrëdhënie intime me burrin, 

kur ai të dëshirojë. Nëse burri nuk është i martuar, ose është i 

martuar, por nuk arrin të kryejë marrëdhënie intime, ose edhe 

arrin dhe më pas ai largohet prej saj, ose ajo largohet prej atij, ose 

gruaja e refuzon burrin për ndonjë shkak prej shkaqeve, për këtë 

person nuk mund të gjykohet se ai është i martuar.  

 Edhe gruaja konsiderohet e martuar vetëm me kushtet e 

mësipërme, përveç pamundësisë së asaj për të kryer marrëdhënie 

intime me atë, që është një e drejtë e veçantë e burrit dhe jo e 

gruas, ashtu siç thuhet në librin “El Lum‟ah” dhe në komentin e 
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librit “Sherhun”, me autor dy dëshmorët: “Imam Bakiri, babai i 

Imam Xhafer Sadikut (Paqja Allahut qoftë mbi ta!), është pyetur se 

ç‟do të thotë burrë i martuar? Ai është përgjigjur: “Ai që ka gruan, 

me të cilën kryen marrëdhënie intime, ai është i martuar.” 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur në lidhje me 

një burrë që ka bërë martesë të përkohshme, nëse kjo martesë e 

bën atë burrë të martuar. Ai tha: “Jo, i martuar është ai që ka bërë 

martesë të përhershme.” 

Në një transmetim tjetër, ai ka thënë: “Ai nuk është i martuar, 

derisa të ketë një grua mbi të cilën ai mbyll portën e tij.”  

Në një transmetim të katërt, tregohet se Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!) është pyetur në lidhje me fjalën e Allahut të 

Lartësuar: “ َلالْممُك ْمصَل َلااُك مِد َل ال ِّسَل آِد ”-“(nuk lejohet martesa) Edhe me gratë 

e mbrojtura…” (Sure “En Nisa, ajeti 24) 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Gratë që kanë 

burra.” 

 Përsëri pyetësi i tha: “Po fjala tjetër e Kuranit: 

 “  dhe gratë e mbrojtura prej“-” َلالْممُك ْمصَل َلااُك مِد َل الَّلِد ْم َل  ُك  ُك ا الْم ِدتَلااَل مِد ْم  ْيَل ْملِد ُك ْم 

atyre që u është dhënë libri para jush…”?” (Sure “El Maide”, ajeti 

5) Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj: “Ato janë gratë e 

ndershme të atyre.” 

 Gruaja e divorcuar me divorc të kthyeshëm është në 

dispozitën e gruas, derisa ajo vazhdon të jetë në kohën e pritjes 

ligjore, sepse vazhdon të jetë lidhja mes asaj dhe mes burrit që e 

divorcoi, por jo e gruas që është me divorc të pakthyeshëm, për 



-۱۲-فقه اإلمام جعفر الصادق علیه السالم      

- 131 - 

shkak se lidhja mes asaj e mes burrit që e divorci, është ndërprerë 

përfundimisht. 

 Kur një burrë i martuar kurvëron me një grua të martuar, të 

dy ekzekutohen me gjuajtje me gur (err rrexhm). Autori i librit “El 

Xheuahir” ka thënë: “Kjo thënie gëzon fjalën e përbashkët të 

fukahave. Nëse kurvari i martuar është plak, ose plakë, ai rrihet 

me kamxhik dhe pastaj ekzekutohet me gjuajtje me gur (err 

rrexhm). S‟ka asnjë atakim që mund t‟i bëhet kësaj thënie, madje 

kjo thënie gëzon fjalën e përbashkët të fukahave, ashtu siç është 

fjala e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): „Kur kurvëron plaku me 

plakën, të dy dënohen me rrahje me kamxhik (el xheld) dhe pastaj të dy 

ekzekutohen me gjuajtje me gur (err rrexhm), si dënim i veçantë për ata 

të dy. Edhe kur kurvëron i vogli i martuar, ai ekzekutohet me gjuajtje me 

gur dhe nuk ndëshkohet me rrahje me kamxhik.‟  

 Kur kurvëron adoleshenti i pamartuar, ai ndëshkohet me 

rrahje me kamxhik dhe internohet një vit prej vendit të tij.” 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), në një transmetim të dytë, 

ka thënë: “Ekzekutimi me gjuajtje me gur (err rrexhm) është dënimi (el 

had‟d) më i madh i Allahut, kurse rrahja me kamxhik (elxheld) është 

dënimi (el had‟d) më i vogël i Allahut, prandaj, kur kurvëron burri i 

martuar, ai ekzekutohet me gjuajtje me gur dhe nuk ndëshkohet me 

rrahje me kamxhik.” 

 Kur kurvëron djali (i pamartuar) që ka arritur pjekurinë 

seksuale me një vajzë që edhe ajo e ka arritur pjekurinë seksuale e 

pamartuar), ose ai kurvëron me një vajzë që nuk e ka arritur 

pjekurinë seksuale, ai që nuk ka arritur pjekurinë seksuale 

dënohet me qortim dhe nuk ndëshkohet (elhad‟d), kurse ai që ka 

arritur pjekurinë seksuale dënohet me rrahje me kamxhik 
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(elhad‟d), ashtu siç e përcakton teksti ligjërisht, qoftë ky i martuar 

ose i pamartuar.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një djalë 

të vogël, që nuk ka mbushur dhjetë vjeç dhe ka kurvëruar me një 

grua. Si duhet të veprohet? 

 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Djali ndëshkohet 

me rrahje me kamxhik (elxheld) me më pak rrahje se sa e parashikon ligji, 

kurse gruaja ndëshkohet me rrahje me kamxhik, aq sa e parashikon ligji.” 

Pyetësi tha: “Edhe nëse gruaja është e martuar?” Imam Sadiku 

(Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj: “Gruaja nuk ekzekutohet me gjuajtje 

me gur, sepse ai që kreu marrëdhënie intime me të, nuk ka arritur 

moshën dhe, sikur ai të kishte arritur moshën, gruaja do të ekzekutohej 

me gjuajtje me gur.” 

Në një transmetim të dytë, thuhet se Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!) është pyetur për një djalë që akoma nuk ka arritur 

pjekurinë seksuale dhe që ka rënë me një grua. Si do të veprohet 

me ata të dy? Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: 

“Djali rrihet me kamxhik me më pak numër goditjesh se sa parashikon 

ligji (el had‟d), kurse për gruan zbatohet ligji (el had‟d).” Pyetësi tha: 

“Një femër që s‟ka arritur pjekurinë seksuale, u gjend duke 

kurvëruar me një burrë. Si duhet të veprohet? Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!) iu përgjigj: “Femra rrihet me kamxhik me më pak goditje 

se sa parashikon ligji, kurse burri dënohet sipas ligjit (el had‟d).” 

 

Shtatzëna dhe vonimi i zbatimit të dënimit 



-۱۲-فقه اإلمام جعفر الصادق علیه السالم      

- 133 - 

 Dënimi (el had‟d) nuk zbatohet mbi shtatzënën, as 

ekzekutimi me gjuajtje me gur (err rrexhm) e as rrahje ma kamxhik 

(el xheld), derisa ajo të lindë fëmijën që ka prej këtij kurvërimi. Në 

të vërtetë, dënimi i kësaj gruaje shtyhet jo vetëm që ajo të lindë 

fëmijën, por edhe që të ushqejë foshnjën me gji, kur për foshnjën 

nuk ka grua tjetër që ta ushqejë me gji.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim, me tekst dhe me fetva, madje pa asnjë komplikim, 

krahas supozimit se do të dëmtohet foshnja, nëse gruaja do të 

ndëshkohet me rrahje me kamxhik, sepse nuk mund të merret 

masë ndëshkimore kundër foshnjës, ashtu siç thotë ajeti i Kuranit: 

رَلى  َلالَل ”  “  َللِدرُك  َلازِدرَل ٌت  ِدزْمرَل  ُك ْم

“…askush nuk mban barrën e tjetrit…” (Sure “El En‟am”, ajeti 

164) 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një grua 

të martuar që ka kurvëruar dhe ajo është shtatzënë. Si duhet të 

veprohet? Ai (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Pritet, derisa ajo 

të lindë fëmijën që ka në barkun e saj, të ushqejë me gji të voglin e saj dhe 

pastaj ajo ekzekutohet me gjuajtje me gur.” 

 Në hadithin e nderuar të Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) tregohet se ai i tha asaj 

gruaje: “Derisa ti të lindësh atë që ke në barkun tënd.” Pasi gruaja 

lindi, ai i tha asaj: “Shko dhe ushqeje me gji.”  

 

Mënyra e ekzekutimit me gjuajtje me gur 
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 Hapet një gropë, gruaja futet brenda në gropë deri në 

lartësinë e gjoksit të saj, kurse burri futet në gropë deri në brez. 

Pastaj njerëzit e gjuajnë kurvarin me gur të vegjël.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Gruaja futet në 

gropë deri në mesin e saj dhe pastaj i gjuan asaj me gur Imami/qeveritari. 

Pastaj i gjuajnë me gur të vegjël edhe njerëzit. Burri që ekzekutohet me 

gjuajtje me gur, futet në gropë deri në brezin e tij.” 

 Më parë ai është larë, është parfumosur në vendet ku 

parfumoset i vdekuri, i vishet edhe qefini. Namazi i xhenazes i 

falet, pasi të vdesë, sepse do të falet namaz xhenazeje. 

 Kur kurvari arrin të ikë prej gropës, është detyrim që ai të 

rifutet në gropë, kur kurvërimi i tij është vërtetuar me argument. 

Nuk rifutet, por lihet në punën e tij, kur ai ka denoncuar vetveten 

për kurvëri.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një të 

martuar që arrin të ikë prej gropës, nëse ai duhet të rifutet në 

gropë dhe a zbatohet mbi të ekzekutimi me gjuajtje me gur apo jo? 

Ai (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Nëse ai e ka pohuar vetë 

kurvërimin dhe pastaj ikën prej gropës, pasi mbi atë kanë rënë disa gurë, 

ai nuk rikthehet të futet në gropë, por, nëse kurvërimi i tij është vërtetuar 

me argument dhe ai e mohon që ka kurvëruar, pastaj arrin të ikë prej 

gropës, ai është njeri shumë i poshtër, ai rifutet në gropë dhe mbi të 

zbatohet ekzekutimi me gjuajtje me gur.” 

 

Profeti Isa dhe Ali bin Ebu Talibi 
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 Te Profeti Isa (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) sollën një kurvë 

që ai ta ekzekutonte me gjuajtje me gur. Profeti Isai u tha atyre që 

e kishin sjellë: “Ai që s‟ka mëkate, le ta gjuajë atë me gur.” 

Te Imam Ali bin Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!) erdhi një 

grua që pohoi katër herë para Imamit se kishte kurvëruar dhe i 

kërkoi që ai ta pastronte atë, duke e ekzekutuar me gjuajtje me 

gur. Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) urdhëroi korrierin e tij që të 

lajmëroheshin njerëzit. Kur njerëzit u mblodhën, ai urdhëroi të 

hapej një gropë, pastaj vuri gishtat e tij në të dy veshët dhe thirri 

me zë të lartë: “O njerëz, nuk e zbaton dënimin ai që vetë ka për të 

kryer një dënim të caktuar prej Allahut, kushdo që para Allahut 

duhet të dënohet me të njëjtin dënim që duhet të dënohet kjo grua, 

ai nuk mund ta zbatojë dënimin mbi këtë grua!” 

Njerëzit u larguan, përveç Imamit dhe dy djemve të tij, 

Hasanit e Hysenit (Paqja qoftë mbi ta!). 

 Gruaja bëri mëkatin që bëri, sepse edhe ajo është njeri. Të 

gjithë jemi bij të Ademit dhe mëkatojmë e gabojmë. Kjo grua u 

kthye te Zoti i saj e penduar me ndërgjegje të plotë dhe kërkoi prej 

Imamit që ai ta pastronte dhe të takohej me Zotin e saj, e pastruar 

prej ndyrësisë. Kjo grua është një mijë herë më e mirë se ata që 

zhyten në mëkate të rënda dhe hiqen para njerëzve si të kulluar e 

pa mëkate. Si mund të gjuhet me gur kjo grua, e cila është shumë 

me ndershme e më e mirë se ai mëkatari që e gjuan? A mund të 

pastrohet ndyrësira me atë që është shumë më i ndyrë se vetë 

ndyrësira? 

 Sido që të jetë, disa fukaha kanë thënë se kurvarin e kurvën 

mund ta gjuajnë me gur vetëm ata që janë të pastër (prej 
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mëkateve). Shumica e fukahave janë shprehur se ky nuk është 

kusht, sidomos kur marrin në konsideratë se kjo është e shumë e 

vështirë, madje është krejtësisht e pamundur. 

 Është mustehab që ekzekutimin e kurvarit me gjuajtje me 

gur ta shikojnë një pjesë njerëzish, me qëllim që të ndalohet 

përhapja e këtij mëkati të rëndë. Allahu i Lartësuar, në librin e Tij, 

në ajetin 2 të sures “En Nùr”, urdhëron: 

َل  ” ا  َل آِدفَل ٌت مِّ َل الْممُك ْممِد ِد ْم ابْيَل ُكمَل  “ لِدیَل ْم َلدْم عَللَل

“…dhe gjatë zbatimit të dënimit të atyre të dyve, le të jenë të 

pranishëm një grup besimtarësh.”  

 Për dëshmitarët dhe për gjykatësin/qeveritarin, që gjykoi 

ekzekutimin me gjuajtje me gur, është detyrim ta shikojë vetë 

ekzekutimin. Madje shumica e fukahave, në fetvatë e tyre, kanë 

thënë se, kur kurvërimi është vërtetuar me argument, dëshmitarët 

janë të parët që fillojnë gjuajtjen me gur mbi të dënuarin dhe, kur 

kurvërimi është vërtetuar me pohim të vetë të dënuarit, i pari që 

fillon gjuajtjen me gur mbi këtë të dënuar, është Imami/qeveritari.  

Në transmetimet e ardhura prej Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi 

ta!) thuhet se, kur kurvari i martuar e pohon aktin e tij të 

shëmtuar, së pari, fillon të gjuajë me gur Imami/qeveritari dhe 

pas tij fillojnë të gjuajnë me gur njerëzit. Kur kurvërimi 

dëshmohet me dëshmitarë, dëshmitarët gjuajnë të parët, pastaj 

gjuan Imami dhe pas tij gjuajnë njerëzit. 

 

Kurvërimi i të pamartuarit dhe i të pamartuarës 
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 Kur kurvëron mashkulli i pamartuar, ai dënohet me tri 

ndëshkime: rrihet me kamxhik, i rruhen flokët e kokës dhe 

internohet prej vendit të tij një vit të plotë, ashtu siç është fjala e 

Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Kur kurvëron i riu me moshë të 

re, ai dënohet me njëqind rrahje me kamxhik, i rruhet koka dhe internohet 

një vit prej vendit të tij.” 

 Kur kurvëron femra e pamartuar, ajo dënohet vetëm me 

njëqind rrahje me kamxhik dhe as nuk i rruhet koka e as nuk 

internohet.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Këtë e gjej pa asnjë 

kundërshtim, që mund t‟i bëhet.” 

Autori i librit “El Mesalik” ka thënë: “Kjo thënie ka 

përhapjen më të madhe në mesin e fukahave.” 

 

I sëmuri dhe gruaja me metrarogji 

 Kur dënimi i të sëmurit dhe i gruas me metrarogji është 

ekzekutimi me gjuajtje me gur (err rrexhm), ekzekutimi i tyre nuk 

lihet për më vonë, për shkak se gjendja në të cilën ata janë, tregon 

se ata të dy mund të vdesin në çdo çast.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë kundërshtim e pa 

asnjë komplikim, për shkak se argumentet për këtë janë të 

pakushtëzuara.” 

 Kur dënimi i këtyre të dyve është rrahje me kamxhik (el 

xheld), dënimi i të sëmurit shtyhet, derisa ai të shërohet dhe 
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veprohet kështu për shkak të frikës se rrahja me kamxhik mund të 

sjellë vdekjen e këtij të sëmuri.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) tregon se te Prijësi i 

besimtarëve, te Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), sollën një burrë mbi 

të cilin do të zbatohej dënimi (el had‟d), por në trupin e tij kishte 

shumë çibanë. Ai tha: “Shtyjeni për më vonë, derisa të shërohet.” 

 Gjithashtu, edhe gruaja me metrarogji është e sëmurë, për 

shkak të prishjes së gjakut.  

 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Nuk zbatohet 

dënimi (elhad‟d) mbi gruan me metrarogji, derisa asaj t‟i ndërpritet 

hemorragjia.” 

 Për gruan me menstruacione, dënimi i saj nuk shtyhet, 

sepse vetë cikli i saj mujor tregon se ajo gëzon shëndet të plotë. Më 

sipër ne kemi folur për gruan me menstruacione dhe për gruan 

me metrarogji, si dhe për dallimin mes atyre të dyjave, në pjesën e 

parë të librit, në kapitullin “Menstruacionet, metrarogjia dhe 

hemorragjia e lehonisë”. 

 

Vapa e madhe dhe të ftohtët 

 Dënimi me rrahje me kamxhik nuk zbatohet as në pikun e 

vapës së madhe e as në kohë shumë të ftohtë. Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!) kaloi nëpër Medine në një ditë të ftohtë dhe pa që një 

burrë po dënohej me rrahje me kamxhik. 



-۱۲-فقه اإلمام جعفر الصادق علیه السالم      

- 139 - 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) tha: “Subhànall‟llàh – “O i 

Plotpushtetshëm e i Pastër prej mangësive! A në këtë kohë bëhet 

rrahja?” 

Ndërkaq e pyetën: “Pse, ka kohë për rrahjen?” Imam 

Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) u përgjigj: “Po, ka. Kur është vapë e 

madhe, ai rrihet, kur është fresk dhe, nëse është kohë e ftohtë, ai rrihet, 

kur dita është më e ngrohtë.” 

 

 

 

Mënyra e rrahjes me kamxhik  

 Burri rrihet me kamxhik në këmbë. Në qoftë se në kohën e 

kurvërimit, ai është kapur i zhveshur, në kohën e rrahjes i hiqen 

rrobat, kurse gruas nuk i zhvishen rrobat dhe gruaja rrihet me 

kamxhik ulur. Në asnjë rast, gruas nuk i zhvishen rrobat. Imam 

Bakiri, babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi ta!), ka thënë: 

“Burri rrihet në këmbë dhe gruaja rrihet ulur.” 

 Gjatë rrahjes bëhet kujdes që të mos goditet fytyra, koka 

dhe organi gjenital.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Rrihe e shkaktoi dhimbje, 

por bëj kujdes dhe ruaji kokën e organin gjenital.” 

Në një transmetim të dytë, ka thënë: “Fytyrën dhe organin gjenital.” 
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Vrasja e gruas kurvë dhe e partnerit të saj 

 Ai që e gjen gruan e vet duke kurvëruar me një burrë, ai ka 

të drejtë t‟i vrasë atë të dy së bashku dhe mes tij e mes Allahut, 

mbi atë s‟ka asnjë send.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një burë 

që ka hyrë në shtëpinë e tjetrit për të bërë shantazh, ose për ta 

frikësuar, ose për të kurvëruar dhe atë e vret i zoti i shtëpisë. Si 

duhet të veprohet?  Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është 

përgjigjur: “Ai që hyn në shtëpinë e tjetrit, gjaku i tij shkon humbur.” 

  

 

Personi s’heq dorë prej kurvërimit 

 Më sipër pamë se burri i martuar ekzekutohet me gjuajtje 

me gur, që kur kurvëron për herë të parë. Gjithashtu, pamë se, kur 

kurvëron i pamartuari, ai ndëshkohet me njëqind rrahje me 

kamxhik dhe, nëse i pamartuari e përsërit veprimin, përsëri rrihet 

me kamxhik. Nëse ai kurvëron edhe për herë të tretë, përsëri 

rrihet me kamxhik, por, nëse ai kurvëron për herën e katërt, vritet.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Kjo është thënia më 

përhapur.” 

Autori i librit “El Intisàru uel Gun‟jeh” është shprehur se 

kjo thënie gëzon fjalën e përbashkët të fukahave.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kurvari (i 

pamartuar) rrihet me kamxhik deri në tri herë dhe vritet herën e katërt.” 



-۱۲-فقه اإلمام جعفر الصادق علیه السالم      

- 141 - 

 Në pjesën e parë, në kapitullin “Namazi”, në paragrafin 

“Mohuesi i namazit dhe ai që s‟fal namaz”, është shpjeguar se ai 

që e lë namazin nga shkujdesja, në fillim atë e edukon 

gjykatësi/qeveritari. E edukon edhe për herë të dytë e për herë të 

tretë. Nëse ai këmbëngul, e vret atë herën e katërt. 

 

S’ka pastrim më të pëlqyer se pendimi (teube) 

 Personi mbi të cilin zbatohet dënimi (elhad‟d) për një 

mëkat apo faj që ai ka bërë, kurvërim ose ndonjë krim tjetër, 

Allahu i Lartësuar nuk e dënon atë për herë të dytë, sepse i 

Plotpushtetshmi është i Drejtë dhe nuk bashkon dy dënime për 

një faj të vetëm. 

 Kur fajtori pendohet (bën teube) para se mbi të të sillet 

argumenti, dënimi (el had‟d) mbi atë rrëzohet. Kjo është e 

barabartë, qoftë kur dënimi është ekzekutim me gjuajtje me gur 

(err rrexhm), qoftë kur dënimi është rrahje me kamxhik (el xheld) 

dhe në asnjë mënyrë mbi këtë person nuk zbatohet dënimi. 

Nëse ai pendohet (bën teube), pasi është sjellë argumenti 

kundër tij, në këtë rast, atij nuk i hiqet dënimi. Kur krimi 

vërtetohet me pohimin e tij, Imami ka të drejtë të përzgjedhë, nëse 

do e fal dhe, nëse do e dënon.  

Autori i librit “El Uesàil” ka thënë: “El Asbag bin Nebàteh 

tregon: „Te Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) erdhi një burrë dhe i tha: 

“O Prijës i besimtarëve, unë kurvërova, prandaj më pastro!” 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) i tha atij burrit: “Ç‟të shtyri që e the 

këtë fjalë?” 
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Burri tha: “Kërkoj të pastrohem.” 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) i tha atij burrit: “Cili pastrim është 

më i mirë se pendimi (teube)?” 

Pastaj Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) shkoi te shokët e tij dhe u foli 

atyre. 

 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kur vjedhësi i 

drejtohet i penduar vetë Zotit të tij t ë Plotpushtetshëm, sendi i vjedhur i 

kthehet të zotit dhe mbi të nuk zbatohet (el had‟d) dënimi me prerjen e 

dorës.”  

 Më sipër kemi folur për këtë çështje, në kapitullin “Rrugët e 

vërtetimit”, si dhe në paragrafin “Mbulimi është më i mirë” në 

këtë kapitull. 

 

Kundër asaj dëshmohet për kurvëri dhe ajo është e virgjër 

 Katër burra të drejtë dëshmojnë për një femër se ajo ka 

kurvëruar. Ajo thotë se është e virgjër. Në këtë gjendje, atë e 

shikojnë katër gra dhe ato e gjetën ashtu siç tha ajo. Në këtë rast, 

dënimi i saj rrëzohet. Gjithashtu, rrëzohet dënimi edhe për 

dëshmitarët, si dhe për personin për të cilin ata dëshmuan se ai ka 

kurvëruar me atë femër.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) tregon: “Sollën një femër 

të virgjër te Prijësi i besimtarëve, te Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), 

me pretendimin se ajo ka kurvëruar.  Imam Aliu (Paqja qoftë mbi 

të!) urdhëroi gratë që ta shikonin atë femër. Gratë pohuan se ajo 
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është e virgjër. Në këtë gjendje, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) tha: 

“Kurrë nuk do të godisja një femër që ka vulën e Allahut!” 

 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “E dyshimta në 

bazat e medh‟hebit, është rrëzimi dhe jo vërtetimi.”  

 

Jomyslimani kurvëron me një të ngjashme si ai  

 Kur jomyslimani kurvëron me një femër jomyslimane, 

gjykatësi/sundimtari mysliman ka të drejtë të përzgjedhë mes 

gjykimit të atyre të dyve, sipas ligjit të Islamit e mes heqjes dorë 

prej gjykimit. Çështjen e tyre e lë në dorën e autoritetit të fesë së 

tyre, me qëllim që ata vetë të zbatojnë dënimin (elhad‟d), sipas 

besimit që kanë, ashtu siç urdhëron Allahu i Lartësuar në Librin e 

Tij Famëlartë:  

یْم اًة   َلإِدنْم  ْيُكعْمرِد ْم  ۖ   جَل  ُك  َل فَلااْم ُك  بْيَلیْيْم ْيَل ُك   َل ْم  َلعْمرِد ْم عَل ْيْم ُك ْم  فَل ِدنْم ”  َلإِدنْم اَل َلمْم َل فَلااْم ُك ْم  ۖ   عَل ْيْم ُك ْم فْيَللَل ْم  َلضُكرُّر  َل  َل
َل  إِدنَّ اللَّهَل   ۚ  بِدالْمقِدسْم ِد  بْيَلیْيْم ْيَل ُك ْم   “ ُكِد ُّر الْممُكقْمسِد ِد ْم

“…në qoftë se ata vijnë te ti (për t‟i gjykuar), gjykoi ata, ose hiq 

dorë prej tyre (prej gjykimit të tyre); nëse ti heq dorë prej tyre, 

ata nuk mund të të shkaktojnë ty asnjë dëmtim, por, nëse i 

gjykon, gjykoi ata me drejtësi, Allahu i do të drejtët.” (Sure “El 

Màide”, ajeti 42) 

 

Përmbledhje e llojeve të dënimit (el had’d) për kurvërimin 

 Si përmbledhje, themi se dënimi (elhad‟d) për kurvërimin 

është disa llojesh: 
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 Lloji i parë: Dënohen me vrasje (err‟rexhm) tri kategori: ai që 

kurvëron me gra të ndaluara për të, për shkak të përkatësisë 

familjare; ai që kurvëron me gruan e babait së tij; ai që kurvëron, 

duke detyruar gruan të kurvërojë me të; si dhe jomyslimani që 

kurvëron me një femër myslimane. 

 Lloji i dytë: Rrahje me kamxhik (el xheld) dhe ekzekutim me 

gjuajtje me gur (err rrexhm) për plakun e martuar dhe për plakën e 

martuar. 

 Lloji i tretë: Vetëm ekzekutim me gjuajtje me gur (err 

rrexhm) për të martuarin e të martuarën, por jo për plakun e për 

plakën. 

 Lloji i katërt: Rrahje me kamxhik, rruajtje t ë kokës dhe 

internim për të riun e pamartuar. 

 Lloji i pestë: Vetëm rrahje me kamxhik (el xheld) për femrën e 

pamartuar. 

 

*   *   * 
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PEDERASTIA, LEZBIZMI  

VËNIA BASHKË E DY PERSONAVE, ME QËLLIM 

QË TË BËJNË PUNË HARAM 

(El liuàtu, es sahku, el kijadeh) 
 

 

 Në fillim të kapitullit të mëparshëm thamë se shkaqet që 

bëjnë detyrim zbatimin e dënimit (elhad‟d), janë gjashtë: 

kurvërimi e të ngjashmet me të, si pederastia, lezbizmi, vënia 
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bashkë e dy personave, me qëllim që të bëjnë punë haram, shpifja 

në nder, vjedhja dhe prerja e rrugës me qëllim grabitjen 

(banditizmi). 

 Në kapitullin e mëparshëm trajtuam vetëm kurvërimin, 

kurse në këtë kapitull do të flasim për pederastinë, lezbizmin dhe 

për vënien bashkë të dy personave, me qëllim që të bëjnë punë 

haram. 

 

Pederastia 

 Në gjuhën arabe, fjala “el liuàt”–“pederasti” është emër 

foljor dhe, nga pikëpamja gjuhësore, do të thotë “ngjitje”. Me këtë 

fjalë arabi, në gjuhën e tij, shprehet për të treguar se dy sende janë 

ngjitur njëri me tjetrin dhe thotë: “Hadhà làtin bihadhà” –“Ky 

është i ngjitur me këtë”. 

Përdorimi i kësaj fjale ka për qëllim të tregojë punën më të 

shëmtuar, pederastinë dhe është quajtur me fjalën “livàt”, për të 

treguar se aktivi është ngjitur me pasivin, ose për të treguar se 

pederastia është veprim i shëmtuar, që bënte kombi i Profetit Lut 

(Paqja qoftë mbi të!).  

Për këtë veprim të shëmtuar të kombit të Profetit Lut (Paqja 

qoftë mbi të!) na njofton Allahu i Lartësuar në Librin e Tij 

Famëlartë, në ajetet 161-166 të sures “Esh Shuarà”:  

ٌت * إِدذْم  َلالَل  َلُك ْم  َل ُك  ُك ْم لُك وٌت  َلالَل  ْيَلتْيَّقُك نَل ” رٍد    َلمَلا* فَلا ْيَّقُك ا اللَّهَل  َل َل ِدیْيْمعُك نِد *إِداِّ لَل ُك ْم رَلاُك لٌت  َلمِد ْم  ۖ    َلاْم َللُك ُك ْم عَللَلیْمهِد مِد ْم  َلجْم

َل  رِد َل إِدالَّ عَللَلى رَلاِّ الْمعَلالَلمِد ْم َل *إِدنْم  َلجْم رَلانَل مِد َل الْمعَلالَلمِد ْم بَل ْم   ۚ    َل َللَلرُك نَل مَلا  َللَلقَل لَل ُك ْم رَلبُّر ُك ْم مِّ ْم  َلزْم َلاجِد ُك *  َل َل ْم ُك نَل اللُّر ْم
 “* َلاْيْمتُك ْم  ْيَل ْممٌت عَلادُك نَل 
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“Kujto kur vëllai i tyre, Luti, u tha: “Vallë, a nuk i frikësoheni ju 

Allahut? Pa dyshim, unë jam i dërguar, i besuar për ju, andaj, 

frikësojuni Allahut dhe bindmuni mua! Për këtë, unë nuk 

kërkoj nga ju kurrfarë shpërblimi, mua do të më shpërblejë 

vetëm Zoti i botëve. Vallë, ju, nga e gjithë bota, u qaseni 

meshkujve e i lini mënjanë gratë tuaja, të cilat Zoti juaj i ka 

krijuar bashkëshorte për ju?! Njëmend, ju jeni popull që kaloni 

çdo kufi të së keqes.”  

Pederastia është një punë e ndaluar rreptësisht, është veprim 

haram shumë më i rëndë se kurvërimi. Imam Sadiku (Paqja qoftë 

mbi të!) ka thënë: “Ndalimi rreptësisht i anusit është shumë më i madh 

se ndalimi i vaginës. Allahu i Lartësuar ka asgjësuar një komb për shkak 

të pederastisë dhe nuk ka asgjësuar asnjë njeri për shkak të kurvërimit.” 

 Në një hadith sherijf, i Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Ai që kryen 

marrëdhënie seksuale me një djalë, Ditën e Gjykimit ai vjen xhynyb, atë 

nuk e pastron uji i gjithë botës. Allahu është i zemëruar me të, Ai e ka 

mallkuar atë, për atë Ai ka përgatitur Xhehenemin dhe ai do të ketë të 

ardhmen më të keqe.” 

 Imami Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Sikur të ishte që i 

dënuari të ekzekutohej dy herë me gjuajtje me gurë, unë kështu do të 

dënoja vetëm pederastin.” 

 

Rrugët e vërtetimit 

 Pederastia që e bën të detyrueshëm zbatimin e dënimit (el had‟d), 

vërtetohet me rrugët e mëposhtme: 
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 1- Pohimi (vetëdenoncimi) i vepruesit (aktivit) ose i të 

vepruarit mbi atë (pasivit) katër herë, me kusht që të jetë i mençur, 

të ketë arritur moshën e pjekurisë seksuale dhe e ka bërë me 

dëshirën e tij, ashtu siç veprohej edhe për pohimin e kurvërimit. 

Kjo është e padiskutueshme se pohimi i aktivit nuk kalon te 

pasivi. Gjithashtu, edhe pohimi i pasivit nuk kalon te aktivi, sepse 

pohimi është zbatues vetëm me të drejtën e pohuesit. 

 2- Vërtetohet edhe me dëshminë e katër burrave të drejtë. 

Dëshmia e grave për pederastinë nuk pranohet në mënyrë të 

prerë, qoftë kur dëshmojnë së bashku, qoftë kur dëshmojnë tek e 

tek. Dëshmia e grave pranohet, kur dëshmojnë krahas burrave, në 

rastin e kurvërimit, sepse për këtë ka tekst. 

 Kur nuk ka as argument e as pohim, mohuesi nuk e ka 

detyrim të betohet, sepse ai është i përjashtuar prej rregullit: 

“Betimi është detyrim mbi atë që mohon”. 

 3- Gjykatësi/sundimtari ka dijeni dhe ai e zbaton dënimin 

(el had‟d) mbi aktivin e mbi pasivin, kur i kap ata të dy në 

flagrancë, duke kryer krimin e shëmtuar, plotësisht ashtu siç ishte 

edhe për kurvarin e për kurvën. Autori i librit “El Xheuahiru uel 

Mesaliku” ka thënë: “Dijenia e gjykatësit/sundimtarit është më e 

fuqishme se argumenti.” 

 Pasja dijeni prej gjykatësit/sundimtarit është argumenti më 

i fuqishëm, kur e drejta që duhet të merret nëpërmjet zbatimit të 

dënimit (elhad‟d‟), ka të bëjë vetëm me të drejtën e Allahut të 

Madhëruar, si për shembull, zbatimi i dënimit (elhad‟d) për 

kurvërimin, pederastinë, lezbizmin, pirjen e verës, lënien e 

namazit dhe lënien e agjërimit, sepse gjykatësi/sundimtari është 
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ai që e kërkon këtë të drejtë, është ai që duhet të plotësojë të 

drejtën e Allahut dhe është përgjegjës i drejtpërdrejtë për këtë të 

drejtë. Por nëse zbatimi i dënimit ka të bëjë me të drejtën e 

njerëzve, si për shembull, zbatimi i dënimit për shpifjen në nder 

dhe vjedhjen, për këto dënime, gjykatësi/sundimtari nuk zbaton 

vetëm ngaqë ka dijeni për atë veprim, por patjetër ai duhet të ketë 

marrë edhe kërkesën prej atij që i takon e drejta, domethënë se 

zbatimi i dënimit (elhad‟d) në të drejtën e njerëzve nuk është i 

varur prej vullnetit të gjykatësit/sundimtarit.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kur 

Imami/qeveritari sheh një burrë duke kurvëruar, ose duke pirë verë, e ka 

detyrim që mbi atë njeri të zbatojë dënimin (elhad‟d) dhe nuk është e 

nevojshme të ketë argument, sepse ai është besniku i Allahut te robtë e 

Tij. Por kur Imami/qeveritari sheh një burrë duke vjedhur, ai ka detyrim 

ta qortojë e ta ndalojë atë prej vjedhjes, pastaj le ta lërë të shkojë.” 

I thanë: “Si qenka kjo punë kështu?” Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi 

të!) iu përgjigj: “Kur e drejta që duhet të marret, i takon Allahut, 

Imami/qeveritari ka detyrim të zbatojë ligjin (el had‟d) dhe, kur e drejta u 

takon njerëzve, atëherë ajo është e njerëzve.” 

 

Dënimi (el had’d) për pederastinë 

 Fukahatë kanë një fjalë të përbashkët me dëshminë e 

autorit të librit “El Mesaiku uel Xhevahiru” se dënimi (el had‟d) 

për pederastinë, për aktivin e për pasivin, është vrasja, me kusht 

që penisi ose një pjesë e tij të jetë futur në vendin e jashtëqitjes, të 

dy të jenë të mençur, të kenë arritur moshën e pjekurisë seksuale 

dhe punën e shëmtuar e kanë bërë me dëshirën e tyre. Pa asnjë 
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dallim, nëse janë të martuar apo të pamartuar. Gjithashtu, s‟ka 

dallim, nëse është mysliman ose është jomysliman.  

 Për sa i përket mënyrës së vrasjes, fukahatë më të dëgjuar 

kanë shkuar me dëshminë e autorit të librit “El Xheuahir” se 

gjykatësi/ sundimtari përzgjedh njërën prej rrugëve të vrasjes: i 

pret kokën me shpatë, e djeg në zjarr, e hedh nga një lartësi me 

duar e këmbë të lidhura, ose shemb mbi të një mur. Gjithashtu, 

gjykatësi/sundimtari ka të drejtë të bashkojë dy lloje dënimi mbi 

të dënuarin, bashkon djegien me prerjen e kokës, ose prerjen e 

kokës me shembjen e murit mbi të dënuarin, ose prerjen e kokës 

me hedhjen e tij prej një lartësie. Në lidhje me këtë çështje, kanë 

ardhur disa transmetime prej Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!). Disa 

prej këtyre transmetimeve i ka përmendur autori librit “El Uesail” 

dhe disa të tjera i ka përmendur autori i librit “El Xheuahir”. 

 Pyetje: Përse djegie në zjarr, hedhje prej lartësisë dhe 

shembja e murit? A nuk mjafton vetëm vrasja? Mos vallë 

pederastia është më e rëndë se braktisja e Islamit?  

 Përgjigje: Krimi i pederastisë ka një ndikim më të keq se të 

gjitha krimet e tjera në shoqëri, sepse pederastia bën që të shkojë 

prej njeriut qenia e tij njeri, madje e shkul nga rrënjët qenien e 

njeriut. Pikërisht për këtë është rënduar kaq shumë dënimi, me 

qëllim që të ruhet shoqëria prej kësaj të keqeje kaq të madhe e prej 

kësaj sëmundjeje kaq të rëndë. Përveç kësaj, arabët nuk i 

kushtonin ndonjë rëndësi të veçantë vrasjes, pasi ata vrasjen e 

kishin parë edhe më përpara.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) tregon: Khalid bin Velijdi i 

shkroi Ebu Bekrit për një burrë gei. Ebu Bekri u këshillua me 



-۱۲-فقه اإلمام جعفر الصادق علیه السالم      

- 151 - 

Prijësin e besimtarëve, Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!), i cili tha: 

“Atë digje në zjarr, sepse arabët nuk e shikojnë ndonjë gjë me rëndësi 

vrasjen.”  

 Pyetje e dytë: Kur penisi, ose një pjesë e tij nuk futet ne anus, 

por rrotullohet rreth anusit nga jashtë, në atë mënyrë që nuk 

realizohet depërtim në brendësi, ose penisi fërkohet nëpër kofshë, 

apo bën të tjera lëvizje me epsh, ashtu siç bën burri me gruan, a 

dënohet ata të dy, kur janë të dy të mençur, madhorë dhe e bëjnë 

me dëshirën e tyre? Kur kemi parasysh dënimin, me ç‟lloj dënimi 

ndëshkohen ata? 

 Përgjigje: Fukahatë më të dëgjuar kanë shkuar me dëshminë 

e autorit të librit “El Mesalik”: “Të dy rrihen me nga njëqind 

kamxhikë.” Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Nëse nuk 

ka depërtim brenda, zbatohet dënimi (el had‟d) dhe, nëse ka depërtuar në 

brendësi, ai vihet të qëndrojë në këmbë dhe i pritet koka me shpatë.” 

  Autori i librit “El Mesalik” dhe pas këtij, edhe autori i librit 

“El Xheuahir”, kanë thënë: “Është e qartë se qëllimi i përdorimit të 

fjalës “dënim” (elhad‟d) në transmetimin e mësipërm të Imam 

Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), është të tregojë rrahjen me kamxhik 

(elxheld).” 

 Shumica e fukahave kanë shkuar me dëshminë e autorit të 

librit “El Xhevahir” se, kur vepruesi i përsërit këto veprime të 

shëmtuara, si fërkimi te kofshët e të tjera të ngjashme, ai vritet 

herën e katërt, sepse veprimi i tij i shëmtuar, me të vërtetë, është 

prej mëkateve të mëdha dhe ata që e përsërisin katër herë mëkatin 

e madh, herën e katërt u pritet koka, ashtu siç ka ardhur në 

transmetimin e gradës “Sahijh” prej Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi 

të!).  
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 Pyetje e tretë: I mençuri i rritur dënohet me vrasje. Si 

dënohet fëmija dhe i çmenduri? 

 Përgjigje: Kur i mençuri i rritur kryen aktin e pederastisë me 

një fëmijë, ose me një të çmendur, i mençuri i rritur dënohet me 

vrasje, kurse dënimi i fëmijës dhe i të çmendurit lihet në vendimin 

e gjykatësit/sundimtarit, i cili i dënon ata të dy me më pak numër 

rrahjesh se sa është dënimi (elhad‟d).  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) tregon: “Te Imam Aliu 

(Paqja qoftë mbi të!) sollën një burrë që kishte kryer marrëdhënie 

seksuale me një djalë dhe për këtë dëshmuan dëshmitarët. Burri u 

vra, kurse djali u rrah me kamxhik, me më pak numër goditjesh 

nga numri i caktuar i dënimit për rrahje me kamxhik. Pastaj Imam 

Aliu (Paqja qoftë mbi të!) i tha djalit: “Sikur të kishe arritur pjekurinë 

seksuale, edhe ty do të të kisha vrarë, pasi do të kishe mundësi ta largoje 

atë prej vetes tënde.” 

 Ai që puth një djalë me epsh, atë e edukon 

gjykatësi/sundimtari me atë lloj qortimi që ai mendon më të 

përshtatshëm, sepse ai ka bërë një veprim haram.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Këtë unë e gjej pa 

asnjë kundërshtim, si të gjitha punët e tjera haram.” Në një njoftim 

tjetër, thuhet: “Kush puth (me epsh) një djalë, Allahu i vë atij dy 

frerë prej zjarri dhe s‟ka dallim që djali është i afërm nga 

përkatësia familjare, si për shembull, i biri, ose i vëllai, apo ndonjë 

prej të afërmve të tij të tjerë.” 

 

Pendimi (et tubeh) prej pederastisë 
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 Ai që pendohet prej pederastisë, para se të sillet argumenti 

kundër tij, i hiqet dënimi, qoftë ai aktivi, ose pasivi. Nëse ai 

pendohet, pasi është sjellë argumenti që vërteton krimin e tij të 

shëmtuar, atij nuk i hiqet dënimi. Nëse pederasti e pohon krimin e 

tij dhe pastaj ai pendohet, Imami/sundimtari ka të drejtë të 

përzgjedhë mes dënimit e mosdënimit të tij, plotësisht ashtu siç 

veprohej edhe në rastin e kurvërimit, për të cilën ne folëm në 

kapitullim e mëparshëm, në paragrafin “S‟ka pastrim më të mirë 

se pendimi (teubeh)”. 

 

 

Lezbizmi 

 Këtë kapitull ne e emërtuam: “Pederastia, lezbizmi dhe ai 

që vë bashkë dy persona, me qëllim që të bëjnë punë haram”. Më 

sipër folëm për pederastinë. Tani do të flasim për lezbizmin. Në 

gjuhën arabe “lezbizmi” quhet “es sahk”, që do të thotë shtypje me 

forcë, por këtu qëllimi i përdorimit të kësaj fjale, është të tregojë 

aktin seksual të gruas me një grua tjetër. Lezbismi është prej 

mëkateve të mëdha, më të rënda, nga më të shëmtuarat dhe nga 

më të ndaluarat.  

Në transmetimet e ardhura prej Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi 

ta!) thuhet se lezbizmi është kurvërimi më i madh dhe lezbikja do 

të rrihet me shtatëdhjetë kamxhikë zjarri, pa përmendur këtu edhe 

njoftime të tjera që flasin për dënimin e rëndë për kryerjen këtij 

mëkati tepër të shëmtuar. 

 



Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut (Paqja qoftë mbi të!)         XII 

- 154 - 

Dënimi (el had’d) për lezbiken  

 Fukahatë më të dëgjuar kanë shkuar me dëshminë e autorit 

të librit “El Mesaliku ul Xheuahiru” se dënimi (el had‟d) për 

lezbiken është njëqind rrahje me kamxhik për vepruesen (aktiven) 

dhe për atë mbi të cilën është vepruar (pasiven), kur ato të dyja 

janë të mençura, kanë arritur moshën e pjekurisë seksuale dhe e 

kanë bërë me dëshirën e tyre këtë veprim, qofshin të martuara ose 

të pamartuara.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për lesbiken, 

se çfarë dënimi merrte. Ai është përgjigjur: “Dënimi (el had‟d) për 

lezbiken është i njëjtë me dënimin për kurvën.” Kur ne e bashkojmë 

këtë transmetimin të Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) me 

transmetimin tjetër të ardhur prej babait të tij, Imam Bakirit (Paqja 

qoftë mbi ta!), kemi: “Lezbikja rrihet me kamxhik, lezbikja dënohet me 

njëqind rrahje kamxhiku. Masa e dënimit (el had‟d) për lezbiken është e 

njëjtë me masën e dënimit (elhad‟d) për kurvarin e pamartuar.” 

 Kur akti i lezbizmit përsëritet, lezikja aktive dhe lezbikja 

pasive vriten herën e katërt të përsëritjes, sepse lezbizmi është prej 

mëkateve të mëdha. Përsëritësi vritet herën e katërt për kryerjen e 

këtij mëkati të madh. 

 Dënimi (elhad‟d) për lezbizmin rrëzohet, kur lezbikja 

pendohet para se të sillet argumenti kundër saj, por dënimi për 

lezbiken nuk rrëzohet, kur ajo pendohet, pasi është sjellë 

argumenti kundër asaj. Nëse lezbikja e ka pohuar vetë 

(vetëdenoncim) krimin e shëmtuar dhe pastaj është penduar, 

gjykatësi/sundimtari përzgjedh mes zbatimit të ligjit dhe faljes, 

plotësisht ashtu siç vepronte në rastin e kurvërimit e të 
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pederastisë, sepse të gjitha këto krime të shëmtuara janë të një 

kategorie. 

 Lezbizmi vërtetohet me dëshminë e katër burrave të drejtë 

dhe nuk pranohet dëshmia e grave, qoftë kur gratë dëshmojnë së 

bashku me burrat, qoftë kur dëshmojnë tek e tek. Gjithashtu, 

lezbizmi vërtetohet, kur femra e mençur që ka arritur moshën e 

pjekurisë seksuale, e pohon vetën aktin e lezbizmit katër herë me 

radhë, plotësisht ashtu siç ishte edhe në rastin e kurvërimit. 

 

 

Mbetja shtatzënë me anë të lezbizmit 

 Burri bie me gruan e vet dhe, pasi burri mbaron punë, 

gruaja kryen aktin e lezbizmit me një vajzë të virgjër, për 

rrjedhojë, spermatozoidi i burrit, prej gruas kalon në vajzën e 

virgjër dhe vajza mbetet shtatzënë. Për këtë gjendje, si është 

dispozita për dënimin (el had‟d), për shumën e kurorës (mehr) së 

vajzës së virgjër dhe për shtatzëninë? 

 Në lidhje me këto çështje, fukahatë kanë disa thënie. Thënia 

më e drejtë është: Lezbikja aktive dhe lezbikja pasive dënohen me 

nga njëqind rrahje me kamxhik, ashtu siç thotë teksti: “Dënimi për 

lezbizmin s‟ka dallim mes të martuarës e të pamartuarës, ashtu siç 

e pamë më sipër, kurse burri i lezbikes aktive ka detyrim t‟i 

paguajë shumë të ngjashme kurore (mehrul mithli) vajzës 

virgjëreshë, sepse gruaja e tij është shkak për humbjen e virgjërisë 

së vajzës.  
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 Veç kësaj, vajza e virgjër nuk është kurvë, sepse kurva ka 

lejuar me vetëdashje përdorimin e himenit të saj, kurse, në këtë 

rast, kemi të kundërtën. Kështu janë shprehur Dy Dëshmorët, 

autori i librit “Esh Sheràiu”, nxënësi i tij, El Al'làmeh, Shejkhu dhe 

El Erdebilij. 

 Në këtë gjendje, fëmija i atashohet burrit të lezbikes aktive, 

sepse ai fëmijë është prej ujit të tij dhe, sipas shprehjes së 

Dëshmorit të dytë, s‟ka ndonjë fakt detyrues që atij fëmije t‟i 

mohohet atësia. Këtë thënie e ka mbështetur autori i librit “Esh 

Sheràiu”, El Al'làmeh, dy Dëshmorët (Shehudul Eueel ue Shehijdu 

Thanij), Shejkhu dhe El Erdebilij. Por fëmija i atashohet edhe nënës 

së tij, sepse, në të vërtetë, ai është fëmija i saj dhe nuk ka argument 

që të tregojë se fëmijës i mohohet mëmësia.  

Sipas shprehjes së sejjid El Hakijm, kur ai i është përgjigjur 

pyetjes në lidhje me këtë çështje, për mohimin e mëmësisë së 

fëmijës, prej mëmës lezbike, ka thënë: “S‟ka argument që të tregojë 

se fëmijës i mohohet mëmësia, ashtu siç i mohohet fëmijës së 

kurvës, domethënë se argumenti për kurvën nuk e përfshin nënën 

lezbike.” 

 Këtë çështje e ka mbështetur autori i librit “Err Rrijàd” dhe 

sej‟jid El Hakijm. Shejkh El Erdebilij ka thënë: “Është i mundur 

atashimi i fëmijës vajzës së virgjër, sepse ai fëmijë s‟ka lindur si 

rezultat i kurvërimit.” 

 Për këtë çështje kemi folur në librin “Gjendja personale 

sipas pesë medh‟hebeve”, në kapitullin “Fekondimi artificial”. 
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Dënimi (el had’d) për vënien bashkë të dy personave, me 

qëllim që të bëjnë punë haram (el kijàded) 

 Vënësi i dy njerëzve bashkë, me qëllim që të bëjnë punë 

haram (el kav‟vàd), është personi që vë bashkë një burrë me një 

grua, ose vë bashkë dy meshkuj për të bërë punë haram. Fukahatë 

janë bashkuar me dëshminë e autorit të librit “El Xheuahiru uel 

Mesaliku” se personi që e bën këtë veprim, rrihet me kamxhik me 

shtatëdhjetë e pesë goditje, qoftë burrë, qoftë grua.  

 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Rrihet me tri të 

katërtat e dënimit të kurvarit, domethënë me shtatëdhjetë e pesë goditje 

dhe internohet prej vendbanimit të tij.” 

 Autori i librit “El Mesalik” ka thënë: “Në lidhje me këtë 

çështje, s‟ka ndonjë njoftim tjetër përveç transmetimit të 

lartpërmendur.” 

 Një grup fukahash kanë thënë se burri që vë bashkë dy 

vetë, me qëllim që të bëjnë punë haram, ai burrë rrihet me 

kamxhik, i rruhet koka, demaskohet publikisht dhe internohet 

prej vendit të tij, kurse gruaja vetëm rrihet dhe asaj as nuk i rruhet 

koka, as nuk demaskohet publikisht e as nuk internohet.  

Autori i “El‟Lum‟ah”, ka thënë: “Për bazën dhe 

kontradiktën e mohimit të punëve që e bëjnë detyrim mbulimin e 

gruas.” 

 Vënia bashkë e dy personave, me qëllim që të bëjnë punë 

haram, vërtetohet me pohim (vetëdenoncim) dy herë radhazi, kur 

pohuesi është plotësisht i mençur, ka arritur moshën e pjekurisë 
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seksuale dhe e ka bërë me dëshirën e tij këtë veprim. Gjithashtu, 

vërtetohet me dëshminë e dy burrave të drejtë.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim e pa asnjë komplikim, por nuk vërtetohet me 

dëshminë e grave, qoftë kur gratë dëshmojnë tek e tek, qoftë kur 

ato dëshmojnë së bashku me burrat.” 

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

SHPIFJA NË NDER, DEHJA, VJEDHJA DHE 

PRERJA E RRUGËS 

 

 

 

 

Më sipër pamë se shkaqet që e bëjnë të detyrueshëm 

zbatimin e dënimit (el had‟d) ishin gjashtë dhe pikërisht: kurvërimi 

dhe të ngjashmet me të: pederastia, lezbizmi dhe vënia e njerëzve 

në punë haram, shpifja në nder, pirja e pijeve dehëse, vjedhja dhe 
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prerja e rrugës me qëllim grabitjen. Deri tani kemi trajtuar vetëm 

dy shkaqet e para, kurse në këtë kapitull do të trajtojmë katër 

shkaqet e tjera. 

 

Shpifja në nder (el kadhfu) 

 Zbatimi i dënimit (elhad‟d) për shpifjen në nder, i saktësuar 

ligjërisht me tekst, kërkon të plotësohen tri elemente bazë:  

 1- Formula. Njeriu shpif për një tjetër vetëm për kurvërim, 

ose për pederasti, burrë ose grua qoftë personi për të cilin shpifet. 

Shpifja realizohet në të gjitha gjuhët, me kusht që fjala e shpifjes të 

jetë e qartë dhe shpifësi ka dijeni për shpifjen, por nuk është kusht 

që të ketë dijeni personi kundër të cilit shpifet.  

Për shembull, një arab i thotë një joarabi në gjuhën arabe: 

“Jà zànij”–“O kurvar!”, ose “jà lùtij”–“O pederast!”, shpifja është 

bërë krahas ekzistencës së të gjitha kushteve, edhe sikur i huaji të 

mos kuptojë asgjë. 

 Kur një person i thotë një tjetri: “Imoral!”, ose “Pijanec!”, 

ose të tjera fjalë të kësaj kategorie, në një kohë që personi kundër 

të cilit shpifet, është krejtësisht i pafajshëm, ose edhe mund të 

mëkatojë, por mëkaton në fshehtësi, mbi këtë person nuk zbatohet 

dënimi (el had‟d), por atë gjykatësi/qeveritari e edukon dhe e 

dënon ashtu siç e mendon ai.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një burrë 

që i tha një burri tjetër: “O imoral!” A duhet të dënohet ky njeri? 

Ai (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Mbi atë nuk zbatohet dënimi 
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(elhad‟d) për shpifjen, por atë e edukon dhe e dënon gjykatësi/qeveritari 

ashtu siç e mendon ai.”  

 Gjithashtu, Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur 

për një burrë që i tha një burri tjetër: “O qen!”, “O derr!”, ose “O i 

urryer!”, apo i foli atij me fjalë të tjera të ngjashme. A duhet të 

dënohet ky burrë? Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është 

përgjigjur: “Kur burri thotë: “Ti je i keq!”, ose “Derr!”, mbi atë nuk 

zbatohet dënimi (el had‟d), por ai këshillohet, ose edukohet me një pjesë të 

dënimit, ashtu siç e mendon gjykatësi/qeveritari. Kur burri i thotë tjetrit: 

“O mëkatar!” dhe në të vërtetë personi të cilit i thuhet është mëkatar, veç 

kësaj as nuk merakoset se po kryen mëkat, madje e quan diçka të 

parëndësishme, kur mëkaton sheshit, ose bën punë haram sheshit, nëse ai 

është i këtillë, mbi burrin që i tha këtij personi “mëkatar”, s‟ka as zbatim 

dënimi (el had‟d) e as qortim.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim e pa asnjë komplikim, madje thënësi ka shpërblim 

për fjalën që i tha atij mëkatari.”  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kur mëkatari bën 

punë të ndaluara sheshit, për atë nuk ka më as paprekshmëri e as thënësi 

nuk bën përgojim.” 

Në hadithin profetik thuhet: “Kur të shihni pas meje ata që 

bëjnë sajesa në punët e fesë dhe ata që dyshojnë, qëndroni larg tyre dhe i 

shani ata sa më shumë, me qëllim që të mos ngulmojnë në përhapjen e 

ngatërresave. Paralajmëroni edhe njerëzit që të ruhen prej tyre dhe për 

këtë Allahu do të shkruajë për ju të mira dhe do t‟ju lartësojë në gradë.” 

 Kur burri i thotë tjetrit: “Bir kurve”, ose “Burri i kurvës”, 

ose “Biri i kurvarit”, ose “Biri i pederastit”, personi kundër të cilit 
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bëhet shpifja, s‟ka të drejtë të kërkojë zbatimin e dënimit (el had‟d) 

mbi atë që i tha ato fjalë në adresë të tij, sepse puna e shëmtuar 

nuk i adresohet atij, por i adresohet nënës, gruas dhe babait, të 

cilët kanë të drejtën e plotë të kërkojnë zbatimin e dënimit (el 

had‟d) mbi atë që i nxori nga goja ato fjalë në adresë të tyre, sepse 

ata janë personat për të cilët është shpifur në mënyrë të 

drejtpërdrejtë dhe nuk është personi të cilit iu drejtua shpifësi. 

Vetëkuptohet që edhe ky i fundit ka të drejtë të kërkojë prej 

gjykatësit/qeveritarit të edukojë e të dënojë shpifësin, sepse ai tha 

në adresë të tij fjalë që ai i urren.  

Imam Bakiri, babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi 

ta!), ka thënë: “Prijësi i besimtarëve, Imami Aliu (Paqja qoftë mbi të!) 

ka gjykuar me ndëshkim për sarkazëm.” 

 2- Elementi i dytë i shpifjes në nder është vetë shpifësi, por 

dënimi i plotë (el had‟dul kàmil) mbi shpifësin zbatohet, vetëm nëse 

ai është i mençur dhe ka arritur pjekurinë seksuale, sepse dënimi 

(elhad‟d) nuk zbatohet as mbi fëmijën e as mbi të çmendurin. Këta 

dy të fundit qortohen ashtu si të mendojë gjykatësi/qeveritari, në 

mënyrë që ata të mos fyejnë asnjë njeri. Nuk ka dallim, nëse 

personi për të cilin shpifet është i mençur apo ka arritur pjekurinë 

seksuale, është fëmijë apo është i çmendur.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Për këtë çështje, 

fukahatë kanë një fjalë të përbashkët, sepse lapsi është ngritur 

(nuk i shkruhet mëkat) për fëmijën e për të çmendurin.” 

Gjithashtu, në një transmetim të gradës “Sahijh” tregohet se 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “S‟ka zbatim dënimi (el 

had‟d) mbi atë që nuk zbatohet dënimi (el had‟d), domethënë nëse një i 
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çmendur shpif për një burrë, mendoj se mbi këtë të çmendur nuk rëndon 

asgjë. Nëse një burrë shpif për një burrë tjetër, duke i thënë atij për 

shembull “O kurvar!”, mbi këtë shpifës nuk zbatohet dënimi (el had‟d).”  

Imam Bakiri, babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi 

ta!), është pyetur, nëse rrëzohet zbatimi i dënimit (el had‟d) mbi një 

djalë, i cili akoma nuk ka arritur pjekurinë seksuale dhe ka shpifur 

për një burrë. Ai ka thënë: “Jo, ashtu siç nuk ka zbatim dënimi (el 

had‟d) mbi një burrë që shpif për një djalë, i cili akoma nuk ka arritur 

pjekurinë seksuale.” 

 Elementi i tretë është personi kundër të cilit shpifet, por 

është kusht që ky të jetë i mençur, të ketë arritur pjekurinë 

seksuale, të jetë mysliman dhe nuk kurvëron sheshit. Kush shpif 

për një fëmijë, ose për një të çmendur, ose për një jomysliman, ose 

për një që mëkaton sheshit, dënimi (el had‟d) mbi këta persona nuk 

zbatohet i plotë, edhe nëse shpifësi është i plotësuar, domethënë 

është i mençur dhe ka arritur pjekurinë seksuale, por ai edukohet 

e qortohet me ato masa që mendon gjykatësi/qeveritari.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një burrë 

që shpif për nderin e një vajze të vogël. A dënohet ai me rrahje me 

kamxhik (el xheld)? Ai (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Jo, 

derisa vajza të arrijë pjekurinë seksuale.” 

Gjithashtu, ai është pyetur për jomyslimanët që jetojnë në besën e 

shtetit mysliman dhe për ithtarët e librave të mëparshëm, nëse 

zbatohet dënimi (elhad‟d) me rrahje me kamxhik mbi një 

mysliman që shpif kundër atyre. Ai tha: “Jo, por ai qortohet.” 

 



-۱۲-فقه اإلمام جعفر الصادق علیه السالم      

- 163 - 

S’ka zbatim dënimi (el had’d) mbi babain 

 Kur i biri i mençur që ka arritur pjekurinë seksuale, shpif 

për babain e tij, mbi atë zbatohet dënimi (el had‟d), por, kur babai 

shpif për të birin, mbi babain nuk zbatohet dënimi (el had‟d), 

megjithëkëtë babai qortohet, jo për shkak të së drejtës së të birit, 

por sepse babai bëri një punë haram.  

Imam Bakiri, babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi 

ta!), është pyetur për një burrë që ka shpifur kundër të birit për 

kurvërim. A dënohet babai? Ai (Paqja qoftë mbi të!) është 

përgjigjur: “Edhe sikur ai ta kishte vrarë të birin, ai nuk do të vritej për 

këtë vrasje, prandaj, nëse babai shpif në nder kundër të birit, ai nuk 

dënohet me rrahje me kamxhik (el xheld).”  

 

Vërtetimi 

 Shpifja në nder vërtetohet me dëshminë e dy burrave të 

drejtë. Për shpifjen në nder, dëshmia e grave nuk pranohet, në 

mënyrë të prerë, qoftë kur gratë dëshmojnë tek e tek, qoftë kur ato 

dëshmojnë në grup, qoftë kur dëshmojnë së bashku me burrat. 

Gjithashtu, shpifja në nder vërtetohet me pohimin dy herë prej të 

mençurit që ka arritur pjekurinë seksuale dhe nuk merret në 

konsideratë as pohimi i fëmijës, as pohimi i të çmendurit e as 

pohimi i të imponuarit.  

Kur mungon argumenti dhe pohimi, s‟ka as zbatim dënimi (el 

had‟d) e as qortim (ta'zijr). 

 Çdo punë që e bën detyrim zbatimin e qortimit dhe, që ka 

të bëjë me të drejtat e Allahut të Gjithëpushtetshëm, vërtetohet me 
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dëshminë e dy dëshmitarëve. Autori i librit “El Xheuahir” ka 

thënë: “Pa asnjë kundërshtim e pa asnjë komplikim, për shkak se 

argumentet për marrjen në konsideratë të atyre të dyve, janë 

argumente që flasin në përgjithësi.” 

 Shumica e fukahave më në zë kanë shkuar me dëshminë e 

autorit të librit “El Mesalik”, i cili ka thënë: “Puna që e bën të 

detyrueshëm qortimin, vërtetohet me pohim dy herë dhe jo vetëm 

një herë.” 

 

Dënimi (el had’d) për shpifjen në nder 

 Shpifja në nder është prej mëkateve të rënda. Në hadithin e 

të Dërguarit të Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!) thuhet: “Largohuni prej rrugëve që çojnë në shtatë 

mëkate shkatërruese.” 

E pyetën të Dërguarit e Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë 

mbi të e mbi familjen e tij!): “Cilat janë ato o i Dërguar i Allahut?” I 

Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen 

e tij!) iu përgjigj: “Vënia shok e ortak Allahut (shirk), magjja, vrasja e 

njeriut, praktikimi i kamatës, ngrënia e pasurisë së jetimit, braktisja e 

frontit në luftë dhe shpifja në nder kundër grave të ndershme.” 

 Dënimi (el had‟d) për shpifësin në nder, me fjalën e 

përbashkët të fukahave dhe me tekst, është tetëdhjetë rrahje me 

kamxhik. Prej teksteve, kemi ajetin 4 të sures “En Nùr”:  

لْمدَل ًة ” َل جَل لِددُك  ُك ْم  َلَلااِد ْم اآَل فَلاجْم  “  َلالَّلِد ْم َل  ْيَلرْممُك نَل الْممُك ْمصَل َلااِد  ُكَّ  َلْم  َل ْم ُك ا بِد َلرْمبْيَلعَل ِد  ُك َلدَل



-۱۲-فقه اإلمام جعفر الصادق علیه السالم      

- 165 - 

“Ata që shpifin në nder për gratë e ndershme dhe nuk sjellin 

katër dëshmitarë, i rrihni me kamxhik me nga tetëdhjetë të 

rëna…”  

Imam Bakiri, babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi 

ta!), është pyetur për një grua që ka shpifur në nder kundër një 

burri. Çfarë dënimi merr kjo grua? 

 Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Ajo rrihet me 

kamxhik me tetëdhjetë të rëna.” 

 Shpifësi në nder rrihet me të rëna mesatare dhe me rroba të 

zhveshura. Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Shpifësi në 

nder rrihet mes të rënave të lehta e të forta, rrihet në të gjithë trupin dhe 

të jetë i veshur me rroba.” 

 Gjithashtu, Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) tregon se i 

Dërguari i Allahut (Paqja e beikimi i Allahut qoftë mbi e mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Kurvari rrihet me rënie më të forta, se ai që pi 

verë. Ai që pi verë rrihet me rënie më të forta se ai që shpif në nder. Ai që 

shpif në nder, rrihet me rënie më të forta se ai që rrihet për qortim.” 

Autori i librit “Esh Sheràiu uel Xheuàhiru” ka thënë: 

“Shpifësi në nder demaskohet që njerëzit të mësojnë se cili është 

dhe që t‟i largohen dëshmisë së tij, ashtu siç demaskohet ai që 

dëshmon gënjeshtrën.” 

Kur vdes personi kundër të cilit është shpifur, pa e marrë të 

drejtën e tij me anë të zbatimit të dënimit (el had‟d) mbi shpifësin, 

ose ai e fal shpifësin, të drejtën për të kërkuar zbatimin e dënimit 

(el had‟d) e trashëgojnë trashëgimtarët e personit kundër të cilit 

është shpifur, sepse janë ata që trashëgojnë pasurinë e tij, meshkuj 

e femra, me përjashtim të burrit e të gruas.  
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Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Kjo thënie gëzon 

fjalën e përbashkët të fukahave, duke shtuar edhe tekstet e 

përgjithshme e të veçanta.” 

 

Rrëzuesit e dënimit (el had’d) 

 Më sipër pamë se dënimi i plotë nuk vërtetohet që në bazë 

mbi fëmijën, mbi të çmendurin dhe mbi të imponuarin, mbi atë që 

nuk e di kuptimin e fjalës. Gjithashtu, nuk vërtetohet, kur personi 

kundër të cilit shpifet, mëkaton sheshit, ose ai nuk është 

mysliman.  

Tani do të flasim për punët që e bëjnë detyrim rrëzimin e 

zbatimit të dënimit (el had‟d), pasi shpifja është vërtetuar. 

 1- Sillet argument ligjor kundër vërtetimit të fjalëve që 

shpifësi ka lëshuar në adresë të personit të cilit ai i ka thënë 

“kurvar”, ose “pederast”.  

 2- Personi për të cilin është shpifur në nder e pohon këtë, 

qoftë edhe vetëm një herë dhe nuk është kusht pohimi katër herë, 

me përjashtim të vërtetimit për dënimin (el had‟d) për kurvëri, ose 

për pederasti.  

 3- Falja. Kur personi për të cilin është shpifur në nder, e fal 

shpifësin, dënimi (el had‟d) mbi shpifësin rrëzohet. Autori i librit 

“El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë kundërshtim e pa asnjë 

komplikim.” Vetëkuptohet, kur dënimi ka të bëjë me të drejtat e 

njerëzve që mund të rrëzohen me rrëzim. Për këtë çështje, Imam 

Bakiri, babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi ta!), ka thënë: 

“S‟ka falje dënimi (el had‟d) për punën që është në dorën e 
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Imamit/qeveritarit, por s‟ka problem falja për të mos zbatuar 

dënimin (el had‟d) për të drejtat e njerëzve që realizohen nëpërmjet 

zbatimit të dënimit (el had‟d).” 

 Kur personi kundër të cilit është shpifur në nder e fal 

shpifësin, ai s‟ka më të drejtë të heqë dorë dhe të kërkojë zbatimin 

e dënimit (el had‟d) pas faljes që dha, sepse ajo që u rrëzua, nuk 

rikthehet.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një burrë 

që shpifi në nder për një tjetër dhe, më pas, personi për të cilin u 

shpif në nder, e fal shpifësin prej dënimit. Por pas pak kohe, ka 

dëshirë që shpifësi të rrihet me kamxhik, pasi e fali më parë. Si 

duhet të veprohet në këtë rast? Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) 

është përgjigjur: “Ai nuk e ka më këtë të drejtë, pasi e dha faljen.” 

 4- Mallkimi i ndërsjellë. Kur burri akuzon gruan e tij për 

kurvëri dhe, pasi kanë bërë mallkimin e ndërsjellë, mbi burrin 

rrëzohet zbatimi i dënimit (el had‟d). Këtë çështje e kemi trajtuar 

me detaje në kapitullin “Burri i thotë gruas: “Të kam si nënën 

time!” (edh dhihàr), “Betimi (el ijlàë) dhe mallkimi i ndërsjellë (el 

liàn)”, në këtë pjesë. 

 5- Pajtimi. Kur ata të dy bëjnë pajtim, me kusht që personi 

për të cilin është shpifur në nder, të rrëzojë të drejtën e tij për të 

dënuar shpifësin kundrejt një sendi që duhet t‟i paguajë atij 

shpifësi, pajtimi është i vlefshëm dhe zbatimi i dënimit (el had‟d) 

rrëzohet, sepse ky pajtim as nuk bën hallall ndonjë veprim haram 

e as nuk bën haram ndonjë veprim hallall, përkundrazi përfshihet 

në fjalën e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Pajtimi është i 

lejueshëm, derisa ai nuk bën hallall haramin dhe nuk bën haram 

hallallin.” 
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 6- Transferimi i të drejtës për të kërkuar zbatimin e dënimit 

(elhad‟d) prej personit kundër të cilit është shpifur në nder te 

shpifësi me anë të trashëgimisë. Kur njeriu shpif në nder për 

njërin prej të afërmve të tij, të cilët ai i trashëgon ata për shkak të 

përkatësisë familjare dhe nuk i trashëgon ata për shkak të 

krushqisë, më pas personi kundër të cilit është shpifur në nder 

vdes, para se të marrë të drejtën e tij, kjo e drejtë i kalon 

trashëgimtarit të shpifësit dhe kështu vetvetiu e drejta e kërkimit 

për zbatimin e dënimit (el had‟d) rrëzohet. 

 7- Shpifja e ndërsjellë në nder. Kur dy vetë shpifin në nder 

për njëri-tjetrin dhe të dy janë të plotë, domethënë janë të mençur, 

kanë arritur pjekurinë seksuale dhe nuk mëkatojnë sheshit, 

zbatimi i dënimit (el had‟d) rrëzohet për të dy, por që të dy 

qortohen.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim, bazuar në transmetimin e gradës “Sahijh” të Ibn 

Sinanit, i cili tregon: Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur 

për dy burra që shpifin në nder për njëri-tjetrin. Si duhet të 

veprohet në këtë rast? Ai (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Nuk 

zbatohet dënimi (el had‟d) për të dy, por që të dy qortohen.” 

 

Sharja e të ruajturve prej mëkateve 

 Fukahatë imamij kanë një fjalë të përbashkët se, kush shan 

të Dërguarin e Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!), kushdo që e dëgjon sharjen, ai e ka detyrim ta vrasë 

sharësin, nëse nuk ka frikë se do të dëmtohet ai vetë ose ndonjëri 

prej atyre që besojnë.  
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Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për këtë 

çështje. Ai është përgjigjur: “Atë e vret ai që ndodhet më pranë, 

domethënë prej atyre që e dëgjojnë, para se të ngrënë çështjen e tij te 

Imami/qeveritari.”  

Një burrë i tha Imam Bakirit, babait të Imam Sadikut (Paqja 

qoftë mbi ta!): “Sikur një burrë të shajë Profetin Muhamed (Paqja e 

bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), si mendon ti, a 

duhet të vritet ky sharës?” Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) është 

përgjigjur: “Nëse nuk ke frikë për veten tënde, atëherë vrite menjëherë.” 

Ka edhe shumë transmetime të tjera që trajtojnë këtë çështje. 

 Autori i librit “El Mesalik” ka thënë: “Edhe profetët e tjerë 

(Paqja qoftë mbi ta!) i bashkëngjiten Profetit të nderuar në këtë 

dispozitë, sepse respekti e nderimi ndaj tyre është prej thelbit të 

fesë islame. Transmetohet se Imam Rizai, nipi i Imam Sadikut 

(Paqja qoftë mbi ta!), ka përcjellë prej prindërve të tij dhe ata prej 

gjyshit të tyre, të Dërguarit të Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë 

mbi të e mbi familjen e tij!): “Ai që shan njërin prej profetëve, vritet dhe 

ai që shan shokun e një profeti, dënohet me rrahje me kamxhik.” 

 Gjithashtu, fukahatë imamij kanë një fjalë të përbashkët se 

ai që shan Ali bin Ebu Talibin, gjaku i këtij sharësi nuk merret. 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur në lidhje me këtë 

çështje. Ai është përgjigjur: “Pasha Allahun! Gjaku i tij është 

hallall, sikur të mos përfshihej ndonjë i pafajshëm.” 

 Kush shan Fatime Zahranë (Paqja qoftë mbi të!), gjaku i tij 

shkon kot, sepse ajo është pjesë prej të Dërguarit më të madh 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) dhe afrimi te 

ajo, me traditë dhe ligjërisht, është afrim me vetë Profetin.” 
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 Fukahatë imamij kanë një fjalë të përbashkët me dëshminë 

e autorit të librit “El Xheuahir”, se, nëse ai që ka pranuar rishtas 

Islamin, thotë: “Nuk e di, nëse Muhamed bin Abdullahu është apo 

nuk është i vërtetë në fjalën e tij.”, ai njeri është renegat (murted) 

dhe vrasja e tij është detyrim.  

 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Ai që dyshon te 

Allahu dhe te i Dërguari i Tij, ai është mohues (kàfir).” 

 

Sharja prej zemërimit 

 Ai që shan Allahun e Plotpushtetshëm, ose ndonjërin prej 

të ruajturve prej mëkateve, duke qenë i zemëruar, zemërimi i tij 

nuk ka asnjë rëndësi që ta shpëtojë atë prej dënimit, derisa ai është 

zotërues i mendjes e i vullnetit të tij, pasi zemërimi nuk e 

shkarkon atë prej detyrimit për të plotësuar obligimet.  

Gjithashtu, edhe të gjitha bashkëpunimet e tij të ndërsjella 

janë të vlefshme, i vlefshëm është edhe divorci që ai i bën gruas së 

tij. Vetëkuptohet se, kur zemërimi te ai njeri nuk ka arritur atë kufi 

sa ai humb ndjenjat, për rrjedhojë, nuk është i vetëdijshëm dhe 

nuk e di se ç‟thotë, domethënë se ai prej zemërimit është bërë 

plotësisht si i çmenduri, në këtë gjendje, mbi këtë person nuk ka 

asnjë dënim.  

Autori i librit “El Xheuahir”, te kapitulli “Dënimet (el 

hudùd)”, te çështja “Ai që shan Profetin (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) thotë: “S‟kam gjetur ndonjë që të 

ketë dhënë fetva se zemërimi është justifikues në atë mënyrë që ia 
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heq të zemëruarit përzgjedhjen, aq sa prej tij të rrëzohen obligimet 

e fesë.” 

 

 

 

Pretenduesi i profetësisë 

 Fukahatë janë bashkuar me dëshminë e autorit të librit “El 

Xheuahir” se ai që pretendon profetësinë, vrasja e tij është 

detyrim. Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) i është thënë se filani 

pretendon se është profet. Ai menjëherë tha: “Nëse do ta dëgjoja të 

thotë këtë fjalë, menjëherë do ta vrisja.” 

Në hadithin e nderuar, thuhet: “O njerëz, pas meje s‟ka profet, 

as Sunet s‟ka pas meje dhe ai që e pretendon këtë, pretendimi i tij është 

shkarje në rrugën e humbjes, është sajesë, ai është në zjarr, prandaj 

vriteni menjëherë atë.” 

 

Dënimi (el had’d) i magjistrit 

 Fukahatë janë bashkuar me dëshminë e autorit të librit “El 

Xheuahir se të mësuarit e magjisë është haram. Imami Aliu (Paqja 

qoftë mbi të!) ka thënë: “Kush mëson ndonjë gjë prej magjisë, është 

fundi i besës që ai ka me Zotin e tij dhe dënimi (el had‟d) për atë është 

vrasja, përveçse në u pendoftë, (në bëftë teubeh).” 
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 Gjithashtu, fukahatë kanë një fjalë të përbashkët se ai që 

punon me magjinë, nëse është mysliman, vritet dhe, nëse nuk 

është mysliman, edukohet.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka përcjellë se i Dërguari i 

Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka 

thënë: “Magjistari mysliman vritet, magjistari prej mohuesve nuk 

vritet.” 

I thanë: “Përse nuk vritet magjistari prej mohuesve?” 

Ai tha: “Sepse mohimi (kufri) është shumë më i madh se magjia.” 

 

Pija  

 Fjala “pije” këtu tregon pijet dehëse. Për Ligjvënësin s‟ka 

ndonjë të vërtetë të veçantë në lidhje me kuptimin e kësaj fjale, 

prandaj pikë referimi në përcaktimin e pijes dehëse është tradita: 

kur pija e marrë me shumicë sjell dehje, ajo pije është haram, edhe 

kur merret me pakicë. Kjo është e barabartë, qoftë kur mbi atë pije 

vërtetohet emri verë, qoftë kur pija thirret me ndonjë emër tjetër. 

Gjithashtu, kjo është e barabartë, qoftë kur emri i pijes dehëse 

është në gjuhën arabe, qoftë kur është në ndonjë gjuhë tjetër, qoftë 

kur pija dehëse ishte e njohur në kohën e ligjvënësit, qoftë kur pija 

dehëse ka dalë pas kohës së ligjvënësit. 

Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Për çdo pije 

dehëse është detyrim zbatimi i dënimit (el had‟d) për pirjen e verës.” 

Në një transmetim të dytë, ai ka thënë: “Çdo pije dehëse 

është rreptësisht e ndaluar (haram).” Për të vërtetuar që ajo pije 
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është haram, si dhe detyrimin për të zbatuar dënimin (el had‟d) për 

konsumimin e asaj pijeje, merret në konsideratë fakti që pija, në 

natyrën e saj, është dehëse. Kur supozohet se një person ka pirë 

disa litra prej asaj pijeje dhe nuk është dehur, mbi të zbatohet 

dënimi (el had‟d), edhe nëse pija te ai person nuk ka lënë asnjë 

gjurmë, por ai që e pi ka mundësi të dehet prej asaj pijeje, madje 

dënimi (el had‟d) zbatohet edhe mbi atë që pi pak prej pijes dehëse.  

Në mesin e fukahave ka një përhapje shumë të gjerë thënia: 

“Çdo pije, shumica e së cilës shkakton dehje, edhe pakica prej asaj 

është haram.” Burimi për këtë thënie është fjala e Imam Sadikut 

(Paqja qoftë mbi të!): “Kush pi një surbë verë, ai rrihet me tetëdhjetë 

rënie me kamxhik, pakica e shumica e asaj pije është haram.” Në një 

transmetim të dytë, ai ka thënë: “Dënimi (el had‟d) për pirjen e verës 

zbatohet, kur njeriu pi prej saj, pak ose shumë.” 

Emri “verë”, në fjalën e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), 

përfshin të gjitha pijet dehëse, prej çdo lloji qofshin, pa asnjë 

përjashtim. 

 Edhe lëngu i nxjerrë prej elbit (birra), është haram që e bën 

të detyrueshëm zbatimin e dënimit (el had‟d), edhe pse si lëng ai 

nuk ka natyrë dehëse, por teksti i veçantë që ka ardhur në lidhje 

më këtë lëng, jo vetëm që e bën haram pirjen, por pirja e atij lëngu 

bën detyrim edhe zbatimin e dënimit (elhad‟d) për pijen dehëse.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur në lidhje me 

këtë lëng dhe ai është përgjigjur: “Për atë zbatohet dënimi (el 

had‟d) i pijes dehëse.” 

Në një transmetim të dytë, ai ka thënë: “Është verë që njerëzit 

kërkojnë ta zvogëlojnë.” 
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 Edhe lëngu i fermentuar i frutave, është si vera dhe ka të 

njëjtën dispozitë, edhe pse vetë lëngu i frutave s‟ka natyrë dehëse. 

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Për këtë s‟ka asnjë 

komplikim, me tekst e me fetva.” 

 Prej teksteve kemi fjalën e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi 

të!): “Pirësi i verës rrihet me tetëdhjetë rënie me kamxhik, edhe pirësi i 

lëngut të fermentuar të frutave rrihet tetëdhjetë.” Përfundimi është se 

pijet e pafermentuara, por jo lëngu i frutave dhe lëngu i nxjerrë 

prej elbit, nuk janë haram, kur ato lëngje nuk janë dehëse, kurse 

lëngu i fermentuar i frutave dhe lëngu i nxjerrë prej elbit, në të 

gjitha gjendjet, është haram, edhe atëherë kur nuk dehin, pasi 

kanë lidhje me tekstin. 

 

Pirësi i pijeve alkoolike  

  Fjala “pirësi” tregon personin që pi prej pijes që ne 

përmendëm, qoftë kur pijen e merr të papërzier, qoftë kur e merr 

të përzier me ndonjë gjë tjetër që hahet, ose pihet, pak ose shumë 

qoftë ajo pije, sepse harami gjendet te pija, kudo që ajo të gjendet, 

madje edhe sikur të jetë material konsumi te ndonjë gjë tjetër. 

 Dënimi (el had‟d) për pijen nuk mund të zbatohet pa u 

plotësuar katër kushte: pirësi është i mençur, të ketë arritur 

pjekurinë seksuale, të ketë pirë me dëshirën e tij dhe është 

mysliman që ka dijeni se pija që ai mori, është haram. S‟ka zbatim 

dënimi (el had‟d) mbi fëmijën e mbi të çmendurin, sepse për ata të 

dy lapsi është ngritur (nuk u shkruhen mëkatet).  
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S‟ka zbatim dënimi (el had‟d) për të imponuarin, ashtu siç 

thotë hadithi: “Është ngritur prej umetit tim (mbi ata nuk 

shkruhen mëkate) për punët që atyre u imponohen.” 

Gjithashtu, s‟ka zbatim dënimi (el had‟d) për pijen mbi 

jomyslimanin, kur ai pi në shtëpinë e në vendin e tij, por, kur 

jomyslimani pi haptasi në vendin e myslimanëve, mbi atë 

zbatohet dënimi (el had‟d) për pijen.  

Imam Bakiri, babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi 

ta!), ka thënë: “Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka 

gjykuar të rrihej me kamxhik hebreu e kristiani për pirjen e verës e të çdo 

pije tjetër dehëse me nga tetëdhjetë të rëna me kamxhik (elxheld), kur ata 

pinë sheshit në ndonjërën prej vendeve të myslimanëve. Po kështu është 

edhe për zjarradhuruesit (mexhùs), por ata nuk janë subjekt për zbatimin 

e dënimit (el had‟d) për pijen, kur pinë në shtëpitë e nëpër kishat e tyre.” 

 Gjithashtu, s‟ka zbatim dënimi (el had‟d) për atë që pi pa e 

ditur dispozitën e ligjit të fesë për pijen, si për shembull, ai e di se 

po pi verë ose ndonjë pije tjetër dehëse, por, ai për shkak se ka 

përqafuar Islamin së afërmi, s‟ka dijeni që pijet dehëse janë të 

ndaluara. Mospasja dijeni për dispozitën, jo nga shkujdesja, është 

justifikim; ose ai pi pa e ditur se pija që ai pi, është pije dehëse, si 

për shembull, ai pi një lëng duke besuar se ajo që ai po pi, është 

uthull, por rezultoi që ishte verë. Gjithashtu, s‟ka zbatim dënimi 

(el had‟d) për atë që pi nga nevoja e domosdoshme, si për 

shembull, i sëmuri dhe ai që e ka zënë etja e fortë. 

 

Vërtetimi 
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 Pirja vërtetohet me dëshminë e dy burrave të drejtë dhe në 

mënyrë të prerë nuk pranohet dëshmia e grave, qoftë kur ato 

dëshmojnë tek e tek, qoftë kur dëshmojnë së bashku, ose 

dëshmojnë së bashku me burrat. 

 Gjithashtu, pirja vërtetohet me pohim (vetëdenoncim) dy 

herë, si në dënimet (el hudùd) e tjera, me kusht që pohuesi është të 

jetë i mençur, të ketë arritur pjekurinë seksuale dhe të ketë pirë me 

dëshirën e tij.  

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Ai që pohon, kur i hiqen 

rrobat për ta rrahur, ose kur e burgosin, ose kur e frikësojnë, mbi atë s‟ka 

zbatim dënimi (el had‟d).” 

 Pyetje: A vërtetohet pirja me erën e gojës, ose me vënien e 

njeriut në gjendje dehje, si për shembull, atij i largohet mendja, 

apo kur vihet në gjendje të tjera të ngjashme? 

 Përgjigje: Në asnjë mënyrë, sepse ai mund të ketë pirë për 

mjekim, ose ngaqë nuk ka dijeni (për dispozitën dhe për llojin e 

pijes), ose është imponuar të pijë. Dënimet (el hudùd) nuk 

zbatohen aty ku ka dyshime. 

 

Dënimi (el had’d)  

 Kur pirja vërtetohet, dënimi (el had‟d) për pirësin, me fjalën 

e përbashkët të fukahave dhe me tekst, është tetëdhjetë rënie me 

kamxhik. Prej teksteve kemi fjalën e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi 

të!): “Kur ai pi, dehet, kur dehet, humb mendjen, kur humb mendjen, 

shpif dhe kur e bën këtë, atëherë rriheni me kamxhik, aq sa është dënimi 

(elhad‟d) për shpifësin, tetëdhjetë goditje.” 
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 Për sa i përket mënyrës së rrahjes, nëse pirësi është grua, 

ajo rrihet pa ia zhveshur rrobat, nëse pirësi është burrë, i zhvishen 

rrobat, përveç rrobave që mbulojnë pjesët e trupit që nuk lejohet të 

shihen (auret) dhe pastaj rrihet në trup, por jo në fytyrë e në 

organin gjenital. Kur pirësi ka pirë disa herë, dënimi (el had‟d) mbi 

të zbatohet vetëm një herë, edhe nëse ai ka marrë lloje të 

ndryshme pijesh. Nëse mbi të zbatohet dënimi (el had‟d) për pirje 

tri herë, herën e katërt ai vritet, thuhet që të vritet në herën e tretë. 

Pendimi i pirësit 

 Kur pirësi pendohet (bën teube) para se mbi atë të sillet 

argumenti se ai ka pirë, dënimi (el had‟d) mbi të rrëzohet. Autori i 

librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë kundërshtim, ashtu siç 

veprohet edhe për kurvërimin.” 

 Kur pirësi pendohet (bën teube), pasi është sjellë argumenti 

që vërteton se ai ka pirë, dënimi (el had‟d) mbi të nuk rrëzohet. 

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Kjo është thënia me 

përhapje më të madhe.” 

 Kur pirësi pendohet (bën teube), para se të pohojë, ai s‟ka 

asnjë lloj dënimi, por, nëse ai pendohet, pasi ka pohuar, 

gjykatësi/qeveritari përzgjedh mes faljes dhe zbatimit të dënimit 

(el had‟d). 

 

Vjedhësi dhe kushtet e zbatimit të dënimit (el had’d) 

 Këtë kapitull e kemi vënë për të trajtuar zbatimin e dënimit 

(el had‟d) për shpifjen në nder, për pirjen e pijeve dehëse, për 

vjedhjen e për prerjen e rrugës. Më sipër u trajtuan dy të parat. 
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Tani do të trajtojmë çështjen e vjedhësit, mbi të cilin zbatohet 

dënimi (el had‟d), vetëm nëse plotësohet kushtet vijuese: 

 1- Ka arritur pjekurinë seksuale, pasi mbi fëmijën s‟ka 

zbatim dënimi (el had‟d), edhe nëse fëmija e përsërit vjedhjen 

shumë herë, ashtu siç thotë haditi: “Lapsi është ngritur…” 

Vetëkuptohet, që gjykatësi/qeveritari e edukon ashtu siç e 

mendon ai, sa herë që fëmija vjedh. 

 Disa fukaha kanë thënë se, kur vjedhja përsëritet disa herë 

prej fëmijës, gjykatësi/qeveritari herën e katër, ose herën e pestë i 

pret atij majat e gishtave. Për këtë thënie fukahatë janë bazuar në 

transmetimet e shumta të ardhura prej Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi 

ta!). Por këto transmetime janë të ndryshme, jo vetëm nga 

pikëpamja e argumentimit, por edhe nga pikëpamja e kuptimit, 

prandaj edhe fukahatë e dëgjuar nuk punojnë me këto 

transmetime, por janë bashkuar me dëshminë e autorit të librit “El 

Mesaliku uel Xheuahiru” dhe mbartjen që u bëjnë disa fukaha 

këtyre transmetimeve në vullnetin edukues të 

gjykatësit/qeveritarit, për shkak se transmetimet janë të 

ndryshme dhe mendimi i gjykatësit/qeveritarit, në lidhje me 

masën e edukimit e të qortimit, do të jetë i ndryshëm sipas 

fëmijëve. 

 2- Mendja. S‟ka zbatim dënimi (el had‟d) mbi të çmendurin, 

ashtu siç thotë hadithi: “Lapsi është ngritur…” (nuk i shkruhet 

mëkati), por gjykatësi/qeveritari e edukon të çmendurin, kur 

edukimi ka efekt në ndalimin e të çmendurit. 

 3- Heqja e dyshimit, pasi, krahas dyshimit, s‟ka zbatim 

dënimi (el had‟d). Shembull për rastin e dyshimit është kur 
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vjedhësi pandeh se sendi që ai mori është pronë e tij, por rezulton 

që ishte pronë e një tjetri. 

 4- Kur malli i vjedhur është në ortakëri ndërmjet vjedhësit e 

një tjetri, në këtë gjendje shikohet: Nëse ajo që ai mori është në 

masën e pjesës së tij, ose është më pak, mbi marrësin nuk zbatohet 

dënimi (el had‟d), edhe pse veprimi i tij përbën mëkat, pasi ai e 

mori pa lejen e ortakut. 

 Kur sendi që ai mori prej mallit në ortakëri, është më 

shumë se pjesa e tij, për këtë çështje do të flasim më poshtë, mbi të 

zbatohet dënimi (el had‟d) për vjedhjen, me kusht që ai nuk ka 

pretendim se dyshon dhe thotë: “Kujtova se kaq ishte pjesa ime 

dhe unë e mora atë.” Kjo mund të jetë edhe në të drejtën e tij, por 

dënimet (el hudùd) lihen kur ka dyshime. 

 Pyetje: Si është dispozita, sikur të vjedhë prej “Shtëpisë së 

pasurisë”? 

 Përgjigje: Shumica e fukahave kanë shkuar me dëshminë e 

autorit të librit “El Mesalik” se, kur ai merr në sasi aq sa i takon 

atij, mbi të nuk zbatohet dënimi (elhad‟d), ndryshe mbi të 

zbatohet dënimi (el had‟d) për vjedhjen, plotësisht ashtu siç ishte 

rasti për marrjen e mallit në ortakëri.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një burrë 

që vjedh plaçkën e luftës. Ç‟dënim zbatohet mbi të? Imam Sadiku 

(Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Nëse ajo që ai mori është më pak 

nga sa i takon atij, i jepet edhe shtesa që do të merrte prej asaj plaçke 

lufte. Nëse ai ka marrë aq sa është pjesa që i takon, mbi të s‟ka asnjë 

dënim, por nëse ajo që ai mori prej plaçkës së luftës, është më shumë se 

një e katërta e dinarit, atij i pritet dora.” 
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 Është e kuptueshme që ky sqarim i hollësishëm ishte i 

zbatueshëm e plotësohej në kohën e Imamit e më pas, kur pasuria 

e grumbulluar në “Shtëpinë e pasurisë” u shpërndahej individëve 

e familjeve, kurse sot, kur pasuria e “Shtëpisë së pasurisë” shkon 

në interesin e përgjithshëm, në origjinë, s‟ka më vend ku të 

zbatohet ky sqarim i hollësishëm, prandaj është më e pëlqyeshme, 

që kjo punë të lihet në mendimin e në vlerësimin e qeveritarit.  

Sot, sido që të jetë gjendja, nuk lejohet që dënimi të jetë 

prerja e dorës, sepse prerja e dorës është zbatim dënimi (el had‟d), 

por dënimet (el hudùd) nuk zbatohen kur ka dyshime, kështu që 

bazuar mbi këtë rregull, dënimi (el had‟d) zbatohet vetëm në atë 

masë që përputhet me emrin (et‟ta'zijr), dënim. 

 5- Malli i vjedhur të jetë në ruajtje, të jetë i mbyllur me 

bravë. Për shembull, kush vjedh një makinë, në një garazh të 

mbyllur, mbi atë zbatohet dënimi (el had‟d) dhe makina i kthehet 

të zotit, kurse ai që e vjedh makinën në rrugë, mbi atë s‟ka zbatim 

dënimi (el had‟d), por atë e edukon dhe e qorton 

gjykatësi/qeveritari, ashtu siç e mendon ai dhe makina i kthehet 

të zotit.  

Imam Bakiri, babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi 

ta!), ka thënë: “Prerje ka vetëm mbi atë që shpon shtëpinë, ose mbi atë që 

thyen bravën.” Me këtë fjalë ai ka qëllim të tregojë marrjen e 

pasurisë prej një vendi të mbyllur, edhe sikur të mos ketë shpim të 

shtëpisë, apo thyerje të bravës, si për shembull, vjedhësi ngjitet 

mbi murin rrethues të shtëpisë dhe hyn brenda në shtëpi prej 

dritares, ku vjedh të gjitha sendet e shtëpisë, ose vjedh vetëm disa 

prej sendeve të shtëpisë. Mbi këtë vjedhës, me fjalën e përbashkët 

të fukahave, zbatohet dënimi (el had‟d). Kriter për zbatimin e 
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dënimit (el had‟d) për vjedhjen është: Çdo vend publik, në të cilin 

njerëzit hyjnë pa leje, mbi atë që vjedh në këtë vend, s‟ka zbatim 

dënimi (elhad‟d), kurse në çdo vend privat, ku nuk hyn kurrkush 

pa lejen e pronarit të atij vendi, mbi personin që vjedh në këtë 

vend privat, zbatohet dënimi (el had‟d) për vjedhjen.  

Imam Bakiri, babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi 

ta!), ka thënë: “Në çdo vend ku hyhet pa leje dhe vjedhësi vjedh aty, këtij 

vjedhësi nuk i pritet dora.” Bazuar mbi këtë transmetim, nuk 

zbatohet dënimi (el had‟d) as mbi të autorizuarin, as mbi 

qiramarrësin e as mbi mysafirin, kur ata tradhtojnë, për shkak se 

kanë hyrë me leje, përveçse kur malli i marrë ishte i mbyllur.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Mëditësi e 

mysafiri janë dy besnikë dhe mbi këta të dy nuk zbatohet dënimi (el 

had‟d) për vjedhjen.” 

 Kur një person thyen bravën dhe hap derën, pastaj vjen një 

i dytë dhe vjedh mallin, dënimi (el had‟d) për vjedhje nuk zbatohet 

mbi të dy, madje edhe sikur ata të kenë ardhur me këtë qëllim.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Kjo çështje gëzon 

fjalën e përbashkët të fukahave dhe për këtë s‟ka asnjë komplikim, 

sepse i pari s‟ka vjedhur, kurse i dyti s‟ka marrë prej një vendi të 

mbyllur. Patjetër që i pari ka detyrim të riparojë atë çka prishi dhe 

i dyti ka detyrim të kthejë atë çka mori aty.” 

 6- Vjedhësi nuk është baba. Kur babai vjedh prej pasurisë 

së fëmijës së tij, mbi babain s‟ka zbatim dënimi (el had‟d) për 

vjedhjen, ashtu siç thotë hadithi: “Ti dhe ato që ti ke janë të babës 

tënd.” Disa prej fukahave e kanë bashkuar edhe nënën me babain 

në këtë dispozitë, sepse nëna është njëri prind. 
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 Në librin”Esh Sheràiu” dhe në komentin e këtij libri të 

shkruar prej autorit të librit “El Xheuahir” thuhet: “Burrit i pritet 

dora, kur vjedh prej pasurisë së gruas së tij, që ajo i mbante të 

mbyllura dhe që s‟kinin të bënin me burrin. Gjithashtu, edhe 

gruas i pritet dora, kur ajo vjedh prej pasurisë së burrit të saj nga 

ajo që ai e mbante mbyllur prej saj. Për këtë rregull s‟ka asnjë 

kundërshtim e asnjë komplikim.”  Natyrisht që s‟ka asnjë 

problem, kur gruaja vjedh prej pasurisë së burrit të saj, në atë 

masë sa janë shpenzimet e jetesës për atë e për fëmijët e saj, kur 

burri nuk shpenzon për nevojat e gruas e të fëmijëve. Është i 

njohur rasti kur Hindi, gruaja e Ebu Sufjanit, shkoi te Profeti 

Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) 

dhe i tha se Ebu Sufjani është burrë shumë koprrac dhe nuk jep as 

për të e as për fëmijët e saj, veç asaj që ajo merrte fshehur. Çfarë 

duhet të bënte? Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të e mbi familjen e tij!) iu përgjigj: “Ti merr prej tij vetëm aq sa të 

mjafton për veten e për fëmijët e tu.” 

 7- Vlera e sendit të vjedhur është një e katërta e një dinari 

në prerje floriri të pastër. Fukahatë e hershëm e të rij, bazuar në 

fjalën e të Dërguarit të Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e 

mbi familjen e tij!), janë shprehur: “S‟ka prerje në më pak se një të 

katërtën e dinarit.”  

I ngjashëm me këtë hadith është edhe fjala e Imam Sadikut 

(Paqja qoftë mbi të!): “Kush vjedh një send, vlera e të cilit është më pak 

se një e katërta e dinarit, mbi këtë vjedhës nuk zbatohet dënimi (el had‟d) 

për vjedhjen, por vjedhësi qortohet dhe edukohet ashtu si të mendojë 

gjykatësi/qeveritari, kurse sendi i vjedhur kthehet.” 
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 Unë nuk e di se ç‟vlerë ka një e katërta e dinarit, por 

mendoj se kjo vlerë nuk e tejkalon shumën e pesë lirave libaneze, 

që janë në përdorim tani. (Këto fjalë i kam shkruar në vitin 1966). 

 

 

 

Viti i urisë 

Prej kushteve, për të vërtetuar detyrimin për zbatimin e 

dënimit (elhad‟d) mbi vjedhësin, është që vjedhja të mos ketë 

ndodhur në vit urie. Kur i urituri vjedh sende që hahen, pasi nuk 

gjen rrugë tjetër për plotësimin e nevojës përveç vjedhjes, mbi këtë 

vjedhës nuk zbatohet dënimi (el had‟d) për vjedhjen.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “S‟ka prerje të 

vjedhësit në vit urie.” 

Në një transmetim të dytë, ai ka thënë: “Vjedhësi nuk pritet 

në një vit urie për gjërat që hahen, si për shembull: mishi, buka e të 

ngjashme.” 

 

Vjedhësi i qefinëve 

Kush hap varrin dhe i vjedh qefinin të vdekurit, mbi këtë 

vjedhës zbatohet dënimi (el had‟d). Imam Bakiri, babai i Imam 

Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi ta!), ka thënë: “Vjedhësi i të vdekurve 

pritet ashtu siç pritet vjedhësi i të gjallëve.” 
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 Ai është pyetur për një burrë që gërmon varrin e një gruaje 

dhe jo vetëm që i grabit asaj rrobat, por edhe kryen marrëdhënie 

seksuale me të. Çfarë dënimi merr ky njeri? Ai është përgjigjur: 

“Paprekshmëria e të vdekurit është si paprekshmëria e të gjallit, atij i 

pritet dora për hapjen e varrit dhe për grabitjen e rrobave. Gjithashtu, 

mbi të zbatohet edhe dënimi (el had‟d) për kurvëri. Nëse ai është i 

martuar, ekzekutohet me gjuajtje me gurë dhe, nëse nuk është i martuar, 

ai rrihet me njëqind rënie me kamxhik.” 

Vërtetimi 

Rrugët e vërtetimit, në lidhje me detyrimin për zbatimin e 

dënimit (el had‟d) për mallin e vjedhur, ndryshojnë. Po japim 

sqarimet vijuese: 

1- Kur dëshmojnë dy burra të drejtë, vërtetohet zbatimi i 

dënimit (el had‟d). Gjithashtu, vërtetohet edhe malli i vjedhur, pasi 

argumentet për të vendosur, sipas fjalës së dy dëshmitarëve, janë 

të pakushtëzuara, por për të vërtetuar dënimin (el had‟d), në 

dëshmi kërkohen hollësi, në atë mënyrë që dëshmitari të dëshmojë 

se vjedhësi e mori mallin në një vend të ruajtur e të mbyllur dhe 

sasia e mallit të vjedhur arrin vlerën e caktuar që të quhet vjedhje, 

që ishte një e katërta e dinarit. Gjithashtu, dëshmia të jetë e atillë 

që, të heqë të gjitha dyshimet, krahas të cilave nuk mund të 

zbatohet dënimi (el had‟d). 

2- Malli i vjedhur vërtetohet me një dëshmitar e me betim, 

ose me një dëshmitar burrë dhe me dy dëshmitare gra, sepse 

vjedhja është prej të drejtave pasurore, kurse zbatimi i dënimit 

nuk vërtetohet me betim dhe, në mënyrë të prerë, nuk vërtetohet 

me dëshminë e grave. 
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3- Kur vjedhësi e pohon vjedhjen vetëm një herë dhe është i 

mençur, ka arritur pjekurinë seksuale dhe pohon se ka vjedhur me 

dashje, me këtë pohim vërtetohet vetëm sendi i vjedhur, por, nëse 

ai e pohon vjedhjen dy herë, atëherë vërtetohet jo vetëm sendi i 

vjedhur, por edhe detyrimi për të zbatuar dënimin (el had‟d).  

Kur vjedhësi tërhiqet prej pohimit të tij, pasi e kishte 

pohuar vjedhjen dy herë dhe përgënjeshtron vetveten, në këtë 

gjendje, vërtetohet malli i vjedhur dhe nuk vërtetohet zbatimi i 

dënimit (el had‟d) për vjedhjen.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Vjedhësi nuk 

dënohet me prerjen (e dobës), derisa të pohojë dy herë dhe, nëse ai e 

tërheq pohimin, garantohet vetëm vjedhja dhe, nëse s‟ka dëshmitarë, ai 

nuk pritet (nuk i pritet asgjë nga dora).”  

4- Në kapitullin “Pederastia, lezbizmi dhe vënia e dy 

personave bashkë, me qëllim që të bëjnë punë haram”, në 

paragrafin “Rrugët e vërtetimit”, në pikën 3, u shpjegua se 

gjykatësi/qeveritari e zbaton dënimin (el had‟d) për kurvërimin 

dhe për pirjen e verës, edhe kur vetëm ai ka dijeni për kryerjen e 

këtyre punëve të ndaluara, por nuk zbaton dënimin (el had‟d) për 

vjedhjen, pasi gjykatësi/qeveritari, kur sheh një burrë duke 

vjedhur, e ka detyrim ta qortojë, ta ndalojë vjedhjen ta lërë të 

shkojë vjedhësin, ashtu siç ishte edhe fjala e Imam Sadikut (Paqja 

qoftë mbi të!). 

 

Prerja 
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Zbatimi i dënimit (el had‟d) për vjedhësin, ndryshon sipas 

herëve të vjedhjeve për të cilat vjedhësi dënohet, domethënë ka 

vjedhur vetëm një herë, apo ka vjedhur shumë herë. Sqarimi i 

kësaj çështjeje është si më poshtë: 

1- Kur vërtetohet vjedhja që e bën detyrim zbatimin e 

dënimit (el had‟d) mbi atë që vjedh për herë të parë, domethënë se 

mbi këtë vjedhës nuk është zbatuar dënimi (el had‟d) për vjedhje 

para kësaj vjedhjeje, atij i priten vetëm katër gishtat e dorës së 

djathtë, duke i lënë shputën e dorës dhe gishtin tregues.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Për këtë çështje 

fulahatë kanë një fjalë të përbashkët, bazuar në njoftimin e Hilalit 

që ai e ka përcjellë prej Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!). Në këtë 

njoftim thuhet se Hilali e pyeti Imam Sadikun (Paqja qoftë mbi të!): 

“Prej ku fillon prerja e dorës?” Ai (Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj: 

“Priten vetëm katër gishta dhe lihet shputa e dorës e gishti tregues, me 

qëllim që me këto të dyja ai të mbështetet gjatë faljes së namazit dhe me 

këto të dyja të lajë fytyrën, kur të marrë abdes për falur namaz.” 

Me këtë mënyrë prerjeje realizohet urdhri i ajetit 38 të sures “El 

Maide”: 

 َلالسَّارِد َل ُك فَلا ْم َلعُك ا  َل ْمدِد ْيَل ُكمَلا جَللَل آًة   َلالسَّارِدقُك 
 ااِد    ِدَلا  َلسَل َلا اَل َلاالًة مِّ َل م

“Vjedhësit e vjedhëses pritni duart si shpagim për atë që bënë, 

dënim prej Allahut…” 

2- Kur vjedhësit i bëhet prerja dhe pas prerjes ai vjedh për 

herë të dytë, atij i pritet këmba e majtë prej kyçit të këmbës, por i 

lihet thembra që të mbështetet mbi të, ose i lihet bazamenti i 
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kërcirit. Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Këtë unë e gjej pa 

asnjë kundërshtim, me tekst dhe me feta.” 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Prerja fillon nga 

mesi i shputës së dorës dhe lihet gishti tregues, kurse, kur pritet këmba, 

lihet pa prerë thembra.” 

S‟ka dallim, nëse dora e djathtë është e shëndoshë, apo 

është e paralizuar, ose e kundërta, për analogji kështu është 

dispozita edhe për këmbën e majtë. 

3- Kur ai vjedh për herë të tretë, pasi i është prerë dora e 

djathtë dhe këmba e majtë, vjedhësi dënohet me burgim të 

përjetshëm dhe, nëse ai pendohet sinqerisht (bën teubeh nesùhah, 

pendim pa kthim në veprim), nëse s‟ka pasuri, shpenzimet e tij 

jetësore i ngarkohen “Shtëpisë së pasurisë” dhe atij nuk i pritet 

asgjë.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Me tekst dhe me 

fetva, këtë unë e gjej pa asnjë kundërshtim në asgjë.” Imam Bakiri, 

babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi ta!), ka thënë: “Prijësi 

i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), ka gjykuar për vjedhësin, 

kur ai vjedh për herë të parë prerjen e dorës së tij të djathtë dhe, kur ai 

vjedh për herë të dytë, i pret atij këmbën e majtë. Nëse ai vjedh për herë të 

tretë, burgoset dhe i lihet këmba e djathtë që të ecë me të, si dhe dora e tij 

e majtë, që të hajë me atë dorë. Në të vërtetë, më vjen turp prej Allahut të 

Lartësuar, që të lë vjedhësin në gjendje që ai të mos përfitojë më asgjë, por 

atë unë e burgos, derisa të vdesë.” 

4- Kur vjedhësi vjedh duke qenë në burg, atëherë ai vritet. 

Autori i librit “El-Xhevahir” ka thënë: “Këtë unë e gjej pa asnjë 

kundërshtim.” 
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Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kur vjedhësi 

merr (vjedh), i pritet dora e djathtë. Nëse vjedh përsëri, i pritet këmba, 

nëse vjedh për herë të tretë, ai burgoset dhe, nëse vjedh në burg, vritet.” 

 

Shumë vjedhje, vetëm një dënim (el had’d) 

Kur vjedhësi kryen disa vjedhje pa u kapur, që mbi të 

zbatohet dënimi (el had‟d) për vjedhjen, por më pas ai kapet dhe i 

vërtetohen të gjitha vjedhjet që ka kryer, me argument ose me 

pohim, mbi të zbatohet vetëm një dënim (el had‟d), domethënë atij 

i pritet vetëm dora e djathtë.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim…” Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për 

një vjedhës që s‟është kapur, ai vjedh përsëri dhe përsëri s‟kapet. 

Më pas ai vjedh edhe një herë tjetër, por kësaj here vjen argumenti 

që dëshmon kundër tij të gjitha vjedhjet që ka bërë, nga vjedhja e 

parë deri te vjedhja e fundit. Si duhet të veprohet në këtë situatë? 

Çfarë dënimi duhet të marrë ky burrë? Ai (Paqja qoftë mbi të!) është 

përgjigjur: “I pritet dora për vjedhjen e parë dhe nuk i pritet këmba për 

vjedhjen e fundit.” 

Pyetësi tha: “Si qenka kjo punë kështu?” 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj: “Sepse të gjithë 

dëshmitarët dëshmuan në të njëjtin vend për vjedhjen e parë dhe të 

fundit, para se mbi atë të zbatohej prerja për vjedhjen e parë.” 

Më këtë transmetim, Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka 

dhënë rregullin gjithëpërfshirës dhe kriterin e saktë për 

shumëllojshmërinë e dënimeve dhe përsëritjen e tyre, të cilat janë 
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të varura e të kushtëzuara me shumëllojshmërinë e argumenteve 

dhe me përsëritjen e rrugëve, që e bëjnë të detyrueshëm gjykimin 

dhe nuk varen e nuk janë të kushtëzuara me shumëllojshmërinë 

dhe me përsëritjen e ngjarjeve se si janë ato, sepse, në të vërtetë, 

dispozita ndjek argumentin për kryerjen e krimit dhe nuk ndjek 

vetë krimin, madje edhe sikur të mos jetë sjellë argumenti kundër 

krimit. 

 

Ai ka vetëm njërën dorë 

Kur vjedhësi vjedh për herë të parë dhe dorën e djathtë e ka 

të prerë, domethënë që ai ka vetëm dorën e majtë, si është 

dispozita për këtë vjedhës? 

Thuhet: “I pritet dora e majtë.” Gjithashtu, thuhet: “I pritet 

këmba e majtë.” Të dyja këto thënie kanë dalë jashtë lejes ligjore 

për prerjen, sepse fjala e Allahu të Lartësuar: 

ا  َلالسَّارِدقُك    َلالسَّارِد َل ُك فَلا ْم َلعُك ا  َل ْمدِد ْيَل ُكمَل

“Vjedhësit e vjedhëses pritni duart…”, në tekstet e shkallës 

“Sahijh”-“Të sakta”, teksti është komentuar se ai dënohet me 

prerjen e dorës së djathtë, por këtu supozohet që dora e djathtë 

nuk ekziston.  

Gjithashtu, edhe prerja e këmbës së majtë nuk lejohet për 

zbatimin e dënimit (el had‟d). Meqenëse supozohet zbatimi i 

dënimit (el had‟d), bazuar mbi këtë supozim, mbi këtë vjedhës nuk 

ka më zbatim vendimi (elhad‟d), për rrjedhojë mbetet që ai të 

qortohet, ashtu si ta mendojë gjykatësi/qeveritari.  
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Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Orientimi është: 

Zbatimi i dënimit (el had‟d) rrëzohet me rrëzimin e subjektit. Në 

mënyrë të veçantë, zbatimi i dënimeve (el hudud) rrëzohet, kur ka 

dyshime, prandaj mbetet vetëm qortimi, ashtu si të mendojë 

gjykatësi/qeveritari.” 

 

 

Prerësi i rrugës 

Këtë kapitull e vumë për të trajtuar zbatimin e dënimit (el 

had‟d) për shpifjen në nder, për marrjen e pijeve dehëse, për 

vjedhjen dhe për prerjen e rrugës. Më sipër folëm për tri të parat. 

Na ka mbetur të flasim për të fundit, për prerësin e rrugës, të cilin 

fukahatë e kanë titulluar me emrin “luftëtari” (kaçaku), duke e 

përkufizuar si njeriu që ka nxjerrë armën, me qëllim që të frikësojë 

njerëzit në tokë, ose në det, natën ose ditën, në vende të banuara, 

ose në vende të tjera. 

Qëllimi i përdorimit të fjalës “armët”, është çdo mjet me të 

cilin mund të frikësohen njerëzit, madje qoftë ai mjet, një shkop, 

ose një gur. Fjala e fukahave për të frikësuar njerëzit, përfshin 

nxjerrjen e armëve, me qëllim frikësimin e tjetrit, madje edhe kur 

prej atij që nxjerr armën, nuk frikësohet askush dhe nuk ka qëllim 

të sulmojë ndonjë njeri për ta grabitur, ose për ta vrarë, ose për ta 

poshtëruar, sepse, në këto rastet e fundit, nuk bëhet më fjalë për 

nxjerrjen e armës me qëllim frikësimi. 

 

Vërtetimi 
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 Krimi i prerjes së rrugës vërtetohet me pohim vetëm një 

herë, sepse pohimi i njerëzve të mençur kundër vetes së tyre është 

i vlefshëm dhe s‟ka argument që për këtë krim e bën detyrim 

përsëritjen e pohimit. Më sipër argumentuam se pohimi është 

detyrim të përsëritet në krimin e kurvërimit, pederastisë, vjedhjes 

dhe shpifjes në nder, pasi për këto krime ka tekst të veçantë. 

Gjithashtu, krimi i prerjes së rrugës vërtetohet me dëshminë e dy 

burrave të drejtë, por në mënyrë të prerë nuk pranohet dëshmia e 

grave. 

 Gjithashtu, nuk pranohet dëshmia e kusarëve kundër njëri-

tjetrit, sepse kusaria është prej mëkateve të mëdha, kurse kushti 

për dëshminë është drejtësia.  Nuk pranohet as dëshmia e të 

grabiturve në favor të njëri-tjetrit kundër kusarëve dhe prerësve të 

rrugës, sepse ka vend për armiqësi.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për disa 

shokë që ishin në rrugë dhe atyre u prenë rrugën, ndërkaq kusarët 

u kapën dhe shokët filluan të dëshmojnë në favor të njëri-tjetrit. A 

pranohet dëshmia e tyre? Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është 

përgjigjur: “Dëshmia e tyre nuk pranohet, veçse me pohimin e vetë 

kusarëve, ose me dëshminë e të tjerëve kundër kusarëve që nuk ishin në 

grup me ta.” 

 Nga ana jonë, nuk dyshojmë që vlerësimi i dëshmisë për 

këtë krim duhet t‟i referohet mendimit e vlerësimit të 

gjykatësit/qeveritarit, edhe kur për vlerësimin s‟ka asnjë efekt në 

krimet e tjera. 

 

Dënimi (el had’d) 
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 Gjykatësi/qeveritari ka të drejtë të përzgjedhë llojin e 

dënimit (elhad‟d) që zbatohet mbi prerësin e rrugës: nëse ai do, e 

vret, nëse do, e kryqëzon, nëse do i pret dorën e djathtë e këmbën 

e majtë, nëse do, e internon prej vendit të tij në një vend tjetër.  

Allahu i Lartësuar thotë:  

عَل ْمنَل ”  َل ْمدِد ْم ِد ْم   ِد اْم َلرْم ِد فَلسَلاداًة  َلنْم  ْيُكقَلتْيَّلُك ا  َل ْم  ُكصَللَّ ُك ا  َل ْم  ْيُكقَل َّ َل  إِد ََّلا جَللَل آُك الَّلِد ْم َل  ُكَلارِدبُك نَل اللَّهَل  َلرَلاُك لَلهُك  َل َلسْم
الالٍد  َل ْم  ْيُك ْيْمفَل ْما مِد َل اْم َلرْم ِد   “  َل َلرْمجُكلُك ُك  مِّ ْم  ِد

“Dënimi i atyre që luftojnë kundër Allahut e të Dërguarit të Tij 

dhe bëjnë shkatërrime në tokë, është që ata të vriten, ose të 

kryqëzohen, ose t’u priten duart e këmbët në mënyrë të 

alternuar (dora e djathtë e këmba e majtë), ose të internohen në 

ndonjë vend…” (Sure “El Maide”, ajeti 33) 

 Lidhësja “ose” në ajetin e nderuar tregon të drejtën e 

përzgjedhjes se njërit prej dënimeve të përmendura. Imam Sadiku 

(Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kjo është për Imamin/qeveritarin, nëse 

ai do, bën prerjen, nëse do, e kryqëzon, nëse ai do, e internon dhe nëse do, 

e vret.” 

 Fjala “në mënyrë të alternuar” (në tekstin arabisht “min 

khilàfin”) në ajetin e nderuar, tregon se gjykatësi/qeveritari 

vendos të bëjë prerjen e gjymtyrëve të kriminelit, një herë i pret 

dorën dhe pastaj i pret këmbën. Nuk i pret gjymtyrët e të njëjtit 

krah, por i pret dorën e djathtë dhe këmbën e majtë, ashtu siç 

është zbatimi i dënimit (elhad‟d), kur vjedhësi vjedh për herë të 

dytë. 

 Në të vërtetë, gjykatësi/qeveritari, në zbatimin e dënimit 

(elhad‟d) mbi prerësin e rrugës, përzgjedh mes vrasjes së tij, 
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kryqëzimit, prerjes së gjymtyrëve në mënyrë të alternuar, ose 

internimin e tij prej vendit të vet, kur prerësi i rrugës nuk ka vrarë 

njeri për t‟i marrë mallin. Kur ai ka vrarë njeri, atëherë bëhet 

detyrim që ai të vritet në vend, madje edhe nëse i afërmi i të vrarit 

e fal.  

 Imam Bakirit, babait të Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë 

mbi ta!), i thanë: “Si mendon për rastin kur të afërmit e të vrarit duan të 

marrin shumën e caktuar për shlyerjen e gjakut dhe e lënë atë? A e 

gëzojnë ata këtë të drejtë?” Ai u është përgjigjur: “Jo, është detyrë, që ai 

të vritet.” 

 

Pendimi (teubeh) i prerësit të rrugës 

 Kur prerësi i rrugës pendohet vetë, para se të kapet, dënimi 

(elhad‟d) mbi atë rrëzohet dhe mbetet e drejta e përgjithshme, të 

cilën fukahatë e kanë emërtuar “E drejta e Allahut”, ashtu siç 

është fjala e Allahut të Lartësuar në ajetin 34, të sures “El-Maide”:  

یْم ٌت  ۖ   إِدالَّ الَّلِد ْم َل  َلابُك ا مِد ْم  ْيَل ْم ِد  َلنْم  ْيَلقْمدِدرُك ا عَللَلیْم ِد ْم ”  “ فَلاعْملَلمُك ا  َلنَّ اللَّهَل  َلفُك رٌت رَّاِد

“Përveç atyre që janë penduar para se t’i kapni dhe dijeni se 

Allahu me të vërtetë është Falësi e Mëshirëploti.” 

 Në kohën e Prijësit të besimtarëve, të Imam Aliut (Paqja 

qoftë mbi të!) Haritheh bin Zejdi doli kaçak, por më pas ai u 

pendua (bëri teubeh) dhe Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) e pranoi 

pendimin e tij. 

 Vetëkuptohet se pendimi para kapjes e rrëzon dënimin prej 

kriminelit, vetëm kur është fjala për të drejta të përgjithshme, 
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kurse për të drejtat private të njerëzve, dënimi i kriminelit nuk 

rrëzohet, madje e drejta kërkohet: Nëse ai ka rrëmbyer pasuri, ai 

ka detyrim ta kthejë pasurinë e rrëmbyer. Nëse ka vrarë ndonjë 

person, të afërmit e të vrarit, nëse dëshirojnë kanë të drejtë të 

kërkojnë vrasjen e tij. 

 Kur prerësi i rrugës pendohet, pasi është kapur, pendimi i 

bërë s‟ka asnjë efekt e nuk është asgjë në çështjen e rrëzimit të 

dënimit (el had‟d) dhe të ndëshkimit të kriminelit në këtë botë, 

edhe pse pendimi (teubeh) është një rrugë për të kërkuar prej 

Allahut faljen e mëkatit në botën e ardhshme. 

 

Vrasja e kusarit 

 Kush hyn në shtëpinë e tjetrit për të vjedhur, ose për të bërë 

punë turpshme dhe i zoti i shtëpisë s‟ka rrugë tjetër për sprapsjen 

e për të shpëtuar prej tij përveçse ta vrasë kusarin, ai lejohet ta 

vrasë këtë kusar. Nëse e vret, gjaku i kusarit shkon humbur 

(ligjërisht nuk mund të kërkohet).  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kush hyn 

kaçakçe në shtëpinë e një besimtari, gjaku i këtij kaçaku është i lejuar për 

besimtarin dhe gjaku i tij është mbi mua.” 

Në një transmetim të dytë, ai ka thënë: “Kur te ti hyn kusari, 

nëse ke mundësi ta përzësh e ta rrahësh, atëherë përzëre dhe rrihe.” 

Në një transmetim të tretë, ai ka thënë: “Kusari lufton 

Allahun e të Dërguarin e Tij. Atë që do të bësh ti mbi këtë kusar, është 

mbi mua.” Në një transmetim të katërt, ai ka thënë: “Kush hyn në 
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shtëpinë e tjetrit, gjaku i tij shkon humbur dhe mbi vrasësin e tij nuk 

rëndon asgjë.” 

Në një transmetim të pestë, ai ka thënë: “Padyshim që Allahu 

e mallkon robin që hyn si kusar në shtëpinë e tij e nuk vret njeri.” 

Nuk po përmendim transmetime të tjera, që nxisin qartë e 

hapur vrasjen e kusarit, që futet në shtëpinë e tjetrit. 

 Siç shihet, të gjitha këto transmetime janë të përgjithshme 

dhe të pakushtëzuara, por që të gjitha përqendrohen në sprapsjen 

e kusarit e në shpëtimin prej tij, duke e vrarë atë. Fukahatë e kanë 

kushtëzuar vrasjen e kusarit, kurse unë mendoj se nuk ka 

argument për këtë kushtëzim, përveç gjendjes se vetë atyre, të 

cilët, sipas thënies së tyre, sikur ata të sprovoheshin me këtë 

sprovë, nuk do ta vrisnin kusarin dhe, për këtë, Allahu i 

shpërbleftë. 

 

Falsifikuesi e mashtruesi 

 Pyetje: U përmend dënimi i vjedhësit, i prerësit të rrugës, 

dispozita e të zotit të shtëpisë në lidhje me kusarin që i sulmon 

shtëpinë dhe nuk është përmendur dënimi për mashtruesit që 

gënjejnë e falsifikojnë për të gllabëruar e për të rrëmbyer pasuri. 

 Përgjigje: Ka tekst të gradës “Sahijh”–“I saktë” dhe të qartë, 

me dëshminë e autorit të librit “El Xheuahir” dhe të autorëve të 

tjerë se falsifikuesit e mashtruesit i pritet dora, plotësisht si 

vjedhësit.  
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Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një burrë 

që i tha një tjetri: “Dërgoje te unë filanin me kaq para.” Ai i besoi e 

i dha paratë, por më pas doli në shesh gënjeshtra e tij. Si duhet të 

veprohet në këtë situatë? Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është 

përgjigjur: “Nëse kundër tij gjendet argument, se ai nuk ia ka dërguar 

paratë, atij i pritet dora.” 

 Pyetësi tha: “Si mendon, sikur ai të pretendojë se ishte ai që 

e ngarkoi me këtë detyrë?” Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) iu 

përgjigj: “I pritet dora, sepse ai vodhi pasurinë e tjetrit.” 

 Pavarësisht nga pohimi i fukahave në lidhje me gradën 

“Sahijh” të këtij transmetimi dhe pavarësisht nga qartësia e fjalëve 

të këtij transmetimi, fukahatë e kanë lënë këtë transmetim dhe 

kanë thënë se nuk vritet falsifikuesi mashtrues, por ai qortohet, 

ashtu si të mendojë gjykatësi/qeveritari. Megjithëse fukahatë nuk 

kanë bërë ndonjë koment të arsyeshëm, përse e kanë lënë këtë 

transmetim, në një kohë kur ata kanë shpjeguar heqjen dorë nga 

vrasja e kusarit me gjendjen e tyre të veçantë dhe me 

përkushtimin e tyre për të qenë të rezervuar? Por te unë nuk 

gjendet asgjë që të shpjegoj heqjen dorë të fukahave prej këtij 

teksti kaq të qartë e të saktë. 

 

Shikimi në vendet e turpit  

 Kush shikon në shtëpinë e një tjetri prej ndonjë vrime, apo 

prej ndonjë të çare të derës, apo të ngjashme me derën, i zoti i 

shtëpisë, së pari, e ndalon këtë shikues. Nëse ai e përsërit 

veprimin e tij, i zoti i shtëpisë ka të drejtë ta rrahë atë, ose ta gjuajë 

me gurë, apo me ndonjë gjë tjetër të ngjashëm. Nëse kusari pëson 
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ndonjë dëmtim prej rrahjes, apo prej sendeve me të cilat ai e 

gjuan, mbi të zotin e shtëpisë nuk rëndon asgjë.  

Autori i libri “El Xheuahir” ka thënë: “Për këtë fukahatë 

kanë një fjalë të përbashkët, ashtu siç është fjala e Imam Sadikut 

(Paqja qoftë mbi të!): “Pjesë e trupit të besimtarit që nuk duhet të 

shikohen janë haram t‟i shohë besimtari tjetër dhe ai që tenton të shohë 

besimtarin në shtëpinë e tij, në këtë gjendje, dy sytë e këtij shikuesi janë 

hallall për besimtarin në të cilin ai shikoi.” 

Në hadithin e nderuar profetik, thuhet: “Ai që mundohet të 

marrë informacion (të shikojë) mbi ty dhe ti atë e gjuan me gur 

dhe syri i tij çahet, për ty s‟ka asnjë problem.” 

 

Masturbimi 

 Masturbimi (nxjerrja e spermës duke fërkuar penisin me 

dorë) e të tjera si kjo, janë prej mëkateve të mëdha dhe personi 

kundër të cilit vërtetohet se e praktikon masturbimin, atë e 

edukon dhe e qorton gjykatësi/qeveritari, ashtu si të mendojë ai.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për 

masturbimin dhe ai është përgjigjur: “Masturbimi është mëkat 

shumë i madh, atë e ka ndaluar Allahu i Lartësuar në Librin e Tij 

Famëlartë. Ai që e praktikon masturbimin, është sikur të bënte 

seks me vetveten. Nëse unë do të mësoja se dikush e bën këtë 

veprim, nuk do të haja së bashku me të.” 

Pyetësi e pyeti: “Ku është e shkruar kjo në Librin e Allahut, o bir i 

të Dërguarit të Allahut?”  
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Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) lexoi ajetet 5-7 të sures “El 

Mu‟minùn”:  

افِد ُك نَل ” َل   إِدالَّ عَللَلى  َلزْم َلاجِد ِد ْم . َلالَّلِد ْم َل  ُك ْم لِدفُكرُك جِد ِد ْم اَل ابْيْمتْيَلغَلى  َلرَلاآَل   فَلمَل ِد .  ْم مَلا مَللَل َل ْم  َل ْمَلااْيُك ُك ْم فَل ِداْيَّ ُك ْم  َلیْيْمرُك مَللُك مِد ْم
 ”ذَللِد َل فَل ُك لَل ِد َل  ُك ُك الْمعَلادُك نَل 

“…të cilët e ruajnë nderin e tyre (nga marrëdhëniet e 

jashtëligjshme), përveçse me gratë e tyre ose me skllavet që kanë 

në zotërim - dhe, për këtë, nuk janë fajtorë, ndërsa ata që 

kërkojnë përtej kësaj, pikërisht ata janë shkelës (të kufijve)…”  

Masturbimi bën pjesë në ruajtjen e nderit. Në një transmetim të 

dytë, ai ka thënë: “Masturbimi është prej punëve shumë të këqija.” 

 

*   *   * 
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RENEGATI, VEPRUESI ME TË VDEKURIT  

DHE ME KAFSHËT 

 

 

Renegati 

 Renegat është myslimani i mençur, që ka arritur moshën e 

pjekurisë seksuale dhe e braktis Islamin. Braktisja e Islamit 

(renegatizmi), në mënyrë absolute, është mohimi (kufri) më i 

pështirë. 

 Allahu i Lartësuar thotë:  

افِدرٌت ” رَل ِد   َلمَل ْم  ْيَلرْم َلدِددْم مِد ْم ُك ْم عَل ْم دِد ْم ِدهِد فْيَلیَلمُك ْم  َل ُك َل  َل اْيْمیَلا  َلاْم  ِد  َل ُك لَلْي ِد َل  َلوْم َلااُك  فَل ُك لَلْي ِد َل اَل ِد َل ْم  َلعْممَلا ُكُك ْم  ِد الدُّر
الِددُك نَل   “ال َّارِد  ُك ْم فِدیْيْم َلا  َل

“Ata që e mohojnë fenë dhe vdesin si mohues, - veprat e tyre (të 

mira) do të humbasin në këtë botë dhe në Tjetrën. Ata do të jenë 
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banorë të Zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë.” (Sure “El 

Bekare”, ajeti 217) 

 Allahu i Lartësuar thotë: 

دِد  اللَّهُك  ْيَل ْمماًة  َلفَلرُك ا بْيَلعْمدَل إِد ْمَلااِدِد ْم  َل َل ِددُك ا  َلنَّ الرَّاُك لَل ” دِد  الْمقَل ْممَل   ۚ   َلجَل آَل ُك ُك الْم ْيَلیْيِّ َلااُك  اَلقٌّق   َلیْم َل  ْيَل ْم  َلاللَّهُك الَل  ْيَل ْم
 “ال َّالِدمِد َل 

“E si t’i udhëzojë Allahu në rrugë të drejtë njerëzit që u bënë 

mohues, pasi më parë patën besuar e patën dëshmuar se i 

Dërguari është i vërtetë dhe u kishin ardhur provat e qarta?! 

Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë ata që janë keqbërës.” 

(Sure “Al Imran”, ajeti 86)  

 Allahu i Lartësuar thotë: 

ا الَّلِد ْم َل  مَل ُك ا مَل ْم  ْيَلرْم َلدَّ مِد ْم ُك ْم عَل ْم دِد ْم ِدهِد فَلسَل ْمالَل  َل ْم ِد اللَّهُك ” َل  َلعِدلَّ ٍد   َل   َل ْيُّر َل بِدقَل ْممٍد  ُكِد ْيُّر ُك ْم  َل ُكِد ُّر اَلهُك  َلذِدلَّ ٍد عَللَلى الْممُك ْممِد ِد ْم
افِدرِد ْم َل   “عَللَلى الْم َل

“O besimtarë! Nëse ndokush prej jush braktis besimin e vet, 

dijeni se Allahu do të sjellë njerëz, që i do dhe që e duan; të 

përulur me besimtarët dhe të ashpër me femohuesit; që luftojnë 

në rrugën e Allahut dhe nuk i tremben qortimit të asnjë 

qortuesi. Kjo është mirësia e Allahut, të cilën Ai ia jep kujt të 

dojë. Allahu është Bujar i madh dhe i Gjithëditur.” (Sure “El 

Maide”, ajeti 54)  

 Allahu i Lartësuar thotë: 

دِد ْيَل ُك ْم اَل ِدیْمالًة  إِدنَّ الَّلِد ْم َل  مَل ُك ا  ُكَّ  َلفَلرُك ا  ُكَّ  مَل ُك ا  ُكَّ  َلفَلرُك ا  ُكَّ ازْمدَلادُك ا” راًة  َّْم  َل ُك ِد اللَّهُك لِدیْيَلغْمفِدرَل  َلُك ْم  َلالَل لِدیْيَل ْم  “ ُكفْم

“Ata që në fillim besojnë dhe pastaj e mohojnë besimin, më pas 
sërish besojnë dhe sërish e mohojnë besimin dhe thellohen në 
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mosbesim, Allahu, me të vërtetë, nuk do t’i falë dhe nuk do t’i 
shpjerë në rrugë të drejtë.” (Sure “En Nisa”, ajeti 137)  

 Imam Bakiri, babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi 

ta!), ka thënë: “Ai që e lë Islamin dhe mohon atë çka i është zbritur 

Muhamedit (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), 

pasi më parë e kishte pranuar Islamin, për këtë person s‟ka pendim. 

Vrasja e tij është bërë detyrim, gruaja e tij ndahet prej tij dhe pasuria që 

ai ka lënë, pjesëtohet ndërmjet fëmijëve të tij.”, duke shtuar këtu edhe 

hadithe e transmetime të tjera. 

 

E vërteta e renegatizmit 

 Pyetje: Cili është veprimi me të cilin realizohet renegatizmi? 

A ka ndonjë formulë apo veprim të veçantë që të kalohet në 

renegatizëm? 

 Përgjigje: Në renegatizëm kalohet duke mohuar Islamin, ai 

që më parë ka besuar Islamin. Kalimi në renegatizëm realizohet 

me çdo punë që bëhet e me çdo fjalë që thuhet, në të cilën ndihet 

qëllimi i urrejtjes e i poshtërimit të punëve të fesë islame, që janë 

vërtetuar në mënyrë të prerë te të gjithë myslimanët e te të gjitha 

shkollat juridike (medh‟hebeve) të tyre, qoftë kur ajo që mohohet 

është bazë, si për shembull, besimi në Allah, në të Dërguarin e 

Allahut e në Ditën Gjykimit, qoftë kur ajo që mohohet, është prej 

degëve, si për shembull, falja e namazit, agjërimi në Muajin e 

Ramazanit, kryerja e Haxhit, ose dhënia e zekatit. 



Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut (Paqja qoftë mbi të!)         XII 

- 202 - 

 Shejkh El Erdebilij,1 në komentin e librit “El Irshàd”, në 

kapitullin “Dënimet (el hudùd), kreu i tetë”, në lidhje me 

renegatizmin, ka thënë: “Renegatizmi realizohet prej një 

myslimani që ka arritur pjekurinë seksuale dhe është i mençur, 

kur kryen një veprim që tregon qartë renegatizmin e tij, siç është 

adhurimi i diçkaje tjetër dhe nuk adhuron Allahun e Lartësuar, si 

për shembull, adhurimi që i bëhet idhujve, apo i bëhet sexhde 

idhujve, adhurimi i diellit e i hënës, flakja me qëllim e mus‟hafit 

(librit të Kuranit) në ndyrësira, duke e ditur që po flak mus‟hafin, 

ose goditja me shkelm e mus‟hafit, ose grisja e mus‟hafit, me 

qëllim poshtërimin e braktisjen e Islamit, si dhe të tjera veprime e 

fjalë që tregojnë tallje me mus‟hafin. Kjo është e barabartë, qoftë 

kur këtë veprim e bën për inat, qoftë kur e bën me tallje, ose e bën 

ngaqë nuk beson, si për shembull, dikush thotë: “Allahu nuk 

ekziston!”, ose “Allahu ka shok e ortak!”, ose “Allahu s‟ka asgjë!”, 

ose ai thotë: “Muhamedi s‟ka të drejtë”, ose “Islami nuk është i 

vërtetë”, ose fjalë të tjera të kësaj kategorie, ose ai mohon 

domosdoshmëritë e fesë, si për shembull, mohon detyrimin për të 

falur namaz, ose detyrimin për të agjëruar në Muajin e Ramazanit, 

ose mohon detyrimin për dhënien e zekatit.  

Në tërësi, renegatizmi realizohet me çdo fjalë e punë, kur 

qëllimi i tij është poshtërimi i ligjit të fesë dhe nuk besohet se ai 

është i vërtetë. Gjithashtu, renegatizmi vërtetohet nga 

mosinteresimi e moskujdesi ndaj ligjit të fesë me punë e me fjalë, 

qoftë kur besohet në poshtërimin, qoftë kur nuk besohet, madje 

edhe thjesht ulja e shakaja e mosinteresimi ndaj Islamit. Të gjitha 
                                                            
1Ai është Ahmed ibn Muhamed El Erdebilij. Ai ka pozitë të lartë te imamijtë 
dhe nderohet e respektohet shumë nga dijetarët dhe hulumtuesit. Te ai kanë 
mësuar dijetarë të mëdhenj siç është: autori i librit “El Mealim”, autori i librit 
“El Medarik” e të tjerë. Ka vdekur në vitin 933 të hixhrit. 
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këto veprime e sjellje e bëjnë realitet renegatizmin, por nuk merret 

në konsideratë as puna e as fjala e fëmijës, derisa s‟ka arritur 

pjekurinë seksuale. Gjithashtu, nuk merret në konsideratë as puna 

e as fjala e të çmendurit, derisa ai të ndërgjegjësohet. Nuk merret 

në konsideratë as puna e as fjala e të imponuarit, derisa nuk është 

larguar imponimi. Nuk merret në konsideratë as fjala e as puna e 

të dehurit, derisa nuk i ka kaluar dehja. 

 Fukahatë imamij kanë treguar e tregojnë një kujdes të 

veçantë ndaj çdo veprimi që ka të bëjë me madhërimin e Islamit. 

Gjithashtu, ata kanë kujdesin më të madh edhe ndaj çdo pune e 

çdo fjale që ka lidhje me Islamin, nga afër ose nga larg, siç mund 

të jetë ulja, ose e rëndësisë së njërës prej degëve të Islamit, ose 

tallja me to, pa përmendur punët e fjalët që kanë të bëjnë me bazat 

e Islamit, apo mohimi, tallja e poshtërimi ndaj atyre degëve që e 

bën detyrim vrasjen e renegatit dhe mospranimin e pendimit prej 

tij.  

Dijetarët e fesë së imamive gjithmonë kanë mbajtur e 

mbajnë parasysh fjalët që i thoshin mohuesit të Dërguarit të 

Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!): 

“Nuk je i dërguar!”, prandaj Krijuesi e urdhëron t‟u përgjigjet 

atyre:  

یْمداًة   َلفَلى  ُك ْم   ۚ   َلفَلرُك ا لَلسْم َل مُكرْماَلالًة   َل ْيَلقُك لُك الَّلِد ْم َل ” بِدااِد  َل ِد
اُك عِدلْم ُك الْم ِدتَلااِد م  “  بْيَلیْم ِد  َلبْيَلیْيْم َل ُك ْم  َلمَل ْم عِد ْمدَل

Jobesimtarët thonë: “Ti nuk je i dërguar!” Thuaju (o Muhamed!): 

“Mjafton Allahu për dëshmitar midis meje dhe jush dhe ata që 

kanë dijeni për Librin (besimtarët çifutë dhe të krishterë të asaj 

kohe).” (Sure “Err Rra'd”, ajeti 43)  
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I linduri mysliman dhe i linduri jomysliman (el fitrij, el 

melij) 

 Fukahatë e kanë ndarë renegatin në dy kategori: 

 1- Çdo i lindur prej spermatozoidit me dy prindër 

myslimanë, ose është mysliman vetëm njëri prej dy prindërve në 

kohën e zbritjes së spermatozoidit në mitrën e nënës së tij, ky i 

lindur gjykohet se është mysliman. Nëse ky i lindur e arrin 

pjekurinë seksuale duke qenë mysliman, domethënë ai ka 

zgjedhur Islamin për fe të tijën në kohën e arritjes së pjekurisë 

seksuale, me fjalë e me punë, ky njeri identifikohet si mysliman. 

Nëse është kështu siç u shtrua, ai kalon prej gjendjes mysliman i 

identifikuar në gjendjen mysliman i vërtetë. Nëse i linduri arrin 

pjekurinë seksuale duke qenë mohues (kàfir), domethënë ai ka 

zgjedhur mohimin e Islamit në kohën kur ka arritur pjekurinë 

seksuale, ai kalon prej gjendjes së tij mysliman i identifikuar në 

gjendjen mohues i vërtetë. 

 Pyetje: Kur fëmija ngjizet në barkun e nënës dhe të dy 

prindërit e tij janë myslimanë, ose është mysliman vetëm njëri 

prind i tij, por më pas të dy prindërit e tij e braktisin Islamin e 

bëhen renegatë, fëmija a mbetet në gjendjen si mysliman i 

identifikuar, apo ndjek prindërit e tij në mosqenien mysliman? 
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 Përgjigje: Ai mbetet në gjendjen mysliman i identifikuar. 

Autori i librit “El-Xhevahir”, në kapitullin “Trashëgimia”, ka 

thënë: “Këtë unë e gjej pa asnjë kundërshtim.” 

 Në kapitullin “Dënimet (el hudùd)” ai ka thënë: “S‟ka 

argument që të tregojë se edhe fëmija është tjetërsuar për shkak se 

babai i tij u bë renegat, pasi më sipër pamë se, kur njëri prind 

është mysliman, fëmija identifikohet mysliman dhe pikërisht për 

këtë shkak, kur nëna renegate vdes duke qenë shtatzënë me këtë 

fëmijë, ajo varroset në varrezat e myslimanëve.” 

 Pyetje tjetër: Kur të dy prindërit e fëmijës nuk janë 

myslimanë, por më pas ata të dy pranojnë Islamin, a i ndjek edhe 

fëmija dy prindërit e tij në qenien mysliman, apo ai mbetet në 

dispozitën e jomyslimanit? 

 Për këtë çështje fukahatë kanë dy thënie:  

Thënia e parë: Fëmija mbetet në dispozitën e jomyslimanit, 

sepse në këtë gjendje, ishte para se të dy prindërit e tij të pranonin 

Islamin, ose Islamin e pranon vetëm njëri prind dhe, pasi fëmija të 

lindë, ne dyshojmë. Prandaj sipas rregullit të shoqërimit, ai mbetet 

ashtu siç ishte në gjendjen e tij të mëparshme. Këtë thënie e ka 

mbështetur autori i librit “El Xheuahir”, i cili, në kapitullin 

“Dënimet (el dudùd)” ka thënë: “Nëse fëmija ngjizet prej dy 

prindërve mohues dhe, nëse njëri prind i fëmijës pranon Islamin 

në kohën e lindjes së fëmijës, fëmija nuk hyn në dispozitën e të 

lindurit mysliman, por mbetet në gjendjen e mëparshme, 

domethënë ai fëmijë gjykohet si mohues, si fëmijë i lindur 

jomysliman.” 
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 Thënia e dytë: Fëmija, në këtë gjendje, ndjek dy prindërit e 

tij, të cilët pranuan Islamin, pasi e kishin ngjizur fëmijën. Këtë 

thënie e ka mbështetur Dëshmori i dytë, në librin “El Mesalik”, 

ashtu siç e kemi theksuar edhe në kapitullim “Trashëgimia” të 

kësaj pjese, në paragrafin “Fëmija është ndjekës”. 

 Ne priremi të mos bëjmë dallim mes rastit, kur të dy 

prindërit apo vetëm njëri prej tyre është mysliman, si dhe mes 

rastit, kur të dy prindërit, në kohën e ngjizjes së fëmijës, nuk ishin 

myslimanë dhe më pas ata të dy, ose vetëm njëri prind pranoi 

Islamin, sepse ky fëmijë, derisa është i vogël, gjykohet se është 

mysliman nga pikëpamja e pastërtisë, e martesës, e trashëgimisë 

dhe e varrimit në varrezën e myslimanëve. Kur ai arrin moshën e 

pjekurisë seksuale dhe zgjedh mohimin, atij i bëhet thirrje të 

pranojë Islamin. Nëse ai e pranon Islamin, ai mbetet mysliman, 

nëse ai zgjedh mohimin e Islamit, i kërkohet të pendohet (të bëjë 

teubeh). Nëse ai pendohet, pendimi i tij pranohet, ndryshe i pritet 

koka.  

Argumenti ynë për këtë është ajo që thuhet në librin “Atij 

që nuk i ka ardhur fekijhu (juristi i fesë)”. Transmetohet se Imam 

Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kur babai pranon Islamin, 

fëmija tërhiqet në Islam, fëmijëve të tij të rritur u bëhet thirrje të 

pranojnë Islamin dhe ai që nuk pranon, i pritet koka.” 

 Fjala e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) “kur babai pranon 

Islamin, fëmija tërhiqet në Islam”, përfshin qenien e babait 

mysliman para ngjizjes, në kohën e ngjizjes dhe pas ngjizjes së 

fëmijës. 

 Në tërësi, renegati i lindur mysliman është detyrë të vritet 

në të gjitha gjendjet, atij nuk i pranohet pendimi, nëse ai e shpreh 
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pendimin. Nëse në kohën e ngjizjes së fëmijës, të dy prindërit e tij, 

ose vetëm njëri është mysliman, kur fëmija arrin moshën e 

pjekurisë seksuale (mosha kur mbi myslimanin bëhen detyrim 

obligimet e fesë), zgjedh me dëshirën e tij Islamin për fe, me fjalë e 

me punë, domethënë se ai tani është bërë me të vërtetë mysliman 

dhe nuk gjykohet mysliman i identifikuar, por më pas ai e braktis 

Islamin.  

 Kur ai zgjedh mohimin në kohën e arritjes së pjekurisë 

seksuale, në kohën kur kupton veprimet e tij, ai nuk vritet në të 

gjitha gjendjet, por, së pari, i kërkohet të pendohet, plotësisht 

ashtu siç i kërkohet edhe renegatit të lindur jomysliman, për të 

cilin do të flasim në pikën e dytë, pavarësisht se emri “i lindur 

jomysliman”, në të vërtetë, nuk përputhet me gjendjen e tij, 

megjithëkëtë ai hyn në dispozitën e renegatit të lindur 

jomysliman. 

 2- Renegati i lindur jomysliman, është personi që në kohën 

kur ka arritur moshën e pjekurisë seksuale, është mohues dhe më 

pas ai pranon Islamin, të cilin e braktis, pasi e kishte pranuar. Kur 

ky renegat e ka arritur pjekurinë seksuale, duke qenë mohues, atij 

i kërkohet të pendohet dhe i bëhet thirrje të rikthehet në Islam. 

Nëse i përgjigjet thirrjes, ai mbetet mysliman, nëse ai këmbëngul 

në mohimin e tij, nëse është burrë, ai ekzekutohet. 

 Renegatizmi, në të dyja kategoritë e tij, realizohet vetëm 

kur personi është i mençur, ka arritur moshën e pjekurisë seksuale 

dhe e braktis Islamin me zgjedhjen e vet. Autori i librit “El 

Xheuahir” ka thënë: “Nuk merret në konsideratë renegatizmi i 

fëmijës, madje edhe kur është adoleshent, sipas hadithit: “Lapsi 
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është ngritur…” dhe të teksteve të tjera, por ai edukohet me ato 

masa që e bëjnë atë të rikthehet në Islam.  

Gjithashtu, nuk merret në konsideratë as renegatizmi i të 

çmendurit, në kohën e çmendurisë, qoftë kur çmenduria e tij është 

e plotë, qoftë kur atij i vjen çmenduria me periudha. Gjithashtu, 

nuk merret në konsideratë as renegatizmi i të imponuarit, për të 

cilin është hequr obligimi, ashtu siç thotë Allahu i Lartësuar në 

fjalën e Tij:  

رِداَل  َل ْيَللْم ُكهُك مُك ْممَل ِد ٌّق ” إِدالَّ مَل ْم  ُك ْم
 “ بِداإلِد ْمَلانِد  م

“…përveç atij që imponohet (të mohojë), por zemra e tij ka 

bindje të plotë në besimin…” (sure “En‟nahl”, ajeti 106)  

 Imam Fahrudin Raziu, në librin “Et Tefsijrul Kebijr”  ka 

thënë: “Transmetohet se disa banorë të Mekës u sprovuan dhe 

braktisën Islamin, pasi kishin hyrë në Islam, por ndër ta kishte 

edhe të imponuar. Fjala e mohimit u dilte prej gjuhës së tyre, për 

shkak të imponimit, ndërkohë, zemrën e kishim të vendosur 

plotësisht për të qëndruar në besimin Islam. Disa prej këtyre 

personave, janë: Am‟màr bin Jaseri, Sumej‟jeh, Suhajbi, Bilali, 

Khab‟babi dhe Salimi, të cilët u torturuan në të gjitha llojet e 

torturave. Për Sumej‟jen thuhet se ajo u lidh mes dy deveve dhe 

në zemër i ngulëm majën e një ushte duke i thënë: “Ti u bërë 

myslimane për burra.” Ajo u vra, u vra edhe Jaseri. Këta të dy janë 

dy të vrarët e parë në Islam, kurse Am‟mari u dha atyre atë çka 

deshën prej tij, duke e detyruar me forcë të thotë me gojën e tij. 

Thuhet se i thanë: “O i Dërguari i Allahut, Am‟mari mohoi!”  
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 Ai tha: “Kurrë! Am‟màri është i mbushur me besim (ijmàn), 

që nga maja e kokës deri në fundin e këmbëve të tij, besimi është 

përzier me mishin e me gjakun e tij.” 

 Am‟màri erdhi te i Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) duke qarë. I Dërguari i 

Allahut i fshinte atij sytë, duke i thënë: “Çfarë ke? Nëse ata 

kthehen përsëri te ti, thuaju atyre ashtu siç u the.” 

 

 

Dispozitat e renegatit të lindur mysliman 

 Kur renegati i lindur mysliman mashkull pendohet (bën 

teubeh), në realitet pendimi i tij pranohet dhe nuk pranohet 

pendimi që ai shfaqi sheshit. Pranimi i pendimit, në realitet, do të 

thotë se nesër, në Ditën e Gjykimit, Allahu i Lartësuar nuk do ta 

dënojë atë, sepse ai, në kohën kur braktisi Islamin, ishte i obliguar 

të ishte mysliman, për shkak se kishte arritur moshën e pjekurisë 

seksuale dhe mendjen e kishte të plotë. Nëse ai do të dënohej, në 

të vërtetë ai do të ishte i obliguar me një detyrim që ai nuk e mban 

dot, por kjo në medh‟hebin (shkollën juridike) e imamive është e 

krejtësisht e pamundur dhe e gabuar. Autori i librit “El Mesalik” 

ka thënë: “Për sa i përket asaj që është mes atij e mes Allahut, 

pendimi i tij është i pranueshëm, nga pikëpamja për të qenë të 

kujdesshëm prej obligimit më shumë nga sa njeriu mban.” 

 Mospranimi i pendimit të tij në sytë e njerëzve, do të thotë 

se ai, në të gjitha gjendjet, vritet, madje edhe sikur të pranojë 

Islamin, gruaja e tij, në çast, divorcohet me divorc të pakthyeshëm 
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dhe ajo kalon kohën e pritjes ligjore që kalon gruaja së cilës i vdes 

burri. Pasuria e këtij renegati pjesëtohet ndërmjet trashëgimtarëve 

të tij.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Për këtë fukahatë 

kanë një fjalë të përbashkët për shkak të teksteve.” Prej këtyre 

teksteve kemi fjalën e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Çdo 

mysliman prej myslimanëve që braktis Islamin, mohon profetësinë e 

Muhamedit dhe thotë se ai gënjen, gjaku i këtij njeriu është i lejuar për 

këdo mysliman që i dëgjon këto fjalë prej tij. Gruaja e tij divorcohet prej 

tij me divorc të pakthyeshëm që në ditën kur ai e braktisi Islamin. 

Pasuria e tij u ndahet trashëgimtarëve të tij dhe gruaja e tij kalon kohën e 

pritjes ligjore që kalon gruaja së cilës i vdes burri. Gjithashtu, 

Imami/qeveritari ka detyrim ta ekzekutojë këtë renegat dhe të mos i 

kërkojë të pendohet.” 

Në një transmetim të dytë, ai ka thënë: “Kur myslimani 

braktis Islamin, ai ekzekutohet dhe nuk i kërkohet të pendohet, por, kur 

kristiani pranon Islamin dhe pastaj e braktis Islamin, atij i kërkohet të 

pendohet. Nëse kthehet, lihet, në të kundërt ekzekutohet.” 

 

Dispozitat e renegatit të lindur jomysliman 

 Kur renegati i lindur jomysliman pendohet, pendimi i tij 

pranohet dhe ai nuk ekzekutohet. Nëse ai këmbëngul në 

renegatizmin e tij, atëherë ai ekzekutohet. Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!) është pyetur për një mysliman që përqafon fenë 

krishtere. Ai tha: “Ekzekutohet dhe nuk i kërkohet të pendohet.” 
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Pyetësi tha: “Po kristiani që ka pranuar Islamin dhe pastaj e 

braktis Islamin?” Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) tha: “I kërkohet 

të pendohet, nëse kthen, mirë, në të kundërt ai ekzekutohet.” 

Gruaja e këtij renegati, në çast, kalon kohën e pritjes ligjore 

që kalon gruaja e divorcuar. Nëse ky renegat pendohet para se 

gruaja të përfundojë kohën e pritjes ligjore, ai ka të drejtë më 

shumë se kushdo tjetër ta rimarrë gruan e tij, por, nëse ai 

pendohet, pasi gruaja e ka përfunduar kohën e pritjes ligjore, ajo 

divorcohet prej tij me divorc të pakthyeshëm, domethënë, që mes 

tyre është ndërprerë çdo lidhje dhe pasuria e këtij renagati 

pjesëtohet, vetëm pasi ai të ekzekutohet, ose të vdesë. Gjithashtu, 

ky renegat ndalohet të veprojë me pasurinë e tij. Nëse ai rikthehet 

në Islam, atëherë hiqet edhe ndalimi për të mosvepruar me 

pasurinë.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Në mesin tonë, këtë 

e gjej pa asnjë kundërshtim që gjykatësi/qeveritari bllokon 

pasuritë e këtij renegati, domethënë e ndalon renegatin të veprojë 

me pasuritë e tij, madje edhe me pasurinë e rinovuar, pasi ai ka 

braktisur Islamin, si për shembull, pasuria rinovohet me anë të 

rritjes së pemëve, ose me anë të fitimit të një çmimi në gara, ose 

me anë të tregtisë, ose të çdo pasurie të rinovueshme me rrugë të 

tjera. 

 

Gruaja renegate 

 Fukahatë kanë një fjalë të përbashkët e të vetme se, kur 

gruaja braktis Islamin, ajo, në asnjë rast, nuk ekzekutohet. Kjo 
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është e barabartë, qoftë kur renegatja është e lindur myslimane, 

qoftë kur renegatja është e lindur jomyslimane. 

 Kur gruaja renegate pendohet, pendimi i saj pranohet dhe 

ajo lihet në punën e saj. Nëse ajo këmbëngul në renegatizmin e saj, 

ajo dënohet me burgim të përjetshëm dhe me punë të rënda, asaj i 

pakësohet ushqimi, uji e veshja dhe rrihet në kohët e namazit.  

 Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Me fjalën e 

përbashkët të fukahave dhe me tekst.” 

 Prej teksteve kemi fjalën e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi 

të!): “Gruaja renegate nuk ekzekutohet, ajo përdoret në shërbime të 

rënda, asaj i kufizohet ushqimi e pija dhe i jepet vetëm aq sa të mbajë 

frymën gjallë. Ajo vesh rrobat më të ashpra dhe rrihet në kohët e 

namazit.” 

 

Vepruesi me të vdekurit 

 Ai që kryen marrëdhënie intime me gruan e vet, pasi ajo ka 

vdekur, në të vërtetë, ka bërë një veprim të ndaluar (haram), por 

mbi të nuk zbatohet dënimi (elhad‟d) për kurvërim, për shkak të 

marrëdhënieve bashkëshortore ndërmjet tyre, por 

gjykatësi/qeveritari e qorton atë, ashtu si ta mendojë ai.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Nuk kam gjetur 

ndonjë kundërshtim në këtë çështje dhe zbatimi i dënimit mbi 

këtë burrë rrëzohet për shkak të marrëdhënieve bashkëshortore. 

Por ai qortohet për shkeljen e paprekshmërisë së të vdekurit, ose 

për faktin se veprimi i tij, me fjalën e përbashkët të fukahave, 

është i ndaluar rreptësisht (veprim haram), edhe pse veprimi i tij 
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nuk është kurvëri, as nga pikëpamja e kuptimit të fjalës, as nga 

ana e traditës e as nga ana ligjore.” 

 Kush kryen marrëdhënie intime me një grua të vdekur, të 

huaj për atë, nëse burri është i martuar, ai ekzekutohet me gjuajtje 

me gurë. Nëse është i pamartuar, ai rrihet me njëqind goditje me 

kamxhik, plotësisht sikur të kishte kurvëruar me një grua të gjallë, 

megjithëse veprimi i tij është shumë më i shëmtuar e shumë më i 

neveritshëm, prandaj gjykatësi/qeveritari e qorton atë me dënime 

të tjera shtesë, më shumë se sa është dënimi (el had‟d) për 

kurvërimin e të pamartuarit. Autori i librit “El Xheuahir” ka 

thënë: “Fjala e përbashkët e fukahave dhe tekstet e vërtetojnë këtë 

dënim.” 

Imam Bakiri, babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi 

ta!), është pyetur për një burrë që ka hapur varrin e një gruaje, i ka 

grabitur asaj rrobat dhe ka kryer marrëdhënie intime me të. Si 

duhet të veprohet në këtë rast? 

Ai është përgjigjur: “Paprekshmëria e të vdekurit është si 

paprekshmëria e të gjallit. Dënimi (el had‟d) për këtë burrë është: Atij i 

pritet dora për hapjen e varrit dhe për grabitjen e rrobave të së vdekurës. 

Gjithashtu, mbi të zbatohet edhe dënimi (el had‟d) për kurvëri. Nëse është 

i martuar, ai ekzekutohet me gjuajtje me gurë, nëse nuk është i martuar, 

rrihet me njëqind kamxhikë. Ka edhe tekste të tjera, por krimi i tij është 

më i shëmtuar nga ç‟është kurvërimi me të gjallën, prandaj edhe dënimi 

(el had‟d) për këtë shkelës është më i ashpër, ashtu si ta mendojë 

qeveritari.”  

 Kush praktikon pederastinë me një të vdekur, dispozita për 

këtë është si për atë që kryen pederasti me të gjallin, por përveç 

dënimit (elhad‟d), ai do të qortohet. 
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 Kurvërimi e pederastia me të vdekurin, vërtetohet ashtu siç 

vërtetohet kurvërimi e pederastia me të gjallin (referohu në 

kapitullin “el hudùd ue et ta'zijràt”, si dhe në kapitullin “Pederastia, 

lezbizmi dhe vënia bashkë e dy personave, me qëllim që të bëjnë 

punë haram” të kësaj pjese). 

 

Vepruesi me kafshët 

 Kush kryen marrëdhënie seksuale me një kafshë, atë e 

qorton gjykatësi/qeveritari, ashtu si ta mendojë ai. Imam Sadiku 

(Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Mbi atë s‟ka zbatim dënimi (el 

had‟d), por për atë zbatohet et ta'zijru.” 

Në një transmetim të dytë, ai ka thënë: “Mbi atë nuk zbatohet 

as ekzekutimi me gjuajtje me gurë (err rrexhm) e as rrahje me kamxhik 

(el xheld), por ai dënohet me një dënim të dhimbshëm.” 

 Nëse kafsha me të cilën ai kreu marrëdhënie seksuale është 

kafshë që i hahet mishi, si për shembull, lopa e delja, është haram 

ngrënia e mishit të saj, është haram të pihet qumështi i saj. 

Gjithashtu, është haram edhe i vogli që ajo ka në bark. Kjo kafshë 

detyrimisht duhet të theret dhe pastaj të digjet, kurse vepruesi 

dënohet me gjobë me vlerën e tregut për kafshën dhe këtë shumë 

vepruesi ia jep pronarit të kafshës, nëse kafsha nuk ishte në 

pronësi të vepruesit. 

 Nëse kafsha është kafshë që zakonisht nuk i hahet mishi, si, 

kali e gomari, është detyrim që kjo kafshë të dërgohet në ndonjë 

vend tjetër dhe atje të shitet me çfarëdo lloj çmimi. Shuma e 
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realizuar prej shitjes së kafshës, i jepet vepruesit, i cili gjobitet t‟i 

japë pronarit të kafshës shumën e tregut që ka kafsha.  

Imam Bakiri, babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi 

ta!), është pyetur për një burrë që ka shkuar me një kafshë. Cili 

është dënimi që merr ky burrë? 

Ai ka thënë: “Ai rrihet me më pak rënie nga sa është dënimi (el 

had‟d) dhe gjobitet t‟i paguajë pronarit të kafshës çmimin e tregut që ka 

kafsha, sepse ai i shkaktoi atij dëm, duke i prishur kafshën. Kafsha theret e 

digjet, nëse është kafshë që i hahet mishi dhe, nëse është kafshë barre, 

vepruesi gjobitet të paguajë vlerën e kafshës dhe rrihet me më pak rënie 

nga sa parashikon dënimi për rrahjen (el xheld). Kafsha mbi të cilën është 

vepruar, nxirret prej vendit ku u veprua mbi të dhe dërgohet në një vend 

tjetër.” 

 Ky veprim i neveritshëm vërtetohet me pohimin 

(vetëdenoncimin) e të mençurit që ka rritur pjekurinë seksuale 

dhe pohon se e ka bërë me dëshirën e tij. Gjithashtu, vërtetohet me 

dëshminë e dy burrave të drejtë. Nuk pranohet dëshmia e grave, 

as kur dëshmojnë tek e tek e as kur dëshmojnë në grup. 

*   *   * 
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DËNIMI PËR VRASJEN (el kisàs) 

 

 

Nga përmbajtja e katër kapitujve të mësipërm mësuam se 

dënimet për çdo krim ishin të caktuara, si në Librin e Allahut, 

ashtu edhe në Sunet dhe thirrej me emrin “had‟d” (dënim sipas 

krimit e kushteve).  
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Mësuam se dënimi për mëkatet e mëdha, për të cilat 

Ligjvënësi nuk është shprehur me caktim, vlerësimi e masa e 

dënimit për këto mëkate të rënda është lënë në dorën 

gjykatësit/qeveritarit dhe thirret me merin “ta'zijr” (qortim, 

edukim). 

Gjithashtu, pamë se krimet për të cilat zbatoheshin dënimet 

(el hudùd) ishin: kurvërimi, pederastia, dehja, vjedhja, prerja e 

rrugës dhe braktisja e Islamit (renegatizmi), kurse për falsifikimin 

e sharjen, përveç sharjes me fjalët “kurvar” e “pederast”, për 

kryerjen e marrëdhënieve seksuale me kafshët, si dhe për të tjera 

mëkate të mëdha të neveritshme, të gjitha hyjnë në kapitullin e 

qortimeve. 

 

Dënimi për vrasjen (el kisàs)  

 Tani do të flasim për “kisàsin”, që do të thotë: njeriu merr 

hak prej atij që e ka sulmuar me të njëjtën masë që u sulmua, si 

prerje gjymtyre, ose plagosje, kurse për rrahjen s‟ka zbatim të këtij 

dënimi. Në kapitullin e dytë “Gjymtyrët dhe plagët”, në 

paragrafin “Rrahje pa shtesë”, këto dënime janë emërtuar edhe me 

emrin “kaud”, që do të thotë dënim i vrasësit më të njëjtin veprim, 

domethënë me vrasjen e tij. Këto raste dënimesh Ligjvënësi i ka 

caktuar në Librin e Tij dhe te Suneti, në tërësi e në veçanti dhe nuk 

e ka lënë vlerësimin e këtyre dënimeve në dorën e mendimit të 

gjykatësit/qeveritarit apo të ndonjë tjetri. 

 Allahu i Lartësuar thotë në Librin e Tij:  
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ا الَّلِد ْم َل  مَل ُك ا  ُكتِد َل ”  فَلمَل ْم  ۚ    َلاْم ُكاْيْمثَلى بِداْم ُكاْيْمثَلى بِداْلْمُكرِّ  َلالْمعَل ْمدُك بِدالْمعَل ْمدِد  اَلْلْمُكرُّر   ۖ  عَللَلیْم ُك ُك الْمقِدصَلاصُك  ِد الْمقَلتْيْملَلى  َل   َل ْي  َل

 َل لَلهُك مِد ْم 
آٌت فَلا ْيِّ َلااٌت بِدالْممَلعْمرُك الِد  َل َلدَل آٌت إِدلَلیْمهِد  عُكفِد یْمهِد  َل ْم سَلانٍد   َل ِد  “بِد ِداْم

“O ju që kini besuar, ju është bërë detyrim gjurmimi për 

dënimin e vrasësit, i liri për të lirin, robi për robin, femra për 

femrën; kurse atij që i falet diçka prej vëllait të vet, ky veprim (i 

falësit) le të përcillet me mirëkuptim dhe shpagimi i tij të bëhet 

me të mirë…” (Sure “El Bekare”, ajeti 178)  

  

Allahu i Lartësuar thotë në Librin e Tij:  

یَلا ٌت  َل   ُك  ِد اْم َللْم َلااِد “  “ َللَل ُك ْم  ِد الْمقِدصَلاصِد اَل

“O ju që e keni mendjen në kokë, ky dënim (ekzekutimi i 

vrasësit “elkisàs”) është jetë për ju…” (Sure “El Bekare”, ajeti 179 

Allahu i Lartësuar thotë në Librin e Tij:  

ِد ” َل بِدالْمعَل ْم ا  َلنَّ ال ْيَّفْم َل بِدال ْيَّفْم ِد  َلالْمعَل ْم تَل ْيْم َلا عَللَلیْم ِد ْم فِدیْيْم َل  َلاْلْمُكرُك حَل   َلاْم َلاْم َل بِداْم َلاْم ِد  اْم ُكذُكنَل بِداْم ُكذُكنِد  َلالسِّ َّ بِدالسِّ ِّ   َل َل
 “بِدهِد فْيَل ُك َل  َلفَّارَل ٌت لَّهُك  فَلمَل ْم  َلصَلدَّقَل   ۚ   ِدصَلاصٌت 

“Ne u caktuam atyre (masat ndëshkuese) në të (në Teuràt) se 

njeriu vritet për vrasjen e njeriut, syri për syrin, hunda për 

hundën, veshi për veshin, dhëmbi për dhëmbin; edhe për plagët 

kanë të njëjtin dënim, por kush fal hakmarrjen, ajo është 

shlyerje mëkatesh për atë (falësin)…” (Sure “El Maide”, ajeti 45) 

Allahu i Lartësuar thotë në Librin e Tij:  
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تْيُكلُك ا ال ْيَّفْم َل الَّ ِد اَلرَّمَل اللَّهُك إِدالَّ بِداْلَلقِّ ” رِدال  ِّ الْمقَلتْم ِد  مَل ْملُك ماًة   َلمَل ْم  ُكتِد َل   ۗ   َلالَل  ْيَلقْم  فْيَلقَلدْم جَلعَللْم َلا لِد َللِدیِّهِد اُكلْم َلاااًة فَلالَل  ُكسْم

 “مَل ْمصُك راًة  إِداَّهُك  َلانَل  ۖ  

“Mos e vrisni njeriun, Allahu e ka ndaluar vrasjen e njeriut, 

përveçse me të drejtë; ai që vritet padrejtësisht (pa kryer krim), 

të afërmit të tij Ne i kemi dhënë të drejtë (të kërkojë drejtësinë), 

por ai të mos e tejkalojë kufirin në vrasje, derisa ai është i 

ndihmuar.” (Sure El Isra”, ajeti 33) 

 Allahu i Lartësuar thotë në Librin e Tij:  

ا  َلجَللَل آُك ” یِّ َل ٌت مِّثْيْملُك َل یِّ َل ٍد اَل رُكاُك عَللَلى ااِد  فَلمَل ْم  ۖ   اَل  “عَلفَلا  َل َلوْملَل َل فَل َلجْم

“Dënimi i të keqes, bëhet me një të keqe të njëjtë dhe ai që fal e 

bën pajtim, shpërblimi i tij është te Allahu…” (Sure “Esh Shùra”, 

ajeti 40) 

 Allahu i Lartësuar thotë në Librin e Tij:  

 “عَللَلیْمهِد  ِدِدثْم ِد مَلا اعْمتَلدَلى عَللَلیْم ُك ْم  فَلمَل ِد اعْمتَلدَلى عَللَلیْم ُك ْم فَلاعْمتَلدُك ا”

“…kush ju sulmon, edhe ju sulmojeni atë në atë masë që ai ju 

sulmoi …” (Sure “El Bekare”, ajeti 194) 

 I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Sikur të mblidheshin së bashku fisi 

Rebij‟ah dhe fisi Mudirr për të vrarë një mysliman, kapeni e 

lidheni atë.” 

 Krimi që e bën detyrim ekzekutimin e kriminelit, është dy 

llojesh: vrasje dhe më poshtë se vrasja, si prerja e një gjymtyre, ose 

plagosje, ose rrahje. Në vijim sqarimi. 
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Vrasja me qëllim 

 Vrasja e njeriut ndodh në tri mënyra: me qëllim, gabimisht 

dhe vrasje me qëllim të dyshimtë. Në këtë kapitull do të trajtojmë 

vrasjen me qëllim, sepse pikërisht vrasja me qëllim e bën detyrim 

ekzekutimin e vrasësit, kurse vrasja me gabim dhe vrasja me 

qëllim të dyshimtë, bëjnë detyrim shumën e caktuar për shlyerjen 

e vrasjes, por jo ekzekutimin e vrasësit. Për këto dy të fundit, me 

lejen e Allahut, do të ketë një kapitull të veçantë, me titull 

“Shlyerjet me pagesë”, ashtu siç kanë bërë edhe fukahatë e tjerë, 

autorë librash. 

Fukahatë ndajnë një fjalë të përbashkët me autorin e librit 

“El Mesaliku uel Xheuahiru” se vrasjen me qëllim e kryen i 

mençuri që ka arritur moshën e pjekurisë seksuale, kur ka qëllim 

vrasjen, me anë të ndonjë veprimi, i cili, në shumicën e rasteve, 

shkakton vrasjen, si goditja me një mjet vrasës, ose hedhje prej 

lartësisë, ose flakja në zjarr, ose hedhja në det, ose mbytja, duke i 

zënë rrugët e frymëmarrjes, ose duke i dhënë të hajë helm, si dhe 

rrugë të tjera, me të cilat zakonisht arrihet marrja e jetës së njeriut. 

 Gjithashtu, fukahatë ndajnë një fjalë të përbashkët se kush 

rreh një tjetër aq rëndë, sa i shkakton vdekjen, është vrasës me 

qëllim, edhe nëse, në të vërtetë, s‟kishte qëllim vrasjen, sepse 

qëllimi i vrasësit, krahas punës vrasëse, është vrasje me qëllim.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Këtë e mbështesin 

tekstet e shumta që merren në konsideratë, prej të cilave kemi 

rastin kur Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) u pyet për një burrë, i 

cili ka rrahur një tjetër me dru dhe ka vazhduar ta rrahë, derisa ai 
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vdiq. Ky vrasës, a i dorëzohet të afërmve të të vrarit që edhe ata ta 

vrasin vrasësin si dënim për gjakderdhjen? Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!) iu përgjigj: “Po, dhe për atë përgatitet shpata.” 

 Në vijim, autori i librit “El Xhevahir” ka ënë “Mjafton 

qëllimi se ai mjet zakonisht shkakton vdekjen dhe, kur vepruesi 

pretendon se ai nuk e dinte që ai mjet shkakton vdekjen, 

pretendimi i tij nuk dëgjohet, sepse, sikur të dëgjohej një 

pretendim i tillë, shumë jetë njerëzish do të shkonin humbur, 

ashtu siç kuptohet fare qartë.” 

 Pyetje: Kur ai e godet tjetrin me një send, me të cilin 

zakonisht nuk arrihet vrasja, si për shembull, e godet me një gur, 

ose me shkop, ose e shtyn dhe për shkak të këtyre veprimeve ai 

vdes, a konsiderohet edhe ky qëllim, që bën të detyrueshëm 

zbatimin e dënimit (elkisàs) për vrasjen e njeriut? 

 Fukahatë më të dëgjuar kanë shkuar me dëshminë e autorit 

të librit “El Xheuahir”: “Nëse ky veprim, që në fillim, do të lidhej 

me vrasjen, ai veprim është qëllim, ndryshe nuk është qëllim.”  

 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Në të vërtetë, 

gabim është kur qëlluesi ka qëllim një send dhe godet një send tjetër dhe, 

kur ti gjuan një send me qëllim dhe e godet atë send, ky veprim është 

qëllim.” 

Në një transmetim të dytë, ka thënë: “Cilido që qëllon mbi një 

send me hekur, ose me gur, ose me shkop, ose e shtyn atë, të gjitha këto 

veprime janë qëllim.” 

 Si përfundim, rezulton se rregulli për vrasjen me qëllim 

është: Vrasësi ka qëllim veprimin dhe vrasjen, ose ka qëllim 
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veprimin, i cili, në shumicën e rasteve, shkakton vrasjen, edhe pse 

nuk kishte qëllim vrasjen. 

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Për sa i përket rastit, 

kur ai bën një veprim, i cili zakonisht nuk shkakton patjetër 

vrasjen dhe vrasja nuk ishte qëllimi i tij, megjithëkëtë vrasja u bë, 

ky njeri nuk është vrasës me qëllim, prandaj mbi të nuk zbatohet 

dënimi  për vrasjen (el kisàs).” 

Bazuar mbi këtë shpjegim, rezulton se elementet e vrasjes 

me qëllim janë tri: vrasja, veprimi e qëllimi, qoftë ky qëllim i 

lidhur drejtpërdrejt me vrasjen ose me veprimin e vrasësit në të 

shumtën e rasteve.  

 

 

Drejtpërdrejt dhe pasojë 

 Në tekste nuk gjendet as fjala “drejtpërdrejt” (mubàshreh) e 

as fjala “pasojë” (tesbijb), por gjendet fjala “qëllim” dhe “gabim”. 

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “S‟ka asnjë argument që 

tregon se është bërë objekt për gjykim ndonjë subjekt me fjalët 

“drejtpërdrejt” dhe “pasojë”, por në argumente gjendet vetëm 

togfjalëshi “vrasje me qëllim” e fjalë të ngjashme, për rrjedhojë 

tema e zbatimit të dënimit për vrasje, bazohet në vërtetimin e 

vrasjes.” 

 Bazuar mbi këtë, kur vërtetohet vrasja me qëllim, në 

pikëpamjen e traditës, lejohet zbatimi i dënimit  për vrasjen e 

njeriut (el kisàs). Kjo është e barabartë, qoftë kur vrasja është 

drejtpërdrejt, qoftë kur vrasja është pasojë e një shkaku.  
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Vrasje e drejtpërdrejtë do të thotë që vrasja është rezultat i 

drejtpërdrejtë i punës së vrasësit, pa ndërmjetësinë e një veprimi 

tjetër, si therja apo mbytja. Pasojë e një shkaku do të thotë që 

shkaktari bën një veprim prej të cilit shkaktohet vdekja, si për 

shembull: dikush mbyll me forcë një tjetër dhe lë pa ujë e pa 

ushqim dikë, derisa ai vdes prej etjes edhe urisë. Në këtë rast, 

vdekja ka ardhur drejtpërdrejt prej urisë e prej etjes, kurse vetë 

uria dhe etja janë pasojë e mbylljes së njeriut, kështu që mbyllësi 

është shkaktari i vdekjes dhe në vijim vërtetohet se ai e ka bërë 

mbylljen me qëllim. 

 

 

 

Shembuj të vdekjes si pasojë e një veprimi 

 Autori i librit Esh Sheràiu uel Xheuahir” ka përmendur 

shumë shembuj të vrasjes së shkaktuar prej pasojës. Prej këtyre 

shembujve kemi: 

 a) Dikush e mban të mbyllur një tjetër për aq kohë, gjatë së 

cilës zakonisht njeriu nuk vdes. Pastaj e liron të mbyllurin, por pas 

lirimit ai vdes dhe bëhet e qartë se vdekja e tij, në fund të fundit, 

ka ardhur për shkak të mbylljes së tij. Në qoftë se çështja qëndron 

kështu siç u shtrua, shikohet: Nëse mbyllësi, me mbylljen e tij, 

kishte qëllim vrasjen, ai është vrasës me qëllim dhe, nëse qëllimi i 

mbyllësit nuk ishte vrasja, ai nuk është vrasës me qëllim, 

plotësisht sikur ta kishte rrahur, ose ta kishte shtyrë me ndonjë hu 

dhe ai vdiq. Këtë pikë e trajtuam me detaje në paragrafin “Vrasja 
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me qëllim”. Vetëkuptohet se, kur i vdekuri ishte i pafuqishëm, 

ishte i sëmurë, apo ishte në moshë të vogël dhe ai vdes si pasojë e 

mbylljes, mbyllësi është vrasës me qëllim, edhe nëse në të vërtetë 

ai nuk kishte qëllim vrasjen. Në këtë linjë mendimi është edhe 

autori i librit “El Xheuahir”. 

 b) Burri hedh një tjetër në ujë ose në zjarr. Nëse i hedhuri 

s‟ka mundësi të dalë, hedhësi është vrasës me qëllim dhe zbatimi i 

dënimit (el kisàs) mbi të bëhet i detyrueshëm. Nëse dimë që i 

hedhuri kishte mundësi të dilte, por ai qëndron aty ku u hodh, më 

qëllim që të mos dalë, derisa vdes aty, mbi hedhësin nuk ka as 

zbatim të dënimit  për vrasjen (el kisàs) e as detyrim të paguajë 

shumën e caktuar për shlyerjen e vrasjes, sepse i vrari është ai që e 

ndihmoi atë kundër vetvetes. Autori i librit “El Xheuahir” ka 

thënë: “Nuk është shkak për garantim, krahas fuqisë së tij për të 

shpëtuar.” 

 c) Burri i vë një tjetri të hajë ushqim të helmuar dhe, pasi e 

ha, ai vdes. Në këtë rast, shikohet: Në qoftë se ngrënësi kishte 

dijeni për helmin, mbi atë që i shtroi ushqimin s‟ka as zbatim 

dënimi (el kisàs) për vrasje e as detyrim që ai të paguajë shumën 

për shlyerjen e vrasjes. Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa 

asnjë kundërshtim e pa asnjë komplikim, sepse ngrënësi është 

vrasës i drejtpërdrejtë i vetvetes, për faktin se ai kishte dijeni për 

gjendjen e ushqimit dhe nuk është vrasësi shtruesi i ushqimit të 

helmuar.” Është e kuptueshme se, kur ngrënësi është fëmijë i 

vogël që nuk kupton, mbi shtruesin e ushqimit të helmuar do të 

zbatohet dënimi (el kisàs) për vrasjen e njeriut. Kur ngrënësi i 

ushqimit të helmuar s‟ka dijeni për helmin e vënë në ushqimin që 

i serviret, në këtë rast, ai është vrarë me qëllim për shkak të 

pasojës. Ka vend për qortim. 
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 d) Një burrë plagos një tjetër dhe më pas të plagosurin e 

kafshon edhe një qen, apo ndonjë egërsirë tjetër dhe ai vdes si 

pasojë e plagës dhe e kafshimit, domethënë që si plaga, ashtu edhe 

kafshimi janë pjesë e shkakut të vdekjes së atij personi, pra, të dyja 

janë shkaku i plotë i vdekjes. Nëse puna qëndron kështu siç u 

shtrua, i afërmi i të vrarit ka të drejtë të përzgjedhë mes marrjes së 

gjysmës së shumës së caktuar për shlyerjen e vrasjes prej atij që e 

plagosi, ose të kërkojë vrasjen e tij, me kusht që t‟i paguajë 

trashëgimtarëve të plagosësit gjysmën e shumës së caktuar për 

shlyerjen e vrasjes së të plagosurit, sepse plaga ishte vetëm njëra 

pjesë e shkakut dhe nuk ishte shkaku i plotë. 

 e) Kur dikush ndërsen qenin kundër një tjetri dhe qeni e 

vret atë, në qoftë se qeni e ka zakon të vrasë njerëz, ndërsyesi 

ekzekutohet, edhe nëse me ndërsimin e qenit nuk kishte qëllim të 

drejtpërdrejtë vrasjen e atij personi, por, në të vërtetë, me 

ndërsimin ai kishte qëllimin e vrasësit. Nëse qeni nuk e ka zakon 

të vrasë njerëz dhe ndërsyesi kishte qëllim vrasjen, ai ekzekutohet, 

ndryshe ndërsyesi ka detyrim të paguajë shumën e caktuar (ed 

dijetu) për shlyerjen e vrasjes. 

 f) Burri hap një gropë. Dikush kalon aty dhe një i tretë e 

shtyn të ardhurin në gropë, ku ai vdes. Siç shihet, në këtë rast, 

vrasësi është shtytësi dhe jo ai që hapi gropën. Autori i librit “El 

Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë kundërshtim, sepse shtytësi është 

shkaktari i drejtpërdrejtë për vrasjen, kurse hapësi i gropës është 

një shkak i largët.” 

 Burri hedh një tjetër prej një lartësie dhe të hedhurin e 

godet një tjetër me shpatë, ose e gjuan me plumba dhe i hedhuri 

vdes para se të bjerë në tokë. Në këtë rast, vrasësi është ai që e 
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goditi me shpatë, ose ai që e qëlloi me plumba dhe jo ai që e hodhi 

nga lartësia. 

 Nëse dikush kap një person dhe të kapurin e vret një tjetër, 

për këtë vrasje ekzekutohet vrasësi i drejtpërdrejtë, kurse kapësi 

dënohet me burgim të përjetshëm, nëse ky i treti ishte vënë prej 

kapësit e prej vrasësit që të shikonte e t‟i ruante ata të dy, këtij të 

tretit i nxirren sytë, ashtu siç veproi Prijësi i besimtarëve, Imam 

Aliu (Paqja qoftë mbi të!), kur gjykoi rastin e një burri që kishte 

kapur një tjetër, të cilin e vret një i dytë, ndërkaq kapësi dhe 

vrasësi kishin vënë një të tretë që t‟i ruante ata të dy, ai gjykoi: 

Kapësi burgoset, derisa të vdesë, vrasësi ekzekutohetdhe të tretit i 

nxirren të dy sytë.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “I shpohen të dy sytë 

me një gjemb, derisa të nxjerrin lëngun që kanë brenda, ose të dy 

sytë i lyhen me kohl me një gozhdë të nxehur në zjarr.” 

 

Imponimi për të vrarë ose për të prerë një gjymtyrë 

 Mizori i fuqishëm i thotë atij që ka më pak fuqi se ai: “Vrite 

Zejdin, ndryshe unë do të vras ty!” Personit që i thuhet kjo fjalë, 

është i sigurt se do të vritet, nëse nuk vepron ashtu siç e urdhëron 

mizori. Si duhet të veprojë ai? 

 Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Me fjalën e 

përbashkët të fukahave dhe me tekst, te ne nuk lejohet që personi i 

urdhëruar të zbatojë vullnetin e mizorit, sepse është e palejueshme 

që ai të sprapsë vrasjen prej vetvetes, duke vrarë një tjetër.” 
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Prej Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!) transmetohet: 

“Devotshmëria është bërë që me atë të ruhen gjaqet dhe, kur gjaku 

derdhet, atëherë s‟ka më devotshmëri.” 

Bazuar mbi këtë transmetim, kur personi i imponuar 

kundërshton të kryejë vrasjen dhe mizori e përmbush vullnetin e 

tij duke vrarë kundërshtuesin e urdhrit të tij, mizori ekzekutohet. 

Nëse i imponuari e zbaton vullnetin e mizorit dhe e vret Zejdin, 

vrasësi ekzekutohet, sepse është vrasësi i drejtpërdrejtë dhe këtu 

s‟ka asnjë shenjë që të tregojë se ai është imponuar, prandaj mizori 

imponues as nuk ekzekutohet, as nuk ka detyrim të paguajë 

shumën e caktuar për shlyerjen vrasjes e as të bëjë ndonjë shlyerje 

tjetër, por ai dënohet me burgim të përjetshëm.  

Imam Bakiri, babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi 

ta!), është pyetur për një burrë që ka urdhëruar një tjetër që ai të 

vrasë dikë. Si duhet të veprohet në këtë rast? Imam Bakiri (Paqja 

qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Ekzekutohet ai që kreu vrasjen, kurse 

urdhëruesi burgoset e mbahet e në burg, derisa të vdesë.” 

 Të gjitha këto janë të vlefshme, vetëm atëherë, kur personi i 

imponuar është i mençur dhe ka arritur moshën e pjekurisë 

seksuale. Por nëse ai është i vogël, ose është i çmendur, dënimi  

për vrasjen (el kisàs) zbatohet mbi urdhëruesin imponues.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim e pa asnjë komplikim, sepse i vogli e i çmenduri, në 

raport me imponuesin, janë plotësisht si vegla e shurdhër.” 

 Dikush i thotë një tjetri: “Më vrit mua, ndryshe të vras unë 

ty!” Në këtë gjendje, të urdhëruarit nuk i lejohet ta vrasë atë 

menjëherë, por, edhe nëse e vret, ai s‟ka asgjë tjetër përveç mëkatit 
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të vrasjes dhe prej atij rrëzohet zbatimi i dënimit (el kisàs), si dhe 

detyrimi për të paguar shumën e caktuar për shlyerjen e vrasjes 

(ed dijetu), sepse vetë i vrari e ka rrëzuar paprekshmërinë e 

vetvetes. 

 Mizori i thotë një tjetri: “Priti dorën filanit, ndryshe do të të 

vras unë ty!” Në këtë gjendje, i urdhëruari lejohet t‟i presë dorën 

për të sprapsur rrezikun e vrasjes prej vetes. Në këtë rast, nuk 

kemi vrasje personi, prandaj edhe dënimi (el kisàs) për prerjen e 

dorës do të zbatohet mbi urdhëruesin mizor dhe jo mbi të 

urdhëruarin për t‟i prerë dorën atij tjetrit. Si shihet, në këtë 

gjendje, shkaku është më fuqishëm se ai që veproi drejtpërdrejt, 

ashtu siç ka thënë edhe autori i librit “El Xhevahir”.  

 Në përgjithësi, fukahatë thonë se imponimi për të vrarë një 

njeri, në asnjë rast, nuk e bën vrasjen veprim të lejuar dhe mbi 

vrasësin e drejtpërdrejtë nuk rrëzohet as mesazhi obligues e as 

mesazhi i ligjit penal. Për sa i përket imponimit për punë të tjera, 

përveç vrasjes, rrëzohen të dy mesazhet, madje edhe kur 

imponimi është për prerjen e një gjymtyre, pasi i imponuari kryen 

të keqen më të paktë dhe për të sprapsur rrezikun më të madh. 

 

Vrasësit janë më shumë se një person 

 Krimi i vrasjes mund të jetë sulm vetëm i sulmuesi mbi 

njeriun, por njeriun mund ta sulmojnë disa vetë. Kur në vrasjen e 

ndaluar të njeriut marrin pjesë shumë persona, secili prej 

pjesëmarrësve në vrasje, ekzekutohet, pasi merret në konsideratë 

pjesëmarrja e të gjithëve në qëllimin e vrasjes. Gjithashtu, edhe 

vrasja konsiderohet veprim i të gjithëve, në atë mënyrë që secili 
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prej tyre ka pjesën e tij në vrasje. Kur vrasja e njeriut kryhet prej 

një grupi njerëzish, si për shembull, njëri prej atyre e godet me 

shpatë dhe tjetri vjen e i pret kokën, vrasja i adresohet këtij të 

fundit dhe vetëm ai mban përgjegjësi për vrasjen. Vetëkuptohet se 

në vrasjen e njeriut prej një grupi vrasësish, nuk merret në 

konsideratë barazia në bashkimin e punës së tyre e as mënyra si 

ata e kryen vrasjen. Le të supozojmë se dikush i ra me kamxhik 

një personi vetëm një herë, ndërkaq vjen një i dytë dhe rreh të 

njëjtin person me njëqind rënie dhe ai person vdes, vdekja bazohet 

mbi të gjithë rëniet dhe të dy rrahësit janë pjesëmarrës në vrasje.  

E njëjta gjë është edhe kur dikush gjuan me gur një person 

vetëm një herë, ndërkaq një tjetër e rreh personin në fjalë me dru, 

derisa ai vdes, në këtë gjendje, vdekja e këtij personi i ngarkohet të 

dyve.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Nuk merret në 

konsideratë barazia në numrin e veprimeve. Le të supozojmë se 

dikush i shkaktoi një personi vetëm një plagë, ndërkaq vjen një i 

dytë dhe i shkakton të njëjtit person njëqind plagë, ose atë e kanë 

rrahur me kamxhik me të njëjtin numër rëniesh, i pari i ka rënë 

vetëm një herë me kamxhik dhe tjetri e ka rrahur me njëqind rënie 

me kamxhik. Është e kuptueshme se të gjitha rrahjet, ose të gjitha 

plagët kanë efektin e tyre në vdekjen e të rrahurit, ose të 

plagosurit, prandaj mbi të dy sulmuesit zbatohet dënimi për 

vrasjen (el kisàs) në mënyrë të barabartë. 

 Fukahatë kanë një fjalë të përbashkët me autorin e librit “El 

Mesaliku uel Xheuahiru”: “Kur në vrasjen e një personi marrin 

pjesë një grup njerëzish, të gjithë ata ekzekutohen për këtë vrasje.” 
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Autori i librit “El Mesalik” ka thënë: “Këtë thënie e kanë 

argumentuar se dënimi  për vrasjen (el kisàs) është vënë për të 

ruajtur jetën e njeriut, prandaj sikur të mos ishte detyrim 

ekzekutimi i pjesëmarrësve në vrasje, padyshim do të kishim 

shumë gjakderdhje.” 

 Nëse kujdestari, ose i afërmi i të vrarit bie në marrëveshje 

me vrasësit që ata të paguajnë shumën e caktuar për shlyerjen e 

vrasjes, kjo shumë shpërndahet mbi vrasësit sipas numrit të tyre: 

nëse vrasësit janë dy vetë, çdo vrasës do të paguajë gjysmën e 

kësaj shume. Nëse i afërmi i të vrarit dhe vrasësit nuk bien në 

marrëveshje për të paguar shumën e caktuar për shlyerjen e 

vrasjes, për shkak se i afërmi i të vrarit dëshiron që të dy vrasësit 

të ekzekutohen së bashku, në këtë rast, i afërmi ka detyrim t‟u 

paguajë trashëgimtarëve të çdo njërit prej dy të ekzekutuarve 

gjysmën e shumës së caktuar për shlyerjen e vrasjes. Nëse i afërmi 

kërkon ekzekutimin vetëm të njërit prej dy vrasësve dhe nuk 

dëshiron ekzekutimin e tjetrit, ai e ka marrë të plotë të drejtën e tij, 

por vrasësi që nuk u ekzekutua, ka detyrim t‟u paguajë 

trashëgimtarëve të të vrarit gjysmën e shumës së caktuar për 

shlyerjen e vrasjes.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), në lidhje me dy burra që 

vranë një tjetër, ka thënë: “Kur të afërmit e të vrarit duan ekzekutimin 

e të dy vrasësve, kanë detyrim të paguajnë shumën e plotë për shlyerjen e 

vrasjes. Ata të dy ekzekutohen dhe shuma për shlyerjen e vrasjes u jepet 

trashëgimtarëve të të ekzekutuarve. Nëse të afërmit e të vrarit duan 

vetëm ekzekutimin e njërit prej dy vrasësve dhe ai ekzekutohet, vrasësi që 

u la, i paguan familjes së të vrarit gjysmën e shumës së caktuar për 

shlyerjen e vrasjes.” 
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 Kur kriminelët janë pjesëmarrës në prerjen e një gjymtyre, 

dorës, këmbës, ose nxjerrjes së syrit, dispozita për këtë pjesëmarrje 

në krim është si dispozita për pjesëmarrje në vrasjen e njeriut.  

Autori i librit “Esh Sheraiu uel-Xhevahiru” ka thënë: “Të 

gjithë grupit i priten gjymtyrët, ashtu siç veprohej për vrasjen në 

grup, pa asnjë kundërshtim e pa asnjë komplikim.” 

Sikur një grup të lidhnin fjalën që t‟i presin dorën një tjetri, 

ose t‟i nxjerrin atij syrin, i dëmtuari ka të drejtë të kërkojë shpagim 

me të njëjtën mënyrë prej të gjithëve, sepse çdo njëri tyre ka pjesën 

e vet në krimin e bërë, plotësisht ashtu siç u tha edhe për vrasësit 

në grup. Imam Bakiri, babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi 

ta!), në lidhje me dy burra që ndanë fjalën për t‟i prerë dorën një 

tjetri, ka thënë: “Nëse ai dëshiron që edhe atyre të dyve t‟u pritet dora, u 

paguan të dyve shumën e caktuar për shlyerjen e prerjes së dorës, shumë 

të cilën ata të dy e ndajnë mes tyre dhe pastaj të dyve u pritet dora. Nëse 

ai do që prej atyre të dyve të marrë shumën e caktuar për prerjen e dorës, 

ai merr shumën dhe ata lihen të lirë. Nëse ai do që vetëm njërit prej atyre 

të dyve t‟i pritet dora, ai që nuk iu pre dora, i jep atij që iu pre dora një të 

katërtën e shumës së caktuar për shlyerjen e krimit për prehjen e dorës, 

domethënë i jep gjysmën e shumës caktuar për prerjen e dorës.” 

Më poshtë do të flitet për shumën e caktuar për prerjen e 

dorës dhe do të shikojmë se kjo shumë është sa gjysma e shumës 

për shlyerjen e vrasjes. 

 

Ai ka vrarë më shumë se një njeri 
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 Kur një person vret dy vetë, ose edhe më shumë, duke i 

sulmuar ata, për çdo njërin prej të afërmve të të vrarëve vërtetohet 

e drejta e tyre për të kërkuar dënimin (el kisàs) e vrasësit. Nëse ata 

të gjithë ndajnë fjalën mes tyre që vrasësi të ekzekutohet, me 

ekzekutimin e vrasësit ata e kanë marrë të drejtën e tyre dhe 

s‟kanë asnjë të drejtë të pretendojnë të marrin ndonjë gjë prej 

pasurisë së vrasësit, sepse vrasësi nuk paguan më shumë se me 

jetën e tij.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim, madje pa asnjë komplikim, pasi ata s‟kanë të drejtë 

mbi asgjë tjetër përveç jetës së tij.” 

 Kur vrasësin e fal vetëm njëri prej të afërmve, pa i kërkuar 

kompensim, i afërmi tjetër që nuk e fal, ka të drejtë të kërkojë 

ekzekutimin e vrasësit, sepse rrëzimi i të drejtës së një personi nuk 

do të thotë se rrëzohet e drejta për personin tjetër. Për këtë s‟ka 

dallim, nëse vrasësi i ka vrarë të gjithë njëri pas tjetrit, ose i ka 

vrarë të gjithë njëherësh, si për shembull, ka hedhur mbi ata një 

bombë, ose ka shembur mbi ata shtëpinë, ose i ka vrarë me 

veprime të ngjashme. 

 Kur njëri prej të afërmeve të të vrarëve e vret vrasësin pa 

lejen e të afërmve të tjerë, ai ka marrë prej tij vetëm të drejtën e tij 

dhe s‟ka asnjë detyrim, kurse të tjerët do të marrin shumën e 

caktuar për shlyerjen e vrasjes prej pasurisë së vrasësit, nëse 

vrasësi ka pasuri. Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Gjaku i myslimanit nuk shkon humbur.” 

 Pyetje: Kur vrasësi vdes qëllimisht, para se mbi atë të 

zbatohet dënimi (el kisàs) për vrasjen, a merret prej pasurisë së tij 

shuma e caktuar për shlyerjen e vrasjes? 
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 Përgjigje: Bazë është mosdetyrimi për të paguar shumën e 

caktuar për shlyerjen e vrasjes prej pasurisë së vrasësit, sepse 

detyrimi për vrasjen me qëllim është zbatimi i dënimit (el kisàs) 

për vrasjen, domethënë ekzekutimi i vrasësit, kurse marrja e 

shumës së caktuar për shlyerjen e vrasjes është detyrim vetëm për 

të garantuar pajtimin, prandaj, pas vdekjes së vrasësit s‟ka më 

vend të flitet për shumën e caktuar për shlyerjen e vrasjes, por 

s‟kemi as pajtim pa shumën, ashtu siç është detyrimi. Gjithsesi, 

duhet një rrugëdalje prej kësaj baze, për shkak se teksti e bën 

detyrim pagesën e shumës së caktuar për shlyerjen e vrasjes prej 

pasurisë së vrasësit, nëse ai ka pasuri, ndryshe kjo shumë merret 

prej të afërmve të vrasësit, duke filluar nga më i afërmi e me radhë 

sipas afërsisë. 

Autori i librit “El Mesalik” ka thënë: “Për këtë çështje, 

shumica e fukahave i janë referuar fjalës së Allahut të Lartësuar: 

 “  të afërmit të tij Ne i kemi dhënë të…“-” فْيَلقَلدْم جَلعَللْم َلا لِد َللِدیِّهِد اُكلْم َلاااًة 

drejtë (të kërkojë drejtësinë)…”, si dhe fjalës së Imam Sadikut 

(Paqja qoftë mbi të!): “Nuk shkon humbur gjaku i myslimanit.”  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një burrë 

që ka vrarë një tjetër me qëllim dhe pastaj vrasësi u largua dhe 

nuk arritën ta kapin, derisa vdiq. Si duhet të veprohet në këtë 

situatë? Ai (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Nëse vrasësi ka 

pasuri, shuma e caktuar për shlyerjen e vrasjes merret prej pasurisë së tij 

dhe, nëse ai s‟ka pasuri, kjo shumë merret prej më të afërmve, sipas 

shkallës së afërsisë.”  

 Unë nuk e kuptoj rrugën që lejon të gjobiten të afërmit për 

të paguar shumën e caktuar për shlyerjen e vrasjes (dijet), kur i 
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afërmi i tyre ka vrarë me qëllim dhe është larguar. Autori i librit 

“El Mesalik” ka thënë: “Fukahatë e mëvonshëm, pikërisht për 

këtë, kanë pëlqyer rrëzimin e shumës së caktuar për shlyerjen e 

vrasjes, kur vrasësi s‟ka pasuri.” 

 

Kushtet 

 Kur vërtetohet vrasja e drejtpërdrejtë me qëllim, apo kur 

vërtetohet vrasja si pasojë e një shkaku, të afërmit e të vrarit u 

lejohet të kërkojnë ekzekutimin e vrasësit, kur plotësohen kushtet 

vijuese: 

 1- Vrasësi e i vrari janë të barabartë në gjendjen e tyre 

shoqërore, janë njerëz të lirë ose janë robër, por në ditët e sotme, 

ky kusht nuk është më objekt studimi, pasi sot të gjithë njerëzit 

janë njerëz të lirë. Këtë kusht e kemi vënë vetëm sa për të qenë i 

njohur se kështu ka ardhur në transmetime. 

 2- Vrasësi e i vrari kanë të njëjtën fe. Ekzekutohet 

myslimani për vrasjen e një myslimani. Gjithashtu, ekzekutohet 

jomyslimani për vrasjen e një jomyslimani, vrasësi ekzekutohet, 

edhe kur është i një feje tjetër dhe i vrari është i një feje tjetër, si në 

rastin kur vrasësi është hebre dhe i vrari është kristian, ose e 

kundërta. Nuk ekzekutohet myslimani për vrasjen e një 

jomyslimani, kurse jomyslimani ekzekutohet për vrasjen e një 

myslimani.  

Prej Ehli Bejtit kanë ardhur transmetime të shumta që 

tregojnë se edhe myslimani ekzekutohet për vrasjen e një 

jomyslimani. Shejkh El Erdebilij, në komentin e librit “El Irshàd”, 
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në kapitullin “Dënimi për vrasjen (elkisàs)”, te kushti i katërt, ka 

thënë: “Shumica e këtyre transmetimeve dhe ato që konsiderohen 

të gradës “Sahijh”-“Të vërteta” tregojnë zbatimin e dënimit 

(elkisàs), por ai që është shprehur në favor të këtyre 

transmetimeve, nuk është i qartë.” 

 3- Vrasësi nuk është babai i të vrarit. Me fjalën e përbashkët 

të fukahave dhe me tekst. Prej teksteve kemi fjalën e Imam 

Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Nuk ekzekutohet babai, kur ai vret të 

birin, por ekzekutohet i biri, kur vret babain e tij.”  

 Ekzekutohet nëna, kur vret të birin ose të bijën. Autori i 

librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë kundërshtim, me 

përjashtim të kundërshtimit të ardhur prej El Eskàfij‟jit.” 

Vetëkuptohet që ekzekutohet i biri ose e bija, kur vret nënën e vet. 

 4- Vrasësi është i mençur dhe ka arritur moshën e pjekurisë 

seksuale. Nuk ka zbatim ekzekutimi për vrasje (el kisàs) mbi të 

çmendurin e mbi fëmijën, edhe nëse fëmija ka arritur moshën në 

të cilën ai dallon. Gjithashtu, prej gruas së mençur merret shuma e 

caktuar për shlyerjen e vrasjes. Kjo është e barabartë, qoftë kur i 

vrari është i mençur dhe ka arritur moshën e pjekurisë seksuale, 

qoftë kur nuk është i mençur dhe s‟ka arritur moshën e pjekurisë 

seksuale.  

Në lidhje me gruan e mençur, me lejen e Allahut, do të flitet 

në kapitullin “Shumat për shlyerjen e dënimeve”.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Qëllimi e gabimi 

i fëmijës është një.” 
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Në një transmetim të dytë, ai ka thënë: “Prijësi i 

besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një të 

çmendur që ka vrarë me qëllim një burrë dhe ai urdhëroi që 

shumën e caktuar për shlyerjen e vrasjes, ta paguajnë njerëzit e tij. 

Gjithashtu, qëllimin dhe gabimin e të çmendurit ai e vuri në 

shkallë të barabartë. 

 Kur vrasësi, në kohën që kreu vrasjen, ishte i mençur dhe 

pastaj u çmend, dënimi për vrasjen (el kisàs) nuk rrëzohet prej tij. 

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Në mesin tonë, këtë unë e 

gjej pa asnjë kundërshtim.” 

 Shumica e fukahave kanë shkuar me dëshminë e autorit të 

librit “El Xheuahir”: “Kur i mençuri që ka arritur pjekurinë 

seksuale, vret një fëmijë, ai ekzekutohet për vrasjen e fëmijës.” 

 Gjithashtu, fukahatë ndajnë një fjalë të përbashkët me 

autorin e librit “El Xheuahir” se, kur i mençuri vret një të 

çmendur, ai nuk ekzekutohet për vrasjen e të çmendurit.  

Imam Bakiri, babai i Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi ta!), 

është pyetur për një burrë që ka vrarë një të çmendur. Si duhet të 

veprohet në këtë situatë? Ai (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: 

“Nëse i çmenduri e ka sulmuar dhe ai në mbrojtje të vetvetes e ka vrarë 

atë, ai as nuk ekzekutohet e as nuk paguan shumën e caktuar për 

shlyerjen e vrasjes. Kjo shumë u jepet trashëgimtarëve të të çmendurit 

prej “Shtëpisë së pasurisë” së myslimanëve. Nëse ai burrë e ka vrarë të 

çmendurin pa qenë i sulmuar prej tij, atëherë vrasësi ka detyrim t‟u 

paguajë shumën e caktuar për shlyerjen e vrasjes trashëgimtarëve të të 

çmendurit, t‟i kërkojë Allahut faljen e mëkatit dhe të pendohet para 

Allahut për krimin që bëri.” 
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 Fukahatë kanë mendime të ndryshme për rastin kur vret i 

dehuri, nëse ai ekzekutohet, apo jo. Shumica e fukahave kanë 

shkuar me dëshminë e autorit të librit “El Mesalik” se ai 

ekzekutohet, sepse ai është dehur me dashjen e tij, duke e ditur që 

pirja e pijeve dehëse është haram, prandaj ai gjykohet në 

dispozitën e njeriut të ndërgjegjshëm. 

 Ky është vetëm një miratim, pasi i dehuri, në të vërtetë, 

është në dispozitën e të çmendurit dhe të atij që është në gjumë, 

për faktin se edhe i dehuri i ka humbur ndjenjat, por vetëkuptohet 

se i dehuri dënohet për dehjen dhe bërjen e punëve të ndaluara 

(haram). Duhet të theksohet se dënimi i të dehurit për pirjen e 

pijes dehëse është një gjë dhe renditja e dispozitave të 

ndërgjegjësimit mbi të dehurin është një gjë tjetër. 

 5- I vrari nuk është prej atyre që lejohet të vriten. Ai që vret 

një kurvar të martuar, apo një pederast, apo një person që ka 

braktisur Islamin, ai as nuk ekzekutohet e as nuk ka detyrim të 

paguajë shumën e caktuar për shlyerjen e vrasjes, sepse vrasja e 

atyre që u përmendën, ligjërisht është bërë detyrim, ashtu siç 

është fjala e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Atë që e vret ligji (el 

had‟d), për atë s‟ka shumë për shlyerjen e gjakut.” 

 Kush vret në mbrojtje të vetvetes, ose i pret një gjymtyrë, 

apo plagos një tjetër për të marrë të drejtën e tij në zbatim të 

dënimit për të njëjtin krim, pa u sulmuar prej viktimës dhe 

viktima që iu pre dora, apo u plagos, vdes për shkak të prerjes, 

apo për shkak të plagës, mbi vrasësin në mbrojtje të vetvetes, s‟ka 

asnjë lloj dënimi, as fizik e as monetar. Gjithashtu, s‟ka asnjë lloj 

dënimi për atë që preu gjymtyrën, apo plagosi për të marrë të 

drejtën e tij (për hakmarrje). 
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 Pyetje: Kur një person vret një tjetër dhe i afërmi i të vrarit 

ka të drejtë të marrë hak e të kërkojë ekzekutimin e vrasësit, 

ndërkaq vjen një tjetër që s‟ka të bëjë me këtë vrasje dhe i ardhuri 

e vret vrasësin, si është gjykimi për këtë çështje? 

 Përgjigje: Për të afërmin e të vrarit të dytë vërtetohet e drejta 

të kërkojë ekzekutimin e vrasësit që nuk kishte të bënte me vrasjen 

e parë, kurse të afërmit e të vrarit të parë i jepet shuma e caktuar 

për shlyerjen e vrasjes prej pasurisë së të vrarit të dytë, i cili është 

vrasësi i të vrarit të parë, domethënë veprohet plotësisht sikur 

vrasësi të kishte vdekur para zbatimit të dënimit mbi të. Më sipër 

kjo çështje është trajtuar në paragrafin “Ai ka vrarë më shumë se 

një”.  

 

Gruaja dhe burri 

 Kur një grua vret me qëllim një burrë, i afërmi i të vrarit ka 

të drejtën e zgjedhjes: ose të marrë prej vrasëses shumën e caktuar 

për shlyerjen e vrasjes (ed dijetu), nëse gruaja është dakord, ashtu 

siç do të shikojmë, ose kërkon ekzekutimin e vrasëses.  

 Nëse i afërmi zgjedh ekzekutimin e vrasëses, familja e saj 

nuk gjobitet me asnjë shumë. Kur një burrë vret një grua, me fjalën 

e përbashkët të fukahave dhe me tekst, i afërmi i gruas së vrarë ka 

të drejtë të zgjedhë ose marrjen e shumës së caktuar për shlyerjen 

e vrasjes, nëse burri është dakord, ose të kërkojë ekzekutimin e 

vrasësit, por është i detyruar t‟u paguajë trashëgimtarëve të 

vrasësit gjysmën e shumës së caktuar për shlyerjen e gjakut, që 

është 500 dinarë.  
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 Prej teksteve kemi fjalën e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi 

të!): “Kur një burrë vret me qëllim një grua dhe familja e gruas kërkon 

ekzekutimin e tij, kjo është e drejta e tyre, me kusht që t‟i japin familjes së 

vrasësit gjysmën e shumës së caktuar për shlyerjen e vrasjes. Nëse ata e 

pranojnë, atyre u takon gjysma e shumës së caktuar për shlyerjen e 

vrasjes së një burri. Nëse gruaja vret një burrë, gruaja ekzekutohet për 

vrasjen e burrit dhe familja e gruas s‟ka asnjë detyrim monetar përveç 

jetës së saj.” 

 Kur dy gra së bashku vrasin një burrë, të dyja gratë 

ekzekutohen për vrasjen e atij burri dhe trashëgimtarët e të dyja 

grave s‟kanë asnjë detyrim. Imam Bakiri, babai i Imam Xhafer 

Sadikut (Paqja qoftë mbi ta!), kur është pyetur për këtë çështje, ka 

thënë: “Të dyja gratë ekzekutohen për vrasjen e atij burri.” 

Për këtë çështje asnjë nuk ka kundërshtim. 

Vërtetimi 

 Vrasja vërtetohet më rrugët vijuese: 

 1- Shumica e fukahave kanë shkuar me dëshminë e autorit 

të librit “El Mesaliku uel Xheuahiru” se vërtetimi i vrasjes bëhet 

me pohim vetëm një herë prej një të mençuri që ka arritur moshën 

e pjekurisë seksuale dhe pohon se vrasjen e ka bërë me dashjen e 

tij. Autori i librit “El Mesalik” ka thënë: “Në përgjithësi, pohimi i 

të mençurve kundër vetvetes për vrasjen e një personi është i 

vlefshëm, ashtu siç ishte i vlefshëm edhe pohimi (vetëdenoncimi) 

për kurvërimin e për vjedhjen, si dhe për të tjera krime, në të cilët 

pjesëmarrja e disa vetëve merret në konsideratë në disa analogji, 

krahas ekzistencës së një dalluesi, sepse jeta është një e drejtë 
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njerëzore, prandaj për vrasjen mjafton vetëm një pohim, ashtu siç 

është për të gjitha të drejtat.” 

 Një njeri pohon se ka vrarë me qëllim dhe vrasjen e ka 

kryer vetëm ai, pa qenë aty asnjë tjetër. Ndërkaq vjen një tjetër dhe 

thotë se vrasësi është ai dhe e ka vrarë me qëllim, pa qenë asnjë 

tjetër përveç tij dhe të dy këmbëngulin në fjalën që thanë. Kur 

puna qëndron kështu, i afërmi i të vrarit zgjedh ekzekutimin e cilit 

të dojë prej atyre të dyve, sepse secili prej dy pohuesve është 

zbatuesi në të drejtën e pohuesit, por nuk ka mundësi që ata të dy 

të bashkohen, prandaj i afërmi i të vrarit zgjedh cilin të dojë prej 

atyre të dyve. 

 Kështu gjykohet, edhe kur njëri prej atyre të dyve thotë: 

“Unë e vrava atë me qëllim.”, kurse tjetri thotë: “Unë e vrava atë 

gabimisht.” Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një 

burrë që u gjet i vrarë dhe te i afërmi i të vrarit u paraqitën dy 

burra. Njëri prej tyre tha: “Unë e vrava atë me qëllim.” 

Tjetri tha: “Unë e vrava atë gabimisht.” Imam Sadiku (Paqja qoftë 

mbi të!) është përgjigjur: “Nëse i afërmi merr fjalën e atij që pohon se e 

ka vrarë me qëllim, ai s‟ka të drejtë të kërkojë gjë prej atij që pohon se e ka 

vrarë gabimisht. Nëse merr fjalën e atij që pohoi se e ka vrarë gabimisht, 

ai s‟ka të drejtë të kërkojë prej atij që pohoi se e ka vrarë me qëllim.”  

 Kur të dy pohuesit vazhdojnë të këmbëngulin secili në 

pohimin e tij se vetëm ai e ka vratë atë me qëllim dhe askush tjetër 

përveç tij, por kur i pari tërhiqet prej pohimit të tij, pasi e pohon 

vrasjen i dyti, ata të dy as nuk ekzekutohen e as nuk kanë detyrim 

të paguajnë shumën e caktuar për shlyerjen e vrasjes, por kjo 

shumë u jepet trashëgimtarëve të të vrarit prej “Shtëpisë së 

pasurisë”.  
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Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Kjo është fjala që ka 

përhapje më të gjerë, ashtu siç transmetohet prej Imam Sadikut 

(Paqja qoftë mbi të!), i cili tregon: “Sollën te Prijësi i besimtarëve, te 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), një burrë që kishte në dorë një 

thikë të përlyer me gjak, si dhe një burrë të therur. Prijësi i 

besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!, e pyeti atë: “Ç‟do të 

thuash?” 

Burri tha: “Unë e vrava.” 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) tha: “Merreni dhe 

ekzekutojeni!” Ndërsa ata po bëheshim gati për ekzekutimin e tij, 

erdhi duke nxituar një burrë tjetër dhe tha: “Këtë e kam vrarë 

unë.” 

Atëherë Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) i tha të parit: “Ç‟të 

detyroi të pohosh kundër vetes tënde?” 

Ai u përgjigj: “Pranë nevojtores thera një dele, ndërkaq më 

duhej të urinoja dhe, kur hyra në nevojtore, gjeta këtë burrë të 

përlyer në gjakun e tij dhe ata që hynë, më morën mua. Unë 

s‟kisha se ç‟t‟u thosha atyre që më gjetën në atë gjendje.”  Imam 

Aliu (Paqja qoftë mbi të!) i la të lirë të dy burrat dhe shumën e 

caktuar për shlyerjen e vrasjes e nxori prej “Shtëpisë së pasurisë”. 

 2- Dënimi për krimin që e bën të detyrueshëm ekzekutimin 

ose prerjen e gjymtyrës vërtetohet me dëshminë e dy burrave të 

drejtë. Nuk pranohet dëshmia e grave, as kur dëshmojnë tek e tek 

e as kur dëshmojnë së bashku, ashtu siç ka thënë imam Rizai 

(Paqja qoftë mbi të!): “Nuk lejohet dëshmia e grave, as në divorc e 

as në vrasje.” 
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 Dënimi për vrasjen (el kisàs) nuk vërtetohet me një 

dëshmitar dhe me betim. Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: 

“Kjo është thënia me përhapje më të gjerë, madje në librin “Err 

Rrijàd” thuhet se kjo thënie gëzon fjalën e përbashkët të 

fukahave.” 

 Për sa u përket dënimeve që bëjnë detyrim vetëm pagesën e 

shumës për shlyerjen e krimit, por jo zbatimin e dënimit për 

vrasjen (elkisàs), siç është vrasja e prerja e gjymtyrës gabimisht, 

ato vërtetohen me një dëshmitar dhe me betim, ose me një 

dëshmitar burrë e dy dëshmitare gra, sepse dëshmia e tyre është 

dëshmi për pasurinë dhe jo për jetë njerëzish.  

 Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim e pa asnjë komplikim.” 

 Vrasjen e dëshmojnë dy vetë dhe pas ekzekutimit të 

personit kundër të cilit ata të dy dëshmuan bëhet e qartë se të dy 

dëshmitarët dëshmuan qëllimisht një gënjeshtër. Nëse është 

kështu, të dy dëshmitarët ekzekutohen, sepse në këtë rast, shkaku 

është më i fuqishëm se vrasja e drejtpërdrejtë.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për katër 

dëshmitarë, të cilët dëshmojnë kundër një të martuari se ka 

kurvëruar. Më vonë, pas ekzekutimit të të akuzuarit prej tyre, 

njëri prej katër dëshmitarëve e tërheq dëshminë e tij. Si duhet të 

veprohet në këtë situatë? Ai (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: 

“Nëse ai që e tërheq dëshminë, thotë: “Kujtova se mbi atë do të zbatohej 

dënimi me rrahje (el had‟d), tërheqësi i akuzës dënohet të paguajë 

shumën e caktuar për shlyerjen e vrasjes, sepse kemi të bëjmë me vrasje 

gabimisht. Nëse tërheqësi i akuzës thotë se e akuzova me qëllim, ai 

ekzekutohet, sepse kemi të bëjmë me vrasje me qëllim.” 
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 Kjo çështje është trajtuar me hollësi në pjesën e pestë të 

librit, në kapitullin “Raste të veçanta pas dëshmisë”, në paragrafin 

“Tërheqja prej dëshmisë”. 

 

Ngadalësimi (el leuth) 

 3- Vrasja vërtetohet edhe me atë që quhet ngadalësim (el 

leuth). Shembull për ngadalësimin: Një person akuzon një tjetër se 

ai është vrasësi, por s‟ka mundësi të sjellë argument. Në të njëjtën 

kohë, i akuzuari e mohon vrasjen. Gjithashtu, s‟ka as ndonjë 

shembull të ngjashëm me të cilin mund të mendohet vërtetësia e 

akuzës.  

 Nëse çështja qëndron kështu siç u shtrua, atëherë zbatohet 

rregulli: “Akuzuesi sjell argument dhe betohet ai që e mohon 

akuzën.” Pra, veprohet si në të gjitha rastet e ankesave. 

 Kur gjendet një shembull me të cilin mund të mendohet 

vërtetësia e akuzës, për rrjedhojë, edhe dënimi i të akuzuarit, 

akuzuesi dhe njerëzit e tij bëjnë pesëdhjetë betime, secili vetëm 

nga një betim, madje edhe sikur betuesi të mos jetë trashëgimtar. 

 Nëse janë më shumë se pesëdhjetë, do të betohen vetëm 

pesëdhjetë vetë prej tyre, nëse janë më pak se pesëdhjetë vetë, 

numri pesëdhjetë shpërndahet te ata në mënyrë të barabartë, ose 

vetëm mbi disa, sipas asaj që kërkon numri. Nëse plotësohen 

pesëdhjetë, vrasja vërtetohet, ndryshe betohet mohuesi i akuzës së 

bashku me njerëzit e tij, të cilët, gjithashtu, bëjnë pesëdhjetë 

betime. Nëse ai s‟ka aq njerëz, ose edhe ka, por ata nuk vijnë të 

betohen, atëherë i akuzuari bën vetë pesëdhjetë betime. Nëse ai i 

bën të pesëdhjetë betimet, mbi atë nuk rëndon asgjë, por, nëse ai 
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nuk i bën të pesëdhjetë betimet, atëherë vërtetohet se vrasësi është 

ai. Në lidhje me këtë çështje, kanë ardhur transmetime të shumta 

prej Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!).  

 Autori i librit “El Mesalik” ka thënë: “Një formë tjetër e 

kësaj mënyre vërtetimi është kur një i vrarë gjendet në një vend 

dhe nuk dihet se kush e vrau atë dhe kundër vrasësit nuk sillet 

argument, ndërkaq i afërmi i të vrarit akuzon vetëm njërin, ose 

akuzon një grup. Kjo ndodhi krahasohet me ndonjë ndodhi tjetër 

me të cilën kuptohet se i afërmi ka të drejtë në akuzën e tij, 

pikërisht kjo rrugë vërtetimi është ngadalësimi (el leuth).” 

 Fukahatë kanë përmendur shembuj të ndryshëm në lidhje 

me këtë çështje. Në vijim disa prej shembujve që kanë renditur 

fukahatë: 

 - I vrari gjendet i mbuluar në gjak dhe pranë tij është një 

burrë me armë dorë, prej së cilës pikon gjak. 

 - I vrari gjendet në një shtëpi, në të cilën nuk hyn askush 

përveç njerëzve të shtëpisë, por edhe ky fakt e bën të detyrueshëm 

akuzimin, edhe sikur mes atyre e mes të vrarit të mos ketë 

armiqësi. 

 - Vrasjen e dëshmon vetëm një burrë i drejtë, ose vrasjen e 

dëshmon një grup burrash jo të drejtë, ose vrasjen e dëshmojnë 

gratë, ose fëmijët, prej të cilëve nuk mund të mendohet të arrihet 

dëshmia. 

 - I vrari gjendet në një vend për të cilin ka armiqësi mes të 

vrarit dhe banorëve të atij vendi. Thjesht ekzistenca e armiqësisë 

nuk është e mjaftueshme, nëse nuk ka një shembull të ngjashëm. 
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I vrari në vendet pa pronarë  

 Kur një i vrarë gjendet në një vend publik, ose në 

shkretëtirë dhe nuk dihet se cili është vrasësi, për më tepër nuk 

arrihet as vërtetimi i akuzës mbi ndonjë person me rrugën e 

ngadalësimit, në këtë gjendje, shuma e caktuar për shlyerjen e 

vrasjes i ngarkohet “Shtëpisë së pasurisë”.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim”, duke shtuar këtu edhe tekstet e shumta që kanë 

ardhur në lidhje me këtë çështje. Prej këtyre teksteve kemi fjalën e 

Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Nëse i vdekuri gjendet në një 

vend të pabanuar, shuma e caktuar për shlyerjen e vrasjes së këtij 

personi bëhet prej “Shtëpisë së pasurisë”.”  

Gjithashtu, ai ka treguar se Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu 

(Paqja qoftë mbi të!), ka thënë: “Kush vdes në vende ku ka grumbullime 

të mëdha njerëzish, si ditën e xhuma, ose ditën e Arafatit, ose mbi urën 

ku bëhen gjuajtjet e guralecëve (xhemarat) dhe njerëzit nuk e dinë se 

kush e vrau atë person, shuma e caktuar për shlyerjen e gjakut të këtij të 

vrari, i ngarkohet “Shtëpisë së pasurisë”.” 

Nuk po përmendim këtu shumë transmetime të tjera. 

 

Marrja e të drejtës prej vrasësit 

 Kur vërtetohet vrasja gabimisht, ose vrasja me qëllim të 

dyshimtë, bëhet detyrim pagesa e shumës së caktuar për shlyerjen 

e vrasjes (ed dijetu) dhe jo ekzekutimi (el kisàs) i vrasësit. Nëse 
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vërtetohet që vrasja ishte me qëllim, atëherë bëhet detyrim 

ekzekutimi i vrasësit dhe jo pagesa e shumës së caktuar për 

shlyerjen e vrasjes. I afërmi i të vrarit s‟ka të drejtë të detyrojë 

vrasësin të paguajë shumën e caktuar për shlyerjen e vrasjes (ed 

dijetu), derisa vetë vrasësi është i gatshëm të pranojë ekzekutimin 

(el kisàs). Gjithashtu, as vrasësi s‟ka të drejtë të detyrojë të afërmin 

e të vrarit që të pranojë shumën e caktuar për shlyerjen e vrasjes, 

kur i afërmi këmbëngul në ekzekutimin e vrasësit, ashtu siç thotë 

Allahu i Lartësuar në fjalën e Tij:  

ا  َلنَّ ال ْيَّفْم َل بِدال ْيَّفْم ِد ” تَل ْيْم َلا عَللَلیْم ِد ْم فِدیْيْم َل   “ َل َل

“Ne u caktuam atyre (masat ndëshkuese) në të (në Teurat) se 

njeriu vritet për vrasjen e njeriut…” (Sure “El Maide”, ajeti 45)  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Patjetër duhet të 

dihet që në mesin tonë s‟ka asnjë kundërshtim që vrasja me qëllim 

e bën të detyrueshëm ekzekutimin e vrasësit dhe jo pagesën e 

shumës së caktuar për shlyerjen e vrasjes, qoftë kur shuma është 

send, qoftë kur është lënë të përzgjedhë i afërmi.” 

Autori i librit “El Mesalik” ka thënë: “Për vrasjen me 

qëllim, si bazë, është detyrimi për ekzekutimin (el kisàs) e 

vrasësit.” 

Kjo është fjala më në zë në mesin e fukahave, ndër të cilët 

dy shehët, Shejkh El Mufijd dhe Shejkh Et Tùsij, pasuesit dhe 

fukahatë e mëvonshëm.” 

 Patjetër që vrasësi dhe i afërmi, ose kujdestari i të vrarit, 

kanë të drejtë të bëjnë pajtim dhe të merren vesh kundrejt një 

pasurie në masën e shumës së caktuar për shlyerjen e vrasjes, ose 
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më shumë se kaq, si kompensim për të mos kërkuar ekzekutimin e 

vrasësit.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim e pa asnjë komplikim.” 

Transmetohet se Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Kush vret me qëllim një besimtar, ai ekzekutohet, përveçse kur të 

afërmit e të vrarit janë të kënaqur të marrin shumën e caktuar për 

shlyerjen e vrasjes (ed dijetu), por edhe vrasësi e dëshiron këtë.” 

Në një transmetim të dytë, ai ka thënë: “Qëllim është çdo 

goditje e qëllimshme dhe qëllimi dënohet me ekzekutim (el kisàs), sepse 

ekzekutimi është asgjësues dhe është detyrim të jetë në të njëjtën masë 

dhe jo të hiqet dorë prej ekzekutimit e të kalohet në një zëvendësues të 

ekzekutimit të vrasësit, përveçse me marrëveshje, siç veprohet për të 

gjithë faktorët që sjellin asgjësim.” 

 Në këtë transmetim gjendet edhe shpjegimi për shkakun që 

e bën detyrim zbatimin e ekzekutimit të vrasësit. Gjithashtu, bëhet 

e qartë se dënim i ngjashëm, do të thotë që ekzekutimi i vrasësit 

është bazë për krimin e vrasjes dhe nuk kalon te një tjetër, 

përveçse me ndonjë shkak që e bën detyrim, si është marrëveshja 

e dyanshme, ose kur është e pamundur hakmarrja me të njëjtën 

mënyrë. 

 Është veprim i pëlqyer (mustehab) që të afërmit e të vrarit ta 

falin vrasësin, ashtu siç urdhëron Allahu i Lartësuar në fjalën e Tij:  

 “بِدهِد فْيَل ُك َل  َلفَّارَل ٌت لَّهُك  فَلمَل ْم  َلصَلدَّقَل ”

“… por kush fal hakmarrjen, ajo është shlyerje mëkatesh për atë 

(falësin)…” (Sure “El Maide”, ajeti 45) 



Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut (Paqja qoftë mbi të!)         XII 

- 248 - 

 

Fjala tjetër e Allahut të Lartësuar: 

رُكاُك عَللَلى ااِد  فَلمَل ْم ”  “عَلفَلا  َل َلوْملَل َل فَل َلجْم

“…dhe ai që fal, e bën pajtim, shpërblimi i tij është te Allahu…” 

(sure “Esh Shùra”, ajeti 40) 

 Nëse të afërmit e të vrarit nuk e falin vrasësin dhe të gjithë 

kërkojnë ekzekutimin e tij, vrasësi ekzekutohet. Mënyra e 

ekzekutimit të vrasësit është prerja e kokës me shpatë, apo me 

mjete të tjera prej hekuri. Nuk lejohet ekzekutimi i vrasësit me 

mjete të tjera, sido që të jetë lloji i krimit që ai ka kryer, qoftë 

djegie në zjarr, ose mbytje duke i mbyllur rrugët e frymëmarrjes, 

ose helmim, ose flakje në det, apo të tjera mënyra vrasjeje. Është 

detyrim që mjeti prerës me të cilin do të ekzekutohet vrasësi, të 

jetë sa më i mprehtë, për të shmangur torturimin e të ekzekutuarit. 

Gjithashtu, ky mjet prerës të mos jetë i helmuar, me qëllim që 

ekzekutimi të mos mbështet në rrugë të tjera përveç prerjes së 

kokës.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Këtë e gjej pa asnjë 

kundërshtim, ashtu siç ka ardhur në hadithin profetik: “Kur të 

vrisni, vrisni në mënyrën më të mirë.”” 

 

Të afërmit e të vrarit 

 Fukahatë ndajnë një fjalë të përbashkët se burri dhe gruaja 

nuk trashëgojnë të drejtën për të kërkuar ekzekutimin e vrasësit, 

domethënë se burri s‟ka të drejtë të kërkojë ekzekutimin e vrasësit 
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të gruas së tij. Gjithashtu, as gruaja s‟ka të drejtë të kërkojë 

ekzekutimin e vrasësit të burrit të saj. 

 Fukahatë ndajnë një fjalë të përbashkët se të afërmit e të 

vrarit, nga ana e babait, trashëgojnë të drejtën për të kërkuar 

ekzekutimin e vrasësit dhe ata kanë të drejtë ta vrasin vrasësin. 

 Fukahatë kanë kundërshtime mes tyre në lidhje me të 

afërmit nga ana e nënës, nëse edhe ata e trashëgojnë të drejtën për 

të kërkuar ekzekutimin e vrasësit. Një grup fukahash janë 

shprehur se ata nuk e trashëgojnë të drejtën për të kërkuar 

ekzekutimin e vrasësit, pasi shumica e fukahave kanë thënë se të 

afërmit, nga ana e nënës, nuk trashëgojnë prej shumës së caktuar 

për shlyerjen e vrasjes (dijet), atëherë rezulton me më shumë 

përparësi që ata të mos trashëgojnë të drejtën për të kërkuar 

ekzekutimin e vrasësit. 

 Kur i afërmi i të vrarit është i mitur, ose është i çmendur, 

kujdestari i të miturit, ose kujdestari i të çmendurit ka detyrim të 

ruajë interesat e tyre, duke kërkuar shpejtimin e ekzekutimit të 

vrasësit, ose shtyrjen e ekzekutimit të vrasësit, ose të bëjë pajtim 

kundrejt një shume parash, ose të një pasurie. 

 

Trashëgimia e shumës për vrasjen (ed dijetu) 

 Shiko paragrafin “Shuma e caktuar për shlyerjen e vrasjes”, 

në kapitullin “Trashëgimia” të kësaj pjese.  

 

Falin disa të afërm dhe nuk falin disa të tjerë 
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 Kur të afërmit e të vrarit janë më shumë se një person dhe 

disa e falin vrasësin, pa kërkuar asgjë prej tij, me qëllim që të 

afrohen sa më shumë te Allahu i Lartësuar, kurse disa të tjerë 

këmbëngulin në ekzekutimin e vrasësit. A e kanë këtë të drejtë 

ata? Bazuar në supozimin se ai ka të drejtë të vrasë vrasësin e të 

hakmerret ndaj tij, por a ka kërkuesi i ekzekutimit të vrasësit që 

t‟u paguajë trashëgimtarëve të vrasësit pasuri në masën e pjesës së 

shumës për shlyerjen e vrasjes që i bie atij për faljen?  

 Në lidhje me këtë çështje, fukahatë janë bashkuar me 

dëshminë e autorit të librit “El Mesaliku uel Xheuahiru” se falja e 

disave nuk e rrëzon të drejtën e të tjerëve për të kërkuar 

ekzekutimin e vrasësit, por ai që kërkon ekzekutimin e vrasësit, ka 

detyrim t‟u japë trashëgimtarëve të vrasësit pasuri në masën e 

pjesës së shumës për shlyerjen e vrasjes që i bie atij për faljen.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim e pa asnjë komplikim, madje unë s‟kam gjetur 

ndonjë që mendon, ose që ngurron për këtë.” 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një burrë 

që e ka vrarë një grua dhe i vrari ka një djalë, babain dhe nënën. 

Djali thotë: “Kërkoj ekzekutimin e vrasësit të babait tim.” Babai i 

të vrarit, thotë: “Unë e kam falur.”Në fund, nëna thotë: “Dua të 

më paguajë shumën e caktuar për shlyerjen e vrasjes.” Si duhet të 

veprohet në këtë situatë? 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Djali i jep nënës 

së të vrarit një të gjashtën e shumës së caktuar për shlyerjen e vrasjes, 

sepse kaq është pjesa e saj në trashëgimin e të birit, kurse trashëgimtarëve 

të vrasësit u jep një të gjashtën e shumës së caktuar për shlyerjen e 
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vrasjes (dijet), sepse kaq është e drejta e babait mbi pasurinë e djalit të tij 

dhe pastaj djali kërkon zbatimin e dënimi për vrasësin (el kisàs).”  

Në një transmetim të dytë, kur i vrari ka dy të afërm dhe 

njëri prej tyre e fal, kurse tjetri nuk e fal vrasësin, ai që nuk e fal, 

nëse dëshiron ekzekutimin e vrasësit, u paguan të afërmeve të 

vrasësit gjysmën e shumës së caktuar për shlyerjen e vrasjes. 

 Kur njëri i afërm i të vrarit bën marrëveshje me vrasësin për 

të hequr dorë nga e drejta që ai ka për të kërkuar ekzekutimin e 

vrasësit kundrejt një shume të caktuar dhe ai e merr atë shumë 

prej vrasësit, kurse trashëgimtari tjetër këmbëngul në ekzekutimin 

e vrasësit, kërkesa e të afërmit të dytë për ekzekutimin e vrasësit 

është e lejueshme, me kusht që ai t‟u kthejë trashëgimtarëve të 

vrasësit aq sa mori i afërmi tjetër që hoqi dorë nga e drejta e tij për 

të kërkuar ekzekutimin e vrasësit, sepse krimineli s‟paguan më 

shumë se me jetën e tij. 

 Kur njëri prej të afërmve e ekzekuton vrasësin, pa i marrë 

leje të afërmve të tjerë, ai garanton pjesën e tij të shumës së 

caktuar për shlyerjen e vrasjes.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë kundërshtim e pa 

asnjë komplikim.”  

 

Leja e gjykatësit/qeveritarit 

 A ka detyrim i afërmi i të vrarit të kërkojë leje prej 

gjykatësit/ qeveritarit ligjor për ekzekutimin e vrasësit? 
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 Përgjigje: Në asnjë mënyrë, sepse ekzekutimi i vrasësit (el 

kisàs) është prej të drejtave të veçanta dhe kjo e drejtë mund të 

rrëzohet vetëm me rrëzues.  

 

Gruaja shtatzënë 

 Më sipër pamë se mbi gruan shtatzënë nuk zbatohet 

dënimi (el had‟d) për kurvëri, ose për të tjera krime, derisa ajo të 

lindë fëmijën dhe derisa jeta e fëmijës të jetë në siguri të plotë.  

Gjithashtu, gruaja shtatzënë nuk ekzekutohet për vrasje (el 

kisàs), por ajo ekzekutohet, vetëm pasi të lindë fëmijën. Autori i 

librit “El Xheuahir” ka thënë: “Madje edhe sikur barra të jetë prej 

kurvërimit. Këtë unë e gjej pa asnjë kundërshtim.” 

Kur jeta e fëmijës varet mbi gruan, do të pritet, derisa 

fëmija të mos ketë më nevojë për nënën e tij. 

 

 

*   *   * 
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GJYMTYRËT DHE PLAGËT 

 

 

 Në kapitullin e mësipërm pamë se krimi që e bën detyrim 

zbatimin e dënimit (el kisàs), ishte dy llojesh: 

 Vrasja e njeriut dhe më pak se vrasja, si prerja e një 

gjymtyre, ose plagosje pa prerje gjymtyre. Në kapitullin e 

mësipërm kemi trajtuar vetëm llojin e parë. Në këtë kapitull do të 

flasim për llojin e dytë. 

 

Plagosja 
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 Një person plagos një tjetër dhe ndodh që, krahas plagosjes, 

të kemi jo vetëm prerje gjymtyre, por edhe çarje organesh të 

brendshme, si plagosje në shpinë ose në bark. Ndodh që prerja e 

gjymtyrës është bërë në kyçe, në atë mënyrë që organi që ishte i 

lidhur me pjesën e prerë, të mbetet i shëndoshë, por mund të mos 

ndodhë kështu. Sido që të jetë, dënimi (el kisàs) për prerjet dhe 

plagosjet zbatohet, pavarësisht nëse, krahas plagosjes, ka ose jo 

edhe prerje gjymtyre krahas.  

Bazë për zbatimin e dënimit në plagosje është fjala e Allahut të 

Lartësuar:  

 “ َلاْلْمُكرُك حَل  ِدصَلاصٌت ”

 “… edhe plagët kanë të njëjtin dënim…” (Sure “El Maide”, ajeti 45), 

domethënë se dënimi do të zbatohet mbi atë pjesë të trupit ku 

është shkaktuar plaga, patjetër aty ku përngjasimi është i mundur, 

ashtu siç do të vijë më poshtë.  

 Kushtet e zbatimit të dënimit (el kisàs) për plagët janë 

plotësisht si kushtet e zbatimit të dënimit (el kisàs) për vrasjen, 

domethënë ashtu si zbatohet dënimi (el kisàs) për vrasjen e njeriut, 

po ashtu zbatohet dënimi (el kisàs) edhe për plagosjet e për prerjet. 

Personi mbi të cilin nuk zbatohet dënimi (el kisàs) për vrasjen e 

njeriut, mbi atë nuk zbatohet as dënimi (el kisàs) për më pak se 

vrasja, domethënë për plagosje, prerje gjymtyre, ose për ndonjë 

dëmtim tjetër.  

Pesë kushtet që kërkoheshin për zbatimin e dënimit (el 

kisàs) për vrasjen, ashtu siç thamë, ishin: vrasësi e i vrari kanë të 

njëjtën fe dhe të dy janë njerëz të lirë.  Gjithashtu, ndër kushtet 

ishte që vrasësi të jetë i mençur dhe i vrari të mos jetë prej atyre që 
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lejohet të ekzekutohen. Kusht tjetër ishte që vrasësi të mos ishte 

babai i të vrarit. Të gjitha këto kushte duhet të shpjegohen edhe 

këtu, duke shtuar se ndër kushtet që e bënin detyrim zbatimin e 

dënimit (el kisàs) për vrasjen, ishte edhe fakti që vrasësi e ka kryer 

vrasjen me qëllim, qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë, qoftë me anë 

të një shkaku. Edhe për plagosjen janë të njëjtat kushte krahas 

qëllimit, pavarësisht se mjeti i përdorur në shumicën e rasteve nuk 

shkakton plagosje; ose ai ka pasur qëllim vetëm rrahjen, por 

rrahja, në shumicën e rasteve, çon në plagosje, edhe pse plagosja 

nuk është qëllimi. Siç shihet, të gjitha kushtet për plagosjen, janë të 

njëjta me kushtet që u thanë për vrasjen e njeriut pa asnjë dallim. 

 

Burri dhe gruaja 

 Burrit i pritet ajo çka ai i ka prerë tjetrit, një për një. 

Gjithashtu, edhe gruas i pritet ajo çka ajo i ka prerë tjetrës. Edhe 

gruas i pritet ajo çka ajo i ka prerë burrit, kur gruaja e sulmon 

burrin, pra, një për një, domethënë, nëse gruaja i ka prerë burrit 

dorën, edhe asaj i pritet dora dhe gruaja nuk i jep burrit asnjë 

kompensim, plotësisht si në rastin kur gruaja ka vrarë me qëllim 

një burrë dhe për këtë vrasje ajo ekzekutohet, por i afërmi i të 

vrarit, ashtu siç ka ardhur në tekst, nuk mund të kërkojë më 

shumë se jetën e gruas vrasëse.  

 

Feja e Allahut nuk preket me këto mendje  

 A dënohet, burri duke i shkaktuar atij të njëjtën plagë që ai i 

shkaktoi gruas, kur e goditi në shpinë dhe plaga i doli deri në gjoks? 
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 Kjo pyetje patjetër që kërkon sqarimin si më poshtë: 

 1- Burri e ka vrarë gruan me qëllim dhe për vrasjen e gruas 

ai ekzekutohet, me kusht që i afërmi i të vrarës u jep 

trashëgimtarëve të burrit vrasës gjysmën e shumës së caktuar për 

shlyerjen e vrasjes së një burri, ashtu siç e pamë në kapitullin 

“Dënimet (el kisàs)”, në paragrafin “Burri dhe gruaja”. Nëse burri 

e ka vrarë gruan gabimisht, ai i jep të afërmit të së vrarës gjysmën 

e shumës së caktuar për shlyerjen e vrasjes së një gruaje. 

Shpjegime më të hollësishme, në lidhje me këtë çështje, do të jepen 

në kapitullin “Shumat e caktuara për shlyerjet (ed dijàt)”. 

 2- Burri i pret me qëllim gruas vetëm njërin gisht, ose dy 

gishta, ose i pret asaj tri gishta. Gruaja e merr të drejtën e saj prej 

atij, duke kërkuar që edhe atij t‟i priten tri gishta dhe për këtë 

prerje gruaja nuk i bën atij asnjë kompensim. Nëse ata të dy duan 

të bëjnë pajtim kundrejt një shume të caktuar, kjo është një e drejtë 

që u takon atyre të dyve. Në rast se burri i ka prerë gabimisht 

gruas tri gishta, burrit nuk i priten gishtat, por gruas i takon e 

plotë shuma e caktuar për shlyerjen e prerjes së tri gishtave. E 

njëjta gjë është edhe nëse gruaja i ka prerë burrit tri gishta, pa 

asnjë dallim, as në zbatimin e dënimit (el kisàs) e as në sasinë e 

shumës së caktuar për shlyerjen e dëmtimit.  

 3- Burri i pret me qëllim gruas katër gishta. Në këtë gjendje, 

gruaja ka të drejtë të kërkojë që edhe atij t‟i priten katër gishta si 

gishtat e prerë të saj, me kusht që gruaja i paguan burrit shumën e 

caktuar për shlyerjen e prerjes së dy gishtave, që është njëzet deve. 

Kjo çështje do të shpjegohet në kapitullin “Shumat e caktuara për 

shlyerjet (ed dijàt)”. 
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 Gjithashtu, gruaja ka të drejtë të bjerë në marrëveshje me 

atë kundrejt një kompensimi në para për katër gishtat e saj të 

prerë. Nëse burri i ka prerë gruas gabimisht katër gishta, i jep asaj 

vetëm shumën e caktuar për prerjen e dy gishtave. Nëse gruaja i 

pret me qëllim burrit katër gishta, burri ka të drejtë të kërkojë që 

edhe asaj t‟i priten katër gishta. Nëse gruaja i ka prerë gabimisht 

burrit gishtat, i paguan atij shumën e plotë të caktuar për shlyerjen 

e prerjes së katër gishtave.  

 Këtu kemi një pyetje që lind vetvetiu dhe mund t‟i shkojë 

në mendje kujtdo: Si mund të barazohet gruaja me burrin, kur 

burri i pret gruas dy gishta, ose tri gishta, në zbatimin e dënimit të 

njëjtë dhe në pagesën e shumës për shlyerjen e prerjes së gishtave, 

pa asnjë dallim mes gruas e burrit, qoftë kur prerja e gishtave 

është bërë me qëllim, qoftë kur prerja është bërë gabimisht, 

ndërkaq gruaja ka dallim prej burrit, kur burri i pret asaj 

gabimisht katër gishta, gruaja merr si kompensim prej burrit 

vetëm shumën e caktuar për prerjen e dy gishtave dhe, kur gruaja 

i pret burrit gabimisht katër gishta, i jep atij shumën e plotë të 

caktuar për shlyerjen e prerjes së katër gishtave. Kur gruaja i pret 

me qëllim burrit katër gishta, asaj i priten katër gishta të njëjtë, pa 

kthim. Akoma më shumë se kaq, kur burri i pret gruas gabimisht 

tri gishta, ajo merr kompensim prej burrit për prerjen e tri 

gishtave dhe, kur burri i pret gruas katër gishta, ajo merr 

kompensim prej burrit vetëm për prerjen e dy gishtave! 

 Përgjigje: Sekreti në këtë çështje nuk qëndron në mendjet 

tona, por qëndron në dy rregulla ligjore të vërtetuara qartësisht 

me tekst. Të gjithë fukakatë kanë një fjalë të përbashkët për të 

punuar me këto dy rregulla.  
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Rregulli parë: Shuma e caktuar për shlyerjen e vrasjes së 

gruas është sa gjysma e shumës së caktuar për shlyerjen e vrasjes 

së burrit. Kur gruaja vret një burrë, ajo i paguan të afërmit të të 

vrarit prej saj shumën e plotë të caktuar për vrasjen e burrit. Kur 

burri vret një grua, ai i paguan të afërmit të së vrarës gjysmën e 

shumës së caktuar për vrasjen e burrit. Gruaja ekzekutohet për 

vrasjen me qëllim të një burri, kurse burri nuk ekzekutohet për 

vrasjen me qëllim të një gruaje, por vrasësi i jep të afërmit të së 

vrarës gjysmën e shumës së caktuar për shlyerjen e vrasjes. Ky 

rregull, siç e pe, bën dallim mes gruas e burrit në vrasje, qoftë për 

dënimin (el kisàs), qoftë për shumën e caktuar për shlyerjen e 

vrasjes (ed dijetu), janë apo nuk janë kushtet. 

Rregulli i dytë: Burri dhe gruaja janë të barabartë në 

zbatimin e ligjit për (el kisàs) për prerje gjymtyre e për plagosje me 

qëllim ose gabimisht. Gjithashtu, burri dhe gruaja janë të 

barabartë për shlyerjen e prerjes së gjymtyrëve dhe të plagosjes 

kundrejt një shume të caktuar (ed dijetu), por burri e gruaja nuk 

janë të barabartë për vrasjen e njeriut, domethënë ata janë të 

barabartë në prerjet e gjymtyrëve dhe në plagosje, përveçse kur 

kompensimi (dijet) për plagosjen dhe vrasjen arrin më shumë se 

një tretën e kompensimit që paguhet për burrin dhe, kur 

kompensimi që jepet për gruan, arrin një të tretën, kompensimi që 

jepet për plagosjen e gruas, bëhet sa gjysma e kompensimit që 

jepet për plagosjen e burrit, ose për prerjen e gjymtyrës së tij, 

domethënë se kompensimi që jepet për gruan, bëhet sa gjysma e 

kompensimit që jepet për burrin, madje edhe kompensimi për 

prerjen e katër gishtave të gruas, bëhet sa kompensimi për prerjen 

e dy gishtave, domethënë se është plotësisht si kompensimi që 
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jepet për burrin, para se kompensimi për plagosjen të arrinte një të 

tretën.  

Bazuar mbi këtë rregull, kur burri plagos me qëllim një 

grua, ose i pret me qëllim asaj një gjymtyrë dhe gruaja kërkon 

hakmarrje ndaj burrit, në këtë gjendje, shikohet: Nëse kompensimi 

për plagosjen e për prerjen e gjymtyrës është më pak se 

kompensimi që jepet për burrin, ajo hakmerret kundër tij pa asnjë 

kusht. Në qoftë se kompensimi arrin masën e një të tretës, gruaja 

hakmerret kundër burrit, duke kërkuar plagosjen ose prerjen e 

gjymtyrës së burrit, me kusht që t‟i kthejë burrit gjysmën e 

kompensimit për plagosjen, ose për prerjen e gjymtyrës. Kur burri 

e ka plagosur gabimisht gruan ose i ka prerë asaj gabimisht një 

gjymtyrë, gjithashtu shikohet: Nëse kompensimi është më pak se 

një e treta, gruaja e merr të plotë këtë kompensim, ashtu siç e merr 

të plotë kompensimin edhe burri prej gruas. Nëse kompensimi 

për plagosjen, ose për prerjen e gjymtyrës është në masën e një të 

tretës, gruas i takon vetëm gjysma e kompensimit për plagosjen, 

ose për prerjen e gjymtyrës.  

Shembull: Burri i pret me qëllim gruas katër gishta. Gruaja 

s‟ka të drejtë të kërkojë që edhe atij t‟i priten katër gishta, përveçse 

kur ajo i paguan atij kompensimin për prerjen e dy gishtave, sepse 

kompensimi për prerjen e katër gishtave është më shumë se një e 

treta e kompensimit që jepet për burrin, siç do të shikojmë më 

poshtë. 

Kur burri i ka prerë gabimisht gruas katër gishta, gruas i 

takon vetëm kompensimi për prerjen e dy gishtave. E njëjta gjë 

është edhe kur burri i pret dorën gruas gabimisht, gruaja ka të 

drejtë të kërkojë prerjen e dorës së burrit, vetëm nëse ajo i kthen 
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atij gjysmën e kompensimit të caktuar për prerjen e dorës, sepse 

kompensimi për prerjen e dorës së burrit është më shumë se një e 

treta e kompensimit për shlyerjen e vrasjes. E njëjta gjë është edhe 

në raport me syrin, veshin e me organe të tjera. Sekreti i parë e i 

fundit është vetëm gjysma e shumës së kompensimit e asgjë më 

shumë. 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Gruaja e burri 

janë të barabartë, derisa kompensimi të arrijë një të tretën dhe, kur arrin 

këtë masë, kompensimi për plagosjen e burrit bëhet dyfishi për plagosjen 

e gruas.” 

Në një transmetim të dytë, i përcjellë prej Iban bin Taglebit, 

lexojmë: Iban bin Taglebi i tha Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): 

“Ç‟do të na thuash për një burrë që i ka prerë një gruaje vetëm një 

gisht? Sa është kompensimi?” 

Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Dhjetë deve.” 

Ibani përsëri e pyeti: “Po kur i pret asaj dy gishta?” 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj” “Njëzet.” 

Përsëri Ibani i tha: “Nëse i pret tri gishta?” 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) i tha: “Tridhjetë.” 

Ibani e pyeti edhe një herë: “Nëse ai i pret asaj katër gishta?” 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj: “Njëzet.” 

Këtu Ibani, i habitur, tha: “Subhànall‟llàh!”– “Vetëm t‟i o 

Allah je pa asnjë të metë! I pret tri gishta dhe detyrimi për 
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kompensimin është tridhjetë, i pret katër gishta dhe kompensimi 

u bë njëzet!” 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) i tha: “Mos u nxito o Iban. 

Ky është gjykimi i të Dërguarit të Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), gruaja është e barabartë me burrin 

deri në një të tretën e kompensimit dhe, kur kompensimi arrin 

masën e një të tretës, bëhet gjysma. O Iban, ti më gjykove mua për 

analogji, por, kur Suneti bëhet me analogji, shkatërrohet feja.” 

 Fjala e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Ky është gjykimi 

i të Dërguarit të Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!)”, si dhe fjala tjetër e tij: “Por kur Suneti bëhet me 

analogji, shkatërrohet feja.”, janë fjalë shumë të qarta, por mendjet 

tona nuk arrijnë të kuptojnë të fshehtën e këtij gjykimi, prandaj ai 

mbetet thjesht një adhurim. 

 

Ndërmjet dy gjymtyrëve 

 Më sipër u tha se kushtet e zbatimit të dënimit (el kisàs) për 

vrasjen e njeriut, patjetër duhet të plotësohen edhe në zbatimin e 

dënimit (el kisàs) për prerje gjymtyre dhe për plagosje.  

Për zbatimin e dënimit (el kisàs) për prerje gjymtyre kërkohen 

edhe këto kushte më shumë: 

 Kushti i parë: Gjymtyra e kriminelit dhe gjymtyra e viktimës 

të jenë të barabarta nga pikëpamja e shëndetit, apo është me të 

meta, ose dora e kriminelit është e paralizuar dhe dora e viktimës 

është e shëndoshë. Nuk pritet dora e shëndoshë për prerjen e 

dorës së paralizuar, prandaj në këtë rast, bëhet detyrim vetëm 
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kompensimi. Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një 

burrë që i ka prerë dorën e paralizuar një tjetri. Si duhet të 

veprohet në këtë gjendje? 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Ai ka detyrim 

një të tretën e kompensimit për prerjen e dorës.” 

 Kur krimineli është dakord që atij t‟i pritet dora e 

shëndoshë për dorën me të meta që ai i preu tjetrit, fjala e tij nuk 

dëgjohet dhe, në asnjë rast, nuk lejohet prerja e dorës së 

shëndoshë për prerjen e dorës me të meta, sepse Ligjvënësi nuk e 

ka bërë detyrim këtë prerje. 

 Dora e paralizuar pritet për dorën e shëndoshë. Rregulli 

për këtë është: Gjymtyra me sëmundje pritet për prerjen e dorës së 

shëndoshë dhe dora e shëndoshë nuk pritet për prerjen e dorës 

me sëmundje. 

 Kushti i dytë: Barazia në vend. Pritet e djathta për prerjen e 

të djathtës; pritet e majta për prerjen e së majtës; pritet gishti i 

madh për prerjen e gishtit të madh, ose pritet gishti tregues për 

prerjen e gishtit tregues. 

 Në të gjitha gjendjet nuk lejohet prerja e gjymtyrës, kur 

është frikë për jetën e personit mbi të cilin zbatohet dënimi (el 

kisàs) për prerje gjymtyre, ose është frikë për një gjymtyrë tjetër 

prej gjymtyrëve të tij, ose është frikë se do të dëmtohet mendja e 

tij, etj, sidomos dëmtimi i mendjes, sepse nuk lejohet që të 

krimineli të futet një dëmtim më i madh se krimi që ai kreu. 

 

Ndërmjet dy plagëve 
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 Kur një njeri plagos një tjetër, ai dënohet me të njëjtën 

mënyrë, ashtu siç është fjala e Allahut të Lartësuar:  

 “ َلاْلْمُكرُك حَل  ِدصَلاصٌت “

“… edhe plagët kanë të njëjtin dënim …” (Sure “El Maide”, ajeti 

45) 

 Fjala “kisàs”, në ajetin e nderuar, do të thotë “të ngjashme”, 

patjetër kur plotësohen të gjitha kushtet për të zbatuar 

ekzekutimin e vrasësit. Por për plagosjen kërkohen edhe kushtet 

vijuese:  

 Kushti i parë: Plaga është në mish dhe jo në kockë. Nëse 

plaga është në kockë, ndalohet zbatimi i dënimit të njëjtë dhe 

bëhet detyrim kompensimi, për shkak se nuk mund të bëhet një 

plagosje e ngjashme. Këtu kompensim do të thotë: Vlerësimi i 

kompensimit për gjymtyrën para dhe pas dëmtimit dhe për 

vlerësimin e shumës së kompensimit merret në konsideratë dalja 

jashtë funksionit dhe dëmtimi i gjymtyrës.  Pikë referimi për 

një vlerësim të tillë janë ata që kanë përvojë, ose vlerësimi i 

shumës së kompensimit bëhet në gjykatë.  

 Kushti i dytë: Plaga për të cilin ka zbatim dënimi (el kisàs), 

sipas shprehjes së fukahave të jetë si plaga që iu bë atij tjetrit, nga 

pikëpamja e sipërfaqes, gjerësi gjatësi, por jo nga pikëpamja e 

thellësisë. 

 Kushti i tretë: Zbatimi i dënimit (el kisàs) për plagosjen të 

mos sjellë vdekjen e të dënuarit, ose nxjerrjen jashtë funksionimit 

të një gjymtyre tjetër prej gjymtyrëve të tij, ose thyerje kocke. Nëse 
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dënimi sjell ndonjë dëmtim prej këtyre dëmtimeve që u thanë, 

atëherë çështja shtrohet për gjykim. 

 

Rrahja 

 Autori i librit “Miftahul-Kerameh”, në vëllimin 10, në 

kapitullin “Dënimet (el kisàs)”, ka thënë: “S‟ka zbatim dënimi (el 

kisàs) në rrahjen pa plagë, si për shembull, për rënien me shkelm, 

gërvishtjen dhe shtytjen, për rrahjen me kamxhik, ose me shkop.  

Nëse prej rrahjes shkaktohet një e çarë, ose ndonjë e ënjtur, 

ose ndonjë sëmundje, atëherë çështja shtrohet në gjykatë. Nëse 

prej rrahjes ndodh ndryshimi i ngjyrës, nëse fytyra skuqet shumë, 

kompensimi është një dinar e gjysmë, nëse fytyra mavijoset, 

kompensimi është tri dinarë, nëse fytyra nxihet, kompensimi është 

gjashtë dinarë, nëse këto ndryshime në ngjyrë ndodhin në pjesë të 

tjera të trupit dhe jo në fytyrë, kompensimi është sa gjysma e çdo 

lloji ngjyrosjeje të fytyrës. Nëse nuk ndodh asgjë tjetër përveç 

dhimbjes trupore, s‟ka dënim tjetër përveç qortimit.” 

 Kjo do të thotë se zbatim dënimi (el kisàs) ka vetëm për 

prerje gjymtyre e plagosje që dënohen me prerje gjymtyre, ashtu 

siç urdhëron ajeti i nderuar i Kuranit Famëlartë:  

 “ َلاْلْمُكرُك حَل  ِدصَلاصٌت ”

“… edhe plagët kanë të njëjtin dënim …” (Sure “El Maide”, ajeti 

45) 
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 Fjala e ajetit “plagët” përfshin çdo plagë. Kjo është e 

barabartë, qoftë kur krahas plagës ka prerje, qoftë kur nuk ka. Por 

fjala “plagët”, në ajetin e mësipërm, nuk përfshin rrahjen.  

 Në kapitullin “Shumat për shlyerje (ed‟dijàt)” do ta 

trajtojmë edhe një herë çështjen e rrahjes. 

 

Vërtetimi 

Zbatimi i dënimit (el kisàs) për plagët, e për prerjet 

vërtetohet vetëm me një pohim prej të mençurit që ka arritur 

moshën e pjekurisë seksuale dhe se si e ka bërë me dashjen e tij. 

Gjithashtu, vërtetohet me dëshminë e dy burrave të drejtë, por 

nuk pranohet dëshmia e grave, qoftë kur gratë dëshmojnë tek e 

tek, qoftë kur ato dëshmojnë së bashku. Gjithashtu, dënimi për 

plagë e për prerje nuk vërtetohet me dëshminë vetëm të një 

dëshmitari dhe me betim.  

Vetëkuptohet se prerja e plagosja gabimisht, vërtetohet 

edhe me dëshminë e vetëm të një dëshmitari dhe me betim, ose 

me dëshminë e një burri e të dy grave, sepse, në këtë rast, kemi të 

bëjmë me dëshmi për pasuri dhe jo për zbatim dënimi (el kisàs). 

 

*   *   * 
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BURGOSJA (Es Sixhnu) 

 

 

Librat e rinj të fik‟hut e të hadithit, çështjen se për cilin 

person bëhet detyrim burgosja, apo për cilin lejohet burgosja, e 

kanë trajtuar në shumë kapituj, krahas trajtimit të çështjeve të tjera 

sipas rastit. Unë s‟kam parë asnjë autor që të ketë vënë një kapitull 

më vete për të gjitha këto çështje, prandaj mendova t‟i mbledh 
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këto çështje në një kapitull të veçantë, me qëllim që të jetë sa më e 

lehtë për ata që dëshirojnë të njihen me këto çështje. 

 

Gruaja renegate 

 Kur gruaja e braktis Islamin, asaj i kërkohet të pendohet 

dhe, nëse gruaja pendohet, lihet me kaq. Ndryshe ajo mbahet në 

burg përgjithmonë, krahas punëve të rënda. Veç kësaj, asaj i 

pakësohet ushqimi e pijet, i jepen rroba jo të rëndomta dhe rrihet 

në kohët e namazit. (Libri “El Xheuahir”, vëllimi 6, pjesa e dytë e 

kapitullit “Dënimet (el hudùd)”, si dhe kapitulli “Renegati dhe 

vepruesi me të vdekurit e me kafshët” të kësaj pjese të librit tonë, 

paragrafi “Gruaja renegate”. 

Ai që vjedh për herë të tretë 

 Kur vjedh për herë të parë, atij i pritet dora e djathtë. Nëse 

vjedh për herë të dytë, i pritet edhe këmba e majtë, nëse vjedh për 

herë të tretë, ai dënohet me burgim të përjetshëm. (El Xhevahru 

uel Uesailu), si dhe kapitulli “Shpifja në nder, dehja, vjedhja dhe 

prerja e rrugës” të kësaj pjese të librit tonë, paragrafi “Prerja”. 

 

Ndihma e dhënë për vrasjen 

 Kur dikush kap një tjetër, ndërkaq vjen një tjetër dhe e vret 

të kapurin, kapësi dënohet me burgim të përjetshëm (“El 

Xhevàhiru uel Vesailu”, kapitulli “Dënimi “el kisàs”) 



Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut (Paqja qoftë mbi të!)         XII 

- 268 - 

 Në librin “El Uesail”, në kapitullin “Dënimi (el kisas)”, në 

kapitullin “Gjykimi” tregohet se Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) 

ka thënë: “Dënohen me burgim të përjetshëm vetëm tre: ai që kap një 

njeri dhe e mban, derisa i kapuri vritet, gruaja që braktis Islamin 

(renegatja) dhe vjedhësi, pasi i është prerë dora e këmba.” 

 

Tre, tre 

 Gjithashtu, në librin “El Uesailu” tregohet se Imam Sadiku 

(Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Imami/qeveritari ka detyrim të burgosë 

mëkatarët prej dijetarëve të fesë, injorantët prej mjekëve dhe të dembelët 

dështakë.”1 

 Gjithnjë, në kapitullin e lartpërmendur, Imam Bakiri, babai 

i Imam Xhafer Sadikut (Paqja e Allahut qoftë mbi ta!), ka thënë: 

“Nuk mbahen në burg veçse tre: rrëmbyesi, ai që ha padrejtësisht 

pasurinë e jetimit dhe personi të cilit i lihet amanet një send dhe ai 

ikën me sendin.” 

 Nëse ky transmetim është i ardhur me të vërtetë prej 

Imamit, rezulton se qëllimi i tij me fjalën “mbahet në burg”, është 

qortimi i tij ashtu si të mendojë Imami/qeveritari, kurse gruaja 

renegate, ai që kap tjetrin dhe e mban mbyllur, derisa atë e vret 

                                                            
1 Kjo fjalë në gjuhën arabe, në tekst, ka ardhur me fjalën “el ekrijàë” në numrin 

shumës. Njëjësi i kësaj fjale është “kerij‟jun”, që do të thotë “njeri i përgjumur”, 

“gjumash”. Mbase qëllimi i përdorimit të fjalës “dështakët e përgjumur”, nga 

Imami, ka qenë të tregojë të varfrit dembelë, të cilët kanë fuqi të punojnë dhe 

nuk punojnë. 
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dikush, si dhe vjedhësi që vjedh për herë të tretë, ata mbahen në 

burg në zbatim të dënimit (elhad‟d) dhe jo për qortim. 

 Gjithashtu, në të njëjtin kapitull tregohet se Imam Sadiku 

(Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Imami/qeveritari ka detyrim që të 

burgosurit për shlyerjen e borxhit t‟i nxjerrë të shoqëruar ditën e xhuma 

që ata të falin namazin e xhumasë dhe Ditën e Bajramit që ata të falin 

namazin e Bajramit dhe, pasi falin namazin e xhumasë e namazin e 

Bajramit, shoqëruesit i kthejnë në burg.” 

 

Burgosje, derisa të bëhet vërtetimi 

 Në librin “El Uesail” transmetohet prej Imam Sadikut 

(Paqja qoftë mbi të!) se Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka burgosur të akuzuarin për vrasje 

deri në gjashtë ditë, në pritje që të vinte me argument i afërmi i të 

vrarit, ndryshe e linte të akuzuarin në punën e tij. 

 Këtë çështje e ka trajtuar edhe autori i librit “El Xheuahir” 

në kapitullin “Dënimi (el kisàs)”, në çështjen e katërt. 

 

Burgosja e të falimentuarit 

 Në librin “El Uesail”, në kapitullin “el haxhru”, 

transmetohet prej Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) se Prijësi i 

besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), ka burgosur për 

mosshlyerje të borxhit dhe, pasi është bërë e qartë se i burgosuri 

ka nevojë, ose ka falimentuar, e ka liruar që ai të fitojë pasuri. 
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 Shiko në pjesën e katërt të librit tonë “Fik‟hu i Imam 

Xhaferr Sadikut (Paqja qoftë mbi të!)”, në kapitullin “Kreditimi e 

borxhi”, në paragrafin “Zgjatja e mosshlyerjs krahas fuqisë”, si 

dhe në pjesën e pestë, në kapitullin “I falimentuari”, në paragrafin 

“Burgosja e borxhmarrësit”. Gjithashtu, shiko në librin “El 

Xheuahir”, në kapitullin “Borxhi” dhe në kapitullin “el haxhru”. 

 Në kapitullin “Kreditimi e borxhi” të këtij libri kemi 

përmendur se për atë që ka për të shlyer borxhet që u ka marrë 

njerëzve dhe që ka pasuri të dukshme, gjykatësit/qeveritarit i 

lejohet ta burgosë këtë person, derisa ai të shlyejë borxhet që ka 

detyrim të shlyejë, duke punuar sipas hadithit “Është hallall 

dënimi e nderi i atij që ka”. 

 

 

Ai që shpëton vrasësin 

 Në librin “El Uesailu”, në kapitullin “Dënimi (el kisàs)” 

tregohet se Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një 

person që kishte vrarë me qëllim një burrë dhe çështja u ngrit te 

qeveritari, por ky i fundit, e la çështjen në dorën e të afërmve të të 

vrarit, që ata ta vrisnin vrasësin. Ndërkaq njerëzit e vrasësit u 

ngritën dhe e shpëtuan vrasësin prej të afrimeve të të vrarit. Është 

i drejtë veprimi i tyre? 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Mendoj 

se duhen të mbahet në burg ata që shpëtuan vrasësin, derisa ata të sjellin 

vrasësin.” 
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Pyetësi e pyeti Imamin: “Po, nëse vrasësi vdes gjatë kohës 

që ata janë në burg?”  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj: “Nëse ai vdes, 

ata kanë detyrim t‟u paguajnë të afërmve të të vrarit shumën e caktuar 

për shlyerjen e vrasjes (ed dijetu).” 

 

Burgosja e garantuesit 

 Autori i librit “El Xheuahir”, në pjesën e katërt, në 

kapitullin “Garantimi”, ka thënë: “Kur një person bëhet garant për 

të sjellë një person dhe nuk e sjell atë në kohën e caktuar, personi 

që kërkoi garantimin, ka të drejtë të kërkojë prej 

gjykatësit/qeveritarit burgosjen e garantuesit, derisa të vijë 

personi për të cilin ai u bë garant për ta sjellë. Për këtë çështje, 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Te Prijësi i 

besimtarëve, te Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), sollën një burrë që 

ishte bërë garant për një person tjetër dhe ai e burgosi atë, duke i 

thënë: “Kërkoje shokun tënd.” 

 Shiko pjesën e katërt të librit “Fik‟hu i Imam Xhaferr 

Sadikut (Paqja qoftë mbi të!)”, kapitullin “Garantimi”, paragrafin 

“Dorëzimi i personit për të cilën është dhënë garantimi”. 

 

Urdhëruesi i vrasjes 

 Autori i librit “El Xheuahir, në kapitullin “Dënimi (el 

kisàs)”, te forma e tretë, ka thënë: “Imam Bakiri, babai i Imam 

Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi ta!), është pyetur për një burrë që 
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ka urdhëruar vrasjen e dikujt dhe i urdhëruari e vrau atë. Ai është 

përgjigjur: “Vrasësi i drejtpërdrejtë ekzekutohet për vrasjen që bëri dhe 

burgoset ai që urdhëroi vrasjen, derisa të vdesë.” 

S‟ka asnjë problem që të punohet me këtë fjalë të autorit të 

librit “El-Xhevahir”, domethënë të punohet sipas këtij 

transmetimi, pasi saktësia e tij është vërtetuar, madje me këtë 

transmetim kanë punuar disa fukaha. 

 Shiko kapitullin “Dënimi (el kisàs)” të kësaj pjese, 

paragrafin “Imponimi për të vrarë, ose për të prerë”. 

 

Flokët e gruas 

 Në librin “El Xheuahir”, në kapitullin “Shuma për 

shlyerjen”, në paragrafin “Qëllimi i parë”, në lidhje me shumat e 

caktuara për prerjen e gjymtyrëve, tregohet se Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!) është pyetur për një burrë që ka sulmuar një grua dhe 

i ka rruar asaj flokët e kokës. Ai është përgjigjur: “Ai dënohet të 

rrihet me rrahje të dhimbshme dhe mbahet në burgun e myslimanëve, 

derisa gruas t‟i dalin flokët. Nëse gruas i dalin flokët, atij i merret shuma 

e kurorës që jepet për gratë e rangut të gruas në fjalë dhe, nëse asaj nuk i 

dalin flokët, prej burrit merret e plotë shuma për shlyerjen e vrasjes.” 

 

*  *  * 
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SHUMAT PËR SHLYERJET E KRIMEVE (ed dijàt) 

 

 

Parathënie 



Fikhu i Imam Xha`ferr Sadikut (Paqja qoftë mbi të!)         XII 

- 274 - 

 Dënimi ndahet në dënim edukues dhe në dënim material. 

Kategoria e parë e dënimeve përfshin dënimin për: kurvërimin, 

pederastinë, lezbizmin, vënien bashkë të dy personave, me qëllim 

që të bëjnë punë haram, shpifjen për kurvëri e për pederasti, 

dehjen, prerjen e rrugës dhe për renegatizmin, braktisjen e Islamit. 

Për të gjitha këto krime, Ligjvënësi e ka caktuar masën dhe llojin e 

dënimit dhe nuk e ka lënë vlerësimin për caktimin e dënimit në 

dorën e qeveritarëve. Dënimet për krimet e mësipërme quhen me 

termin “had‟d”, domethënë: dënim i caktuar me tekst. 

 Gjithashtu, kjo kategori dënimesh përfshin edhe dënimet 

edukuese për kryerjen e mëkateve të mëdha, por masa e dënimit 

për këto mëkate të mëdha nuk është caktuar shprehimisht prej 

Ligjvënësit, siç janë dënimet për përgojimin (gijbet) dhe për 

falsifikim (et tezvijr), apo për mëkate të tjera të mëdha, për të cilat 

Ligjvënësi e ka lënë masën e vlerësimit të dënimit në dorën e 

qeveritarëve, të cilët e zbatojnë masën e dënimit, aq sa ata e 

mendojnë të nevojshme.  

Ky lloj dënimi quhet qortim, ose dënim i deleguar dhe dënim për 

të cilin s‟ka tekst. 

 Dënimi edukues, gjithashtu, përfshin edhe ekzekutimin 

dhe prerjen e gjymtyrëve (el kisàs), domethënë dënimi i kriminelit 

për krimin e vrasjes, ose për prerjen e gjymtyrës, ose të plagosjes 

me qëllim. Është detyrim që dënimi të zbatohet i njëjtë me krimin 

e kryer, por ky dënim nuk përfshin krimin e rrahjes dhe sharjen. 

 Më sipër pamë se dënimi edukues është trajtuar në të gjitha 

pjesët e tij, kurse tani do të flasim për dënimin material. Këtë 

kapitull e kemi emërtuar “Shumat për shlyerjen e krimeve – 



-۱۲-فقه اإلمام جعفر الصادق علیه السالم      

- 275 - 

(ed‟dijàt)”, ashtu siç kanë vepruar edhe fukahatë, autorë të librave 

të fik‟hut.  

Qëllimi i përdorimit të togfjalëshit “dënim material” është 

të tregojë pasurinë që bëhet detyrim të merret prej kriminelit për 

shkak të krimit të tij mbi jetën, ose për krime të tjera. Kjo pasuri e 

detyrueshme që merret prej kriminelit, është e përcaktuar me 

fjalën e Ligjvënësit, siç është shuma për shlyerjen e vrasjes së 

njeriut, për prerjen e plagosjen e gjymtyrëve, ose për krime të 

tjera, për të cilat vlerësimi i masës së dënimit është lënë në dorën e 

qeverisë, domethënë se vlerësimi bëhet prej specialistëve të 

besueshëm në gjykimin e tyre, të cilët vlerësojnë kompensimin e 

domosdoshëm që i duhet dhënë personit mbi të cilën është kryer 

krimi, ose trashëgimtarëve të tij. Kriteri për vlerësimin e shumës 

për shlyerjen e krimit është: Të gjitha ato dënime që nuk janë të 

përcaktuara ligjërisht, vlerësohen prej qeverisë.  

Hollësitë në lidhje me këtë çështje, do të vijnë në faqet 

vijuese. 

Baza  

 Baza për caktimin e shumës për shlyerjen e krimit është 

fjala e Allahut të Lartësuar:  

تُك َل مُك ْممِد اًة إِدالَّ  َل َل اًة ” لِدهِد   َلمَل ْم  ْيَلتَل َل مُك ْممِد اًة   ۚ   َلمَلا  َلانَل لِدمُك ْممِد ٍد  َلنْم  ْيَلقْم رِد ْيْمرُك رَل ْيَل َل ٍد مُّر ْممِد َل ٍد  َلدِد َل ٌت مُّرسَللَّمَل ٌت إِد َل  َل ْم  َل َل اًة فْيَلتَل ْم
رِد ْيْمرُك  فَل ِدنْم  َلانَل مِد ْم   ۚ   َلصَّدَّ ُك ا إِدالَّ  َلنْم   ْيَل ْممٍد بْيَلیْيْم َل ُك ْم   َلإِدنْم  َلانَل مِد ْم ۖ   رَل ْيَل َل ٍد مُّر ْممِد َل ٍد   ْيَل ْممٍد عَلدُك ٍّو لَّ ُك ْم  َل ُك َل مْم ْممِد ٌت فْيَلتَل ْم

لِدهِد   َلبْيَلیْيْم ْيَل ُك ْم مِّیْمثَلاقٌت فَلدِد َل ٌت  ِد  ْيَل ْمبَل ًة مِّ َل ااِد  فَلمَل   َّْم  َلِددْم  ۖ    َل َلْمرِد ْيْمرُك رَل ْيَل َل ٍد مُّر ْممِد َل ًة  مُّرسَللَّمَل ٌت إِد َل  َل ْم رَل ْم ِد مُكتَلتَلابِدعَل ْم یَلامُك  َل ْم   ۗ  فَلصِد

 “ َل َلانَل اللَّهُك عَللِدیْمماًة اَل ِدیْمماًة 
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“Asnjë besimtari nuk i lejohet të vrasë një besimtar tjetër, 

përveçse gabimisht; kur besimtari vret një besimtar gabimisht, 

ka detyrim të lirojë një rob besimtar dhe t’i paguajë familjes së 

të vrarit shumën për shlyerjen e vrasjes. Në qoftë se i vrari 

(gabimisht) është prej një populli që është armiku juaj, atëherë 

mbetet detyrim vetëm lirimi i një robi besimtar. Në qoftë se i 

vrari është prej një populli me të cilin ju keni marrëdhënie, 

detyrim është dhënia në dorë familjes së të vrarit (shumën e 

caktuar për shlyerjen e vrasjes) dhe lirimi i një robi besimtar. Ai 

që s’ka mundësi (të lirojë një rob), le të agjërojë dy muaj rresht, 

si pendim (i pranuar) para Allahut. Allahu është më i dituri, 

ligjvënësi më i drejtë.” (Sure “En Nisa”, ajeti 92) 

 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Nëse duan të 

afërmit e të vrarit, e falin vrasësin, nëse duan, pranojnë shumën e 

caktuar për shlyerjen e vrasjes (ed dijetu).” 

Ka edhe shumë transmetime të tjera që kanë ardhur në 

lidhje me këtë çështje. 

 

Qëllim, gabim dhe qëllim gabim 

 Krimi është tri llojesh: me qëllim të mirëfilltë, thjesht gabim 

dhe qëllim i dyshimtë, që quhet edhe qëllim gabim. 

 Qëllimi i mirëfilltë është kur vrasësi, me veprimin e tij, ka 

qëllim punën që arrihet në saje të veprimit të tij, domethënë ai ka 

qëllim që me veprimin e tij, të realizojë vrasjen. Thënë ndryshe, ai 

ka qëllim veprimin e vrasësit. Autori i librit “Miftahul Kerameh” 

ka thënë: “Kështu është kur ai qëllon një njeri dhe godet një tjetër. 
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Ky është thjesht gabim, sepse i referohet mospasjes qëllim 

personin.” 

 Qëllimi i dyshimtë është kur ai ka qëllim veprimin, por 

gabon në qëllimin e tij, si për shembull, ai rreh një fëmijë për 

dënim dhe fëmija vdes. Në këtë rast, rrahja ishte qëllimi, kurse 

vdekja nuk ishte qëllim. 

 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Qëllimi është çdo 

send i vënë në shënjestër dhe e godit atë. Gabim është kur në shënjestër 

vihet një person dhe goditet një tjetër.” 

 Në një transmetim të dytë, ai ka thënë: “Nëse një burrë rreh 

një tjetër me shkop, ose e qëllon atë me gur dhe i rrahuri, ose i qëlluari 

vdes vetëm nga një e rënë para se të flasë, ky është qëllimi i dyshimtë.”  

 Në tërësi, vrasje me qëllim të mirëfilltë kemi, kur vrasja 

kryhet në mënyrë të drejtpërdrejtë, ose si pasojë e një shkaku. 

Vrasje gabim kemi, kur vrasësi ka qëllim një person të caktuar dhe 

godet një tjetër. Vrasje me qëllim të dyshimtë kemi, kur vrasja nuk 

ishte qëllimi, por ajo ndodhi. 

 

Kur është detyrim shuma për shlyerjen e krimit? 

 Bazë në vrasjen me qëllim është dënimi me të njëjtën 

mënyrë (el kisàs). Kjo është e barabartë, qoftë kur krimi është 

vrasje, qoftë kur është prerje gjymtyre, qoftë kur është plagosje. 

Fjala “el kisàs”, do të thotë “dënim i barabartë”, kurse pranimi i 

pasurisë vërtetohet vetëm me mirëkuptim të ndërsjellë dhe lejohet 

që shuma për shlyerjen e krimit të jetë në masën e caktuar për 
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krimin përkatës, ose mund të jetë më pak, ose edhe më shumë, 

ashtu siç u tha më sipër.  

 Padyshim që shuma për shlyerjen e vrasjes me qëllim, 

bëhet e detyrueshme në masën e shprehur tekstualisht në ligjin e 

fesë, kur nuk ekziston subjekti, si për shembull, kur vdes vrasësi, 

ose vrasësi është babai i të vrarit, ose i vrari është i çmendur. 

Shuma bazë për shlyerjen e vrasjes vërtetohet në vrasjen thjesht 

gabimisht, ose për vrasjen me qëllim të dyshimtë.  

 Ligji është shprehur tekstualisht për shumën e vrasjes me 

qëllim, për vrasjen gabimisht dhe për vrasjen me qëllim të 

dyshimtë. 

 

Shuma për shlyerjen e vrasjes me qëllim 

 Kur mashkulli mysliman, ose ata që hyjnë në dispozitën e 

mashkullit mysliman, si për shembull, i linduri prej prindërve 

myslimanë, shuma për shlyerjen e vrasjes së tij është njëmijë 

dinarë1, ose dhjetë mijë dirhemë, ose një mijë dele, ose dyqind 

palë rroba, ose njëqind deve, ose dyqind lopë. 

 Krimineli ka të drejtë të zgjedhë që shumën për shlyerjen e 

vrasjes me qëllim, ta japë me njërën prej gjashtë kategorive të 

pasurive të lartpërmendura, kurse i afërmi i të vrarit s‟ka të drejtë 

të kërkojë që shlyerja të bëhet me llojin e pasurisë që ai dëshiron.  

                                                            
1 Thuhet se një mijë dinarë peshojnë tri kilogramë e gjysmë dhe 29 gram flori i 
pastër. Këtë shumë e kanë vlerësuar me pesëqind lira floriri osmane. 
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Krimineli i jepet një vit kohë për të bërë shlyerjen të plotë 

dhe nuk është detyrim që shlyerja të bëhet sa më shpejt. 

Gjithashtu, nuk lejohet as shtyrja e shlyerjes më shumë se një vit, 

përveçse me miratimin e atij që ka për të marrë shumën e caktuar 

për shlyerjen e vrasjes. Në lidhje me këtë çështje, kanë ardhur 

shumë transmetime prej Ehli Bejtit. 

 Prej këtyre transmetimeve kemi fjalën e Imam Sadikut 

(Paqja qoftë mbi të!): “Në kohën e injorancës, para Islamit shuma për 

shlyerjen e vrasjes (ed dijetu) ishte njëqind deve. Këtë shumë e la edhe i 

Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e 

tij!). Më pas ai bëri detyrim për ata që mbarështonin lopë, dyqind lopë 

dhe për ata që mbarështonin dele, bëri detyrim njëmijë dele qumështi dhe 

për ata që tregtojnë rroba, bëri detyrim dyqind palë rroba.” 

Në një transmetim të dytë e të tretë, ai ka thënë: “Njëqind 

deve.” Këto transmetime tregojnë se shuma për shlyerjen e vrasjes 

me qëllim caktohet në atë lloj pasurie që ai vend ka me shumicë. 

Me këtë caktim bëhet e qartë se me fjalën “zgjedhje”, qëllimi është 

thjesht për lehtësim. 

 Shumën për shlyerjen e vrasjes me qëllim krimineli e jep 

prej pasurisë së vet dhe jo prej pasurisë së fisit të tij. Një grup 

fukahash kanë thënë se devetë duhet të jenë tre vjeç e sipër, çdo 

rrobë duhet të përbëhet prej dy rrobash prej tekstileve të Jemenit, 

kurse lopët e delet duhet të plotësojnë kuptimin që ka fjala lopë e 

dele. 

 Në lidhje me masën e shumës për shlyerjen e vrasjes me 

qëllim, s‟ka asnjë dallim, nëse i vrari është i madh, apo është i 

vogël, është i mençur apo është i çmendur, i ka gjymtyrët të 

shëndosha, apo gjymtyrët nuk i ka fare, pra, punohet sipas tekstit. 
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Ky përgjithësim përfshin shumën për shlyerjen e vrasjes me 

qëllim, vrasjes gabimisht dhe vrasjes me qëllim të dyshimtë. 

 

Shuma për shlyerjen e vrasjes gabimisht dhe vrasjes me 

qëllim të dyshimtë 

 Tri llojet e shlyerjeve për vrasjen me qëllim, vrasjen 

gabimisht dhe vrasjen me qëllim të dyshimtë, kanë të përbashkët 

zgjedhjen e njërës prej gjashtë llojeve të pasurive për të bërë 

shlyerje dhe që ishin: devetë, lopët, delet, rrobat, dirhemët 

(monedha argjendi) dhe dinarët (monedha floriri). Gjithashtu, 

kanë të përbashkët se shuma për shlyerjen e vrasjes me qëllim dhe 

shuma për shlyerjen e vrasjes me qëllim të dyshimtë, të dyja 

shumat merren vetëm prej pasurisë së kriminelit dhe jo prej 

pasurisë së fisit dhe krimineli, në këto dy lloje vrasjesh, ka të 

drejtë të zgjedhë llojin e pasurisë me të cilën do të bëjë shlyerjen. 

 Por edhe shuma për shlyerjen e vrasjes me qëllim ndahet 

prej shumës për shlyerjen e vrasjen me qëllim të dyshimtë në dy 

çështje. Çështja e parë: Në vitet e moshës së deveve dhe jo në 

numrin e deveve, domethënë ndahen sipas cilësisë dhe jo sipas 

sasisë.  

Çështja e dytë: Vrasësit me qëllim i jepet kohë një vit, që të 

paguajë shumën për shlyerjen e vrasjes, kurse kriminelit që ka 

bërë vrasje me qëllim të dyshimtë, i jepen dy vite kohë që të bëjë 

pagesën e shumës. 

Gjithashtu, edhe shuma për shlyerjen e vrasjes me qëllim 

ndahet prej vrasjes gabimisht në gjashtë çështje: 1- në vitet e 



-۱۲-فقه اإلمام جعفر الصادق علیه السالم      

- 281 - 

deveve; 2- vrasësi me qëllim e paguan shumën për shlyerjen e 

vrasjes prej pasurisë së tij, kurse ai që ka kryer vrasje gabimisht, e 

paguan shumën për shlyerjen e vrasjes prej pasurisë së fisit; 3- 

vrasësit me qëllim i jepet një vit kohë për të paguar shumën, kurse 

fisit i jepet tre vjet kohë për paguar këtë shumë; 4- vrasësi me 

qëllim ka të drejtën e zgjedhjes ndërmjet gjashtë llojeve të 

pasurive për të paguar shumën për shlyerjen e vrasjes, kurse për 

pagesën e shumës për vrasjen gabimisht e drejta e përzgjedhjes së 

llojit të pasurisë për të bërë pagesën për shlyerjen e vrasjes, i takon 

fisit. 

 Shuma për shlyerjen e vrasjes me qëllim të dyshimtë 

dallohet nga shuma për shlyerjen e vrasjes gabimisht në këto pika: 

Atij që ka bërë vrasje me qëllim të dyshimtë i jepet dy vjet kohë që 

të paguajë shumën për shlyerjen e vrasjes. Gjithashtu, ai ka të 

drejtën e zgjedhjes së llojit të pasurisë me të cilën ai do ta paguajë 

këtë shumë, kurse fisit për vrasjen gabimisht i jepet tre vjet kohë 

që të paguajë këtë shumë. Gjithashtu, fisit i jepet edhe e drejta e 

zgjedhjes së llojit të pasurisë me të cilën do të bëhet pagesa për 

shlyerjen e vrasjes. Përveç kësaj, këto dy lloje vrasjesh dallojnë nga 

njëra-tjetra vetëm për moshën e deveve dhe nuk kanë asnjë dallim 

për lopët, delet, rrobat, dirhemët e dinarët, nuk kanë dallim as për 

cilësinë e as për sasinë e pasurisë. Po kështu, shuma për shlyerjen 

e vrasjes me qëllim dallohet prej shumës për shlyerjen e vrasjes 

gabimisht nga fakti se shuma për vrasjen gabimisht nxirret prej 

pasurisë së vrasësit, kurse shuma për vrasjen gabimisht nxirret 

prej pasurisë së fisit. 

 

Vrasja në muajt e ndaluar 
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 Muajt e ndaluar janë katër: Rexheb, Dhulkadeh, Dhulhixhe 

dhe Muharrem. Fukahatë ndajnë një fjalë të përbashkët, me 

dëshminë e autorit të librit “El Xheuahir”: Ai që vret me qëllim në 

këto muaj, ka detyrim të paguajë shumën e plotë për vrasjen, plus 

një të tretën e kësaj shume, si dënim të rëndë, për shkak se ai ka 

shkelur paprekshmërinë e këtyre muajve të shenjtëruar.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një burë 

që ka vrarë në muajt e ndaluar, se sa është shuma që ai ka detyrim 

të paguajë për shlyerjen e vrasjes. Ai është përgjigjur: “Ai ka 

detyrim të paguajë jo vetëm shumën e plotë, por edhe një të tretën e kësaj 

shume.” 

 Një grup fukahash, edhe zonën e ndaluar të Mekës së 

nderuar e kanë me këto katër muaj. 

 

 

Shuma për shlyerjen e vrasjes së të lindurit prej 

kurvërimit (ibnu zinà) 

 Shuma për shlyerjen e vrasjes së të lindurit prej kurvërimit, 

që e ka shfaqur Islamin e tij, është si shuma për vrasjen e 

myslimanëve të tjerë.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Këtë unë e gjej pa 

asnjë kundërshtim në mesin e atyre që janë më vonë se autori i 

librit El Musan‟nif.” Me emrin “Musan‟nif” ai ka qëllim të tregojë 

autorin e librit “Esh Sheràiu”, që është teksti bazë i librit “El 

Xhevahir”. Autori ka vdekur në vitin 676H. 
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Shuma për shlyerjen e vrasjes së jomyslimanit që jeton në 

besën e shtetit islam (dhim’mij) 

 Shuma për shlyerjen e vrasjes së jomyslimanit që jeton në 

besën e shtetit islam, është 800 dirhemë. Në lidhje me këtë çështje, 

ka transmetime të shumta të ardhura prej Ehli Bejtit, kurse për 

vrasjen e jomyslimanëve që nuk jetojnë nën besën e shtetit islam, 

s‟ka shumë për shlyerjen e vrasjes. Autori i librit “El Xheuahir” ka 

thënë: “Pa asnjë kundërshtim e gjej këtë.” 

 

Shuma për shlyerjen e vrasjes së gruas 

 Shuma për shlyerjen e vrasjes së gruas myslimane është sa 

gjysma e shumës për vrasjen e një burri mysliman dhe kjo shumë 

paguhet më njërën prej gjashtë llojeve të pasurive që u thanë më 

sipër, qoftë kur vrasja e gruas është bërë më qëllim, qoftë kur 

vrasja ka ndodhur gabimisht, qoftë kur vrasja e saj është me 

qëllim të dyshimtë, qoftë e madhe, qoftë e vogël, qoftë e mençur, 

qoftë e çmendur, qoftë kur i ka gjymtyrët të shëndosha, qoftë kur 

nuk i ka gjymtyrët të shëndosha.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Kjo çështje gëzon 

fjalën e përbashkët të fukahave. Gjithashtu, tekstet që flasin për 

këtë janë të shumta dhe të ardhura me varg të pashkëputur 

transmetuesish. Po kështu është edhe për plagosjen e për prerjen e 

gjymtyrëve të gruas. Shuma e shlyerjes për vrasjen, plagosjen dhe 

për prerjen e gjymtyrëve të gruas, është sa gjysma e shumës që 

paguhet për shlyerjen për vrasjen, plagosjen dhe prerjen e 
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gjymtyrëve të burrit, derisa shuma që paguhet për gruan nuk 

është më pak se një e treta e shumës që paguhet për shlyerjen e 

burrit. Nëse shuma që jepet për plagosjen e për prerjen e 

gjymtyrëve të gruas, është më pak, atëherë në masën e dënimit (el 

kisàs) dhe në masën e shumës për shlyerjen (ed dijetu), si gruaja si 

burri, janë të barabartë.” 

 Këtë çështje e shpjeguam dhe e komentuam në mënyrë të 

detajuar në kapitullin “Gjymtyrët dhe plagët” të kësaj pjese, në 

paragrafin “Feja e Allahut nuk preket me këto mendje”. 

 

Fisi 

 Më sipër thamë se shuma për shlyerjen e vrasjes me qëllim 

dhe për vrasjen me qëllim të dyshimtë merret prej pasurisë së 

vrasësit. Gjithashtu, thamë se shuma për shlyerjen e vrasjes 

gabimisht merret prej pasurisë së fisit. Në lidhje me këtë çështje, 

shumica e fukahave kanë shkuar me dëshminë e autorit të librit 

“El Xheuahir” se ai që ka kryer vrasje gabimisht, nuk e paguan me 

pasurinë e tij shumën për shlyerjen e vrasjes, edhe nëse është i 

pasur. Gjithashtu, nuk paguan shumën për shlyerjen e vrasjes 

femra e afërme nga ana e babait, fëmija dhe i çmenduri i varfër. 

Nuk paguajnë as ushtarët që ka përgatitur qeveritari për luftuar 

për mbrojtjen e Islamit dhe për të lartësuar fjalën e Allahut, të 

cilëve ai u ka caktuar edhe furnizimin prej “Shtëpisë së pasurisë”. 

Nuk e paguan as i afërmi vetëm nga ana e babait. Të gjithë këta, si 

dhe trashëgimtarët e këtyre, nuk paguajnë asgjë për vrasjen 

gabimisht, sepse këto nuk i përfshin emri “fis”, i cili përballon 

shumën për shlyerjen e vrasjes gabimisht. 
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 Ata që përballojnë pagesën e shumës për shlyerjen e vrasjes 

gabimisht në vend të vrasësit, janë fisi i afërm nga ana e babait, si 

vëllezërit, xhaxhallarët dhe fëmijët e vëllezërve e të xhaxhallarëve. 

Nëse këta nuk janë, atëherë kemi garantim publik. Shpjegimi për 

këtë është dhënë në kapitullin “Trashëgimia” , në paragrafin 

“Afërsia”. Nëse edhe garantimi publik nuk është, atëherë shuma 

për shlyerjen nxirret prej “Shtëpisë së pasurisë”, sepse gjaku i 

myslimanit nuk shkon kot. Nuk është kusht që personi i cili do të 

përballojë pagesën e shumës për shlyerjen e vrasjes gabimisht, të 

jetë trashëgimtar në çast. 

 Pyetje: A hyjnë prindërit dhe fëmijët në fjalën “fis”, që edhe 

ata të paguajnë për të mbuluar shumën për shlyerjen e vrasjes 

gabimisht së bashku me të afërmit nga ana e babait, që e kanë 

detyrim ta mbulojnë këtë shumë? 

 Fukahatë më të dëgjuar kanë shkuar me dëshminë e 

Dëshmorit të dytë, në librin “El Mesalik” dhe në librin “Sherhu 

Lum‟ah” për moshyrjen e tyre dhe ata nuk përballojnë asnjë send 

prej asaj shume, sepse baza është mospërgjegjësia e tyre, derisa të 

vërtetohet argumenti, por argument s‟ka, përveç transmetimit të 

Selemehit. Edhe ky transmetim është i gradës “Daijf”-“Dobët”.  

Gjithsesi, vërtetimi i detyrimit për të paguar shumën për shlyerjen 

e vrasjes gabimisht prej të afërmve nga ana e babait, nuk kërkon 

që ky detyrim të vërtetohet edhe mbi babain e mbi djalin. 

 Fukaha të tjerë kanë thënë se edhe babai edhe djali hyjnë në 

fis dhe kanë pjesën e tyre së bashku me të tjerët për të përballuar 

shumën për shlyerjen e vrasjes gabimisht.  
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Ndër fukahatë që e kanë shprehur këtë mendim është edhe 

autori i librit “Esh Sheràiu uel Xheuàhiru”, duke u bazuar në 

faktin se shuma për shlyerjen e vrasjes gabimisht është detyrim i 

fisit dhe fjala “fis” (në tekstin arabisht “usbeh”), përfshin edhe 

babin, edhe djalin. 

 

Shlyerja (el kef’fàreh) 

 Kush vret me qëllim një mysliman, ai bashkon lirimin e një 

robi besimtar, agjërim dy muaj rresht dhe ushqim për 

gjashtëdhjetë të varfër. Ky bashkim i rrugëve për shlyerjen quhet 

Shlyerje e bashkimit. Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Për 

këtë fukahatë kanë një fjalë të përbashkët, duke shtuar edhe 

tekstet e shumta, prej të cilave kemi transmetim e gradës “Sahijh”-

“I saktë”, i përcjellë prej Sinanit, i cili tregon se Imam Sadiku 

(Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një besimtar të vrarë me 

qëllim, a lejohet pendimi për vrasjen e tij?  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Nëse ai e 

ka vrarë për besimin e tij, për atë të vrarë s‟ka pendim. Nëse ai e ka vrarë 

në zemërim e sipër, ose për ndonjë shkak prej shkaqeve të kësaj bote, 

pendimi i vrasësit për të vrarin është, ai të ekzekutohet për vrasjen. Në 

qoftë se askush s‟ka dijeni se ai është vrasësi, ai vetë shkon te të afërmit e 

të vrarit dhe u pohon atyre se ai është vrasësi. Nëse ata e falin dhe nuk e 

vrasin, ai ka detyrim t‟u japë atyre shumën e caktuar për shlyerjen e 

vrasjes me qëllim, njëkohësisht liron një rob besimtar, agjëron dy muaj 

rresht dhe jep ushqim për gjashtëdhjetë të varfër. Nëse ai e ka kryer 

gabimisht vrasjen, ose vrasja ka ndodhur me qëllim të dyshimtë, vrasësi 

ka detyrim t‟i paguajë familjes së të vrarit shumën për shlyerjen e vrasjes 

dhe shlyerjen e bën duke liruar një rob. Nëse s‟ka mundësi, agjëron dy 
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muaj rresht dhe, nëse s‟ka fuqi as të agjërojë, atëherë ushqen 

gjashtëdhjetë të varfër.” 

 Shlyerjet e të gjitha llojeve i kemi shpjeguar së bashku me 

argumentet përkatëse në pjesën e pestë, në kapitullin “Shlyerjet”. 

 Shlyerja është detyrim për vrasjen me qëllim, për vrasjen 

gabimisht dhe për vrasjen me qëllim të dyshimtë të një myslimani, 

mashkull ose femër qoftë i vrari, i madh ose i vogël, i mençur ose i 

çmendur, por shlyerja nuk është detyrim për vrasjen e 

jomyslimanit, qoftë për vrasje me qëllim, qoftë kur vrasja e tij ka 

ndodhur gabimisht, ose me qëllim të dyshimtë.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Këtë unë e gjej pa 

asnjë kundërshtim.” 

 Gjithashtu, shlyerja nuk është detyrim në mënyrë të prerë, 

kur vepruesi fillon të kryejë vetëvrasje, por, nëse vepruesi është 

shkak për vrasjen, si ai që ka hedhur një gur, ose ka ngulur një 

thikë, ose ka gërmuar një gropë jashtë pronës së tij dhe dikush 

vdes prej këtyre shkaqeve, vepruesi ka detyrim të paguajë për 

viktimën vetëm shumën për shlyerjen e vrasjes dhe nuk ka 

detyrim të bëjë shlyerje. 

 

E ardhur prej shkakut 

Më sipër, në kapitullin “Dënimi (el kisàs)”, në paragrafin 

“Vrasja e drejtpërdrejtë dhe vrasja e ardhur prej shkakut”, pamë 

se vrasja mund të ishte e drejtpërdrejtë, por mund të ishte edhe e 

ardhur prej një shkaku. Për këtë të dytën përmendën disa 

shembuj. Fukahatë janë zgjatur shumë në kapitullin e shumave 
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për shlyerjet dhe kanë sjellë shembuj të ndryshëm, prej të cilave në 

vijim do të shikojmë disa prej tyre: 

 1- El Al'lameh El Hil'lij, në librin “El Kauaid” dhe autori i 

librit “Miftahul  Kerameh”, në komentin e këtij libri, kanë thënë 

se, kush hidhet me qëllim nga një lartësi dhe rastis që ai bie mbi 

një tjetër dhe ai tjetri vdes, nëse ai që u hodh nga lartësia, kishte 

qëllim të binte mbi atë person dhe prej rënies mbi të ai vdes, në 

shumicën e rasteve të tilla, ai ekzekutohet, sepse veprimi i tij është 

vrasje me qëllim, edhe nëse ai nuk kishte qëllim vrasjen, por ai që 

kishte qëllim veprimin, është vrasësi. Në qoftë se prej një veprimi 

të tillë, në shumicën e rasteve, nuk shkaktohet vdekje, atëherë 

kemi të bëjmë me vrasje me qëllim të dyshimtë, edhe pse, në të 

vërtetë, ai s‟kishte qëllim vrasjen. Nëse çështja qëndron kështu, në 

shumicën e rasteve, ai nuk ekzekutohet, sepse kemi të bëjmë me 

vrasje me qëllim të dyshimtë dhe s‟kishte qëllim vrasjen. Nëse me 

veprimin e tij kishte qëllim vrasjen, atëherë kemi të bëjmë me 

vrasje me qëllim. 

 2- Gjithashtu, në librin “Miftahul Kerameh” thuhet: “Kur 

era hedh një person me vrull mbi një person, ose dikush rrëshqet 

dhe bie mbi një tjetër, i cili vdes si pasojë e rënies sipër tij, për këto 

ndodhi s‟ka garantim.” 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një burrë 

që rrëzohet sipër një tjetri dhe e vret atë. A ka detyrim ky burrë 

për të shlyer vrasjen? Ai (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Mbi 

atë s‟ka asnjë detyrim.” 

 Pyetje: Fukahatë kanë një fjalë të përbashkët se, kur ai që 

është në gjumë, a garanton ndonjë shumë, nëse për shkak të 
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rrotullimit në gjumë ai vret (shtyp) një njeri, ose i shtypuri prej tij 

nuk është njeri? 

Në të vërtetë, fukahatë kanë mendime të ndryshme në 

lidhje subjektin që do të bëjë garantimin, nëse garantuesi do të jetë 

fisi, apo ai që ishte në gjumë. Nëse ai që është në gjumë, gjatë 

rrotullimit, vret një njeri, do të ishte garantuesi, atëherë edhe ai që 

rrëshqet, si dhe ai që e flak era, duhet të garantojnë për vrasjen që 

shkaktuan, apo garantimin për këtë vrasje do ta bëjë fisi. Siç 

shihet, mendimet ndryshe të fukahave në lidhje me personin në 

gjumë, nuk janë të pakta. 

 Përgjigje: Ka një dallim të qartë mes atij që e flak era 

përdhunshëm, që bie mbi një tjetër dhe mes atij që është në gjumë. 

Në pikëpamjen e traditës, i pari në të vërtetë, është plotësisht si një 

vegël qorre, kurse për të dytin, në pikëpamjen e tyre, ata ia 

adresojnë atij vdekjen, edhe pse ai i kishte humbur ndjenjat, 

domethënë që në atë gjendje, edhe ai është plotësisht si i çmenduri 

dhe fëmija që nuk dallon. 

 3- Kush thërret një tjetër dhe e nxjerr atë prej shtëpisë së tij 

natën, nëse i thirruri nuk kthehet, thirrësi ka detyrim të paguajë 

shumën e caktuar për shlyerjen e vrasjes. Kjo shumë nxirret prej 

pasurisë së thirrësit dhe jo prej pasurisë së fisit. Autori i librit “El 

Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë kundërshtim, ashtu siç ka thënë 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!): “Kur burri thërret vëllain e tij 

natën, thirrësi është garantues, derisa i thirruri të kthehet në 

shtëpinë e tij.”  

 Pyetje e dytë: Si është dispozita, kur gjendet një i vrarë? 
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 Përgjigje: Kur pretendohet se personi që e nxori prej 

shtëpisë, është vrasësi, por me argument vërtetohet e kundërta e 

pretendimit, ai është i pafajshëm dhe mbi atë person nuk mund të 

zbatohet ligji për vrasjen, por ai e paguan shumën e caktuar për 

shlyerjen e vrasjes prej pasurisë së tij dhe jo prej pasurisë së fisit. 

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Me tekst dhe me sentencën 

(fetva) e fukahave, duke shtuar si bazë mospërgjegjësinë e fisit për 

shumën e caktuar për shlyerjen e vrasjes.” 

 Pyetje e tretë: Si është dispozita, kur dikush gjendet i 

vdekur? 

 Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Kur dihet se ai s‟ka 

vdekur për shkak të rrahjes, ose të vrasjes, ai që e nxori prej 

shtëpisë, s‟ka asnjë detyrim, por, kur nuk dihet shkaku i vdekjes 

së tij, në këtë gjendje, thirrësi që e nxori atë prej shtëpisë, ka 

detyrim të paguajë shumën e caktuar për vrasjen, për shkak se 

argumentet e garantimit janë të pakushtëzuara. 

 4- Ai që ka një kafshë dhe e di se, sikur ai ta lëshojë atë 

kafshë, kafsha do të mësyjë njerëzit dhe pasuritë e njerëzve, ai ka 

detyrim që këtë kafshë ta mbajë të mbyllur dhe ta ruajë. Kjo është 

e barabartë, qoftë kur kafsha është qen, ose deve, ose kalë, ose ka, 

apo ndonjë kafshë tjetër. Nëse i zoti i kafshës është i shkujdesur 

dhe për rrjedhojë kafsha shkakton ndonjë dëmtim, ai do të 

garantojë dëmin që bëri kafsha e tij.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim e pa asnjë komplikim.” 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një deve 

të egërsuar që ka vrarë një burrë. Vëllezërit e të vrarit vijnë dhe e 
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therin devenë me shpatë. Si duhet të veprohet në këtë situatë? Ai 

(Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “I zoti i devesë është garantues 

për shumën e caktuar për shlyerjen e vrasjes, por ai heq prej asaj shume 

çmimin për devenë e tij.” 

 Kur i zoti i kafshës nuk ka dijeni që kafsha e tij është e tillë, 

sepse ajo kafshë nuk e kishte këtë zakon, ose i zoti i kafshës ka 

dijeni për gjendjen e kafshës së tij, por ka rezerva, sepse kafsha më 

parë s‟ka manifestuar të tilla zakone, ai nuk garanton për atë 

kafshë.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kur mëzi sulet 

për herë të parë, s‟ka garantim për këtë, nëse mëzi e përsërit për herë të 

dytë, atëherë pronari garanton për dënim që shkaktoi kafsha e tij.” 

 Disa prej këtyre shembujve i kemi përmendur edhe në 

kapitullin “Qiramarrja dhe rrëmbimi”. 

 

*  *  * 

 

 

 

SHUMA PËR GJYMTYRËT, DOBITË DHE 

FRAKTURAT 
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Nga sa u tha më sipër, u bë e qartë se krimi kundër jetës me 

qëllim, e bën të detyrueshëm zbatimin e dënimit (el kisàs). Por 

lejohet që krimi i vrasjes me qëllim të shlyhet edhe me pagesën e 

shumës së caktuar (ed dijetu), kur të dyja palët bien në marrëveshje 

për këtë. Gjithashtu, u bë e qartë se krimi kundër jetës gabimisht, 

ose me qëllim të dyshimtë, e bën të detyrueshëm shlyerjen e 

vrasjes me pagesë. Po kështu, u bë e qartë se edhe krimi jo kundër 

jetës mund të jetë me qëllim, gabimisht dhe me qëllim të 

dyshimtë, si plagosja dhe prerja e gjymtyrës me qëllim. Nëse është 

i mundur zbatimi i dënimit (el kisàs) të ngjashëm, gjymtyrë për 

gjymtyrë dhe plagë për plagë, kjo formë e zbatimit të ligjit është e 

lejuar. Nëse krimi nuk është as plagosje e as prerje gjymtyre, ose 

është i pamundur zbatimi i ligjit një për një në mënyrë të 

ngjashme, atëherë bëhet detyrim kompensimi.  

 Më sipër u shpjegua shuma e detyrueshme për shlyerjen e 

vrasjes. Tani do të flasim për shumën e shlyerjes për prerjen e 

gjymtyrëve, si dora dhe këmba. Gjithashtu, do të flasim edhe për 

shumën e shlyerjes së dëmtimit të dobive të përgjithshme për jetën 

e njeriut, si mendja dhe dëgjimi. 

 Për çdo krim, jo krim kundër jetës, që në ligj ka një dënim 

të caktuar, veprohet në përputhje me ligjin dhe për çdo krim që në 

ligj s‟ka dënim të caktuar, për atë krim bëhet detyrim kompensimi 

i quajtur me emrin “gjykim”.  

Fjala “kompensim” në tekstin arabisht, ka ardhur me fjalën 

“el-irsh”. Qëllimi i përdorimit të kësaj fjale është të tregojë 

mbulimin me një shumë të caktuar për nxjerrjen e gjymtyrës jashtë 

funksionimit, ose dëmtimin e organit apo të gjymtyrës. Këtë 

vlerësim e bëjnë specialistët me përvojë.  
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Në tekst kanë ardhur vlerësime për tetëmbëdhjetë pjesë 

prej pjesëve të njeriut, ashtu siç thuhet në librin “El Xheuahir”, të 

cilat ne do t‟i paraqesim në mënyrë të përmbledhur. Më pas, në 

vijim do të flasim për dobitë. 

 

1- Flokët 

 Kush shkakton rënien e flokëve të njeriut, në atë mënyrë që 

viktimës nuk i dalim më kurrë flokët, ai ka detyrim ta paguajë të 

plotë shumën që paguhet për shlyerjen e vrasjes së njeriut, 

mashkull apo femër qoftë viktima, sepse floku është i njëjtë te 

njeriu.  

Fukahatë kanë një fjalë të përbashkët se çdo gjë që është 

vetëm një në trupin e njeriut, shuma për shlyerjen është e plotë.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një burrë 

që hyn në banjë (hamam) dhe mbi atë derdhin ujë të valuar, çka i 

shkakton rënien e flokëve e të qimeve të mjekrës dhe as flokët e as 

mjekra nuk i dalin më përgjithmonë. Si duhet të veprohet në këtë 

rast? Ai (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Ai (hedhësi i ujit të 

valuar) ka detyrim të paguajë shumën për shlyerjen (ed dijetu).” 

 Kur flokët bien dhe më pas ato dalin përsëri, nëse i 

dëmtuari është mashkull, bëhet detyrim kompensimi i plotë, sepse 

nuk ka tekst për të vlerësuar dënimin. Nëse i dëmtuari është grua, 

shuma për këtë shlyerje është e barabartë me shumën e kurorës që 

jepet për të ngjashmet me të dëmtuarën.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Këtë unë e gjej pa 

asnjë kundërshtim.” 
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Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një burrë 

që sulet mbi një grua dhe i rruan asaj flokët. Si duhet të veprohet 

në këtë situatë? Ai (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Burri 

sulmues rrihet me rrahje të dhimbshme dhe mbahet në burgun e 

myslimanëve, derisa gruas t‟i dalin flokët. Nëse flokët dalin, burrit 

sulmues i merret shuma e kurorës që ai ka paguar për gratë e veta. Nëse 

gruas, viktimë e sulmit, nuk i dalin më flokët, prej sulmuesit merret e 

plotë shuma për shlyerjen e vrasjes.” 

 Edhe për qimet e mjekrës merret e plotë shuma për 

shlyerjen, nëse ato nuk dalin më. Nëse ato dalin, atëherë do të 

bëhet vetëm kompensim. Thuhet se masa e kompensimit është sa 

një e treta e shumës për shlyerjen e vrasjes, ashtu siç është fjala e 

Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu 

(Paqja qoftë mbi të!), ka gjykuar për mjekrën, kur ajo rruhet dhe nuk 

rritet përsëri. Për këtë paguhet e plotë shuma për shlyerjen e vrasjes dhe, 

nëse mjekra rritet, kompensimi është sa një e treta e shumës për shlyerjen 

e vrasjes.” 

 Për rruajtjen e të dyja vetullave kompensimi është pesëqind 

dinarë dhe për rruajtjen e njërës vetull, kompensimi është dyqind 

e pesëdhjetë dinarë. Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Në 

përputhje të plotë me fjalën e shumicës së fukahave, madje për 

këtë janë shprehur edhe fukahatë më të dëgjuar.” 

 Shumica e fukahave kanë shkuar me dëshminë e 

Dëshmorit të dytë, në librin “Sherhu Lum‟ah”: “Për shkuljen e 

katër qerpikëve (dy lart e dy poshtë), nëse ato nuk rriten më, 

atëherë jepet e plotë shuma (ed dijetu) për shlyerjen e vrasjes. Nëse 

janë shkulur më pak se katër qerpikë, jepet kompensim. 
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Gjithashtu, jepet kompensim edhe kur rriten përsëri të katër 

qerpikët. 

 Për sa u përket qimeve të gjoksit, krahëve, kërcirit etj, 

vërtetohet vetëm kompensimi. 

 

2- Syri 

 Për të dy sytë, shuma (ed dijetu) paguhet e plotë. Vetëm për 

njërin sy, me fjalën e përbashkët të fukahave dhe me tekst, 

paguhet gjysma e shumës. Prej teksteve kemi fjalën e Imam 

Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Çdo gjë që te njeriu është dy, për të dy 

bëhet detyrim shuma e caktuar (ed dijetu), në njërin prej atyre të dyve, 

gjysma e shumës dhe për çdo organ të njeriut që është vetëm një, shuma e 

shlyerjes (ed dijetu) paguhet e plotë.” 

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “S‟ka dallim mes 

syrit të shëndoshë dhe syrit me shikim të dobët, ose syrit që loton 

në të shumtën e kohës, ose të syrit me kokërdhok të dalë. 

Për syrin e shëndoshë, pa sëmundje (anaphylaxis), ose për 

syrin me një sëmundje prej Allahut të Lartësuar (i verbuar), ashtu 

siç janë shprehur fukahatë, jepet shuma e plotë, sepse, në raport 

me atë njeri, ai sy është në pozitën e të dy syve.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), në lidhje me këtë çështje, 

ka thënë: “Kur ka vetëm njërin sy, shuma paguhet e plotë.” 

 

3- Hunda 
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 Për hundën shuma paguhet e plotë, kur hunda shkulet prej 

vendit të vet, sepse hunda është vetëm një dhe çdo gjë që te njeriu 

është vetëm një, për atë shuma e shlyerjes paguhet e plotë. 

 Për dëmtimin e vetëm njërës prej dy vrimave të hundës 

paguhet gjysma e shumës, sepse hunda është e përbërë prej dy 

vrimave dhe, çdo gjë që te njeriu është dy, për njërin paguhet 

gjysma e shumës së caktuar për shlyerjen. 

 

4- Veshi 

 Për të dy veshët shuma e shlyerjes paguhet e plotë dhe 

vetëm për njërin vesh paguhet gjysma e shumës së caktuar për 

shlyerjen, plotësisht si për të dy sytë e për të dy vrimat e hundës. 

S‟ka dallim mes veshit të shëndoshë dhe veshit të shurdhuar, 

sepse fuqia e dëgjimit është një gjë dhe veshi është një gjë tjetër, 

pasi ndodh që njeriu të dëgjojë edhe pa veshë, ose njeriu mund të 

ketë veshë, por nuk dëgjon.  

Për këtë çështje do të flitet, kur të trajtojmë dobitë. Gjithashtu, 

edhe kur shkaktohet humbja e dëgjimit, shuma për shlyerjen 

paguhet e plotë, sepse dëgjimi është plotësisht si mendja. 

 Kur është prerë një pjesë e veshit, merret në konsideratë e 

gjithë sipërfaqja e veshit, duke filluar që prej bazës së veshit. Pjesa 

e prerë i llogaritet veshit, ç‟ka do të thotë se shuma për shlyerjen 

vërtetohet sipas pjesës së prerë.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë kundërshtim, 

ashtu siç është fjala e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Ajo që 
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pritet prej veshit, por jo llapa e veshit, llogaritja e shumës bëhet sipas asaj 

që është prerë.” 

 

5- Buza  

 Gjykimi për të dy buzët është si gjykimi për të dy veshët. 

Thuhet se për buzën e sipërme paguhet një e treta e shumës së 

caktuar për shlyerjen, kurse për buzën e poshtme paguhen dy të 

tretat e shumës, sepse buza e poshtme kap ushqimin e ujin dhe 

spraps jargët.  

 

 

 

6- Gjuha 

 Shuma e shlyerjes për prerjen e gjuhës paguhet e plotë, 

sepse gjuha është vetëm një, kurse për memecin që nuk flet fare, 

autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “S‟ka asnjë mendim ndryshe 

se shuma e shlyerjes për memecin që nuk flet fare, është sa një e 

treta e shumës (dijet), ashtu siç ka thënë Imam Sadiku (Paqja qoftë 

mbi të!): “Për memecin që nuk flet fare dhe për të verbrin, paguhet një e 

treta e shumës.” 

 

7- Dhëmbët 
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 Goja e njeriut ka 28 dhëmbë dhe shuma për të gjithë 

dhëmbët paguhet e plotë. Për disa dhëmbë paguhet më pak, sipas 

diferencës për dhëmbët e parë, për dhëmbët prerës dhe për 

dhëmballët, ashtu siç thuhet në transmetimin e ardhur prej Imam 

Bakirit, babait të Imam Xhafer Sadikut (Paqja e Allahut qoftë mbi 

ta!). Me këtë transmetim kanë punuar fukahatë, si dhe me 

dëshminë e autorit të librit “El-Mesalik” dhe me dëshminë e 

autorit të librit “El Xhevahir”. 

Ja edhe transmetimi: Imam Bakirit (Paqja qoftë mbi të!) i 

thanë: “Disa njerëz kanë në gojën e tyre tridhjetë e dy dhëmbë, 

disa të tjerë kanë njëzet e tetë dhëmbë. Mbi cilin numër dhëmbësh 

do të pjesëtohet shuma për shlyerjen e dhëmbëve?” 

Imam Bakirit (Paqja qoftë mbi të!) u është përgjigjur: “Krijimi 

është njëzet e tetë, dymbëdhjetë dhëmbë në pjesën e përparme të gojës dhe 

gjashtëmbëdhjetë dhëmbë në pjesën e pasme të gojës, mbi këtë numër 

pjesëtohet shuma për pagesën e dhëmbëve. Kur thyhet dhe bie vetëm njëri 

prej dhëmbëve të pjesës së përparme të gojës, është pesëqind dirhemë dhe, 

meqë ato janë dymbëdhjetë, atëherë shuma për shlyerjen e dhëmbëve të 

parmë është gjashtë mijë dirhemë. Kur thyhet vetëm një dhëmballë dhe 

ajo bie, shuma që paguhet për shlyerjen, është dyqind e pesëdhjetë 

dirhemë dhe, meqenëse ato janë gjashtëmbëdhjetë, shuma që paguhet për 

të gjitha dhëmballët, është katër mijë dirhemë, domethënë se shuma për 

dhëmbët e përparmë dhe për dhëmbët e pjesës së pasme të gojës, të dyja 

shumat së bashku, janë dhjetë mijë dirhemë. Kur numri i dhëmbëve është 

më shumë se njëzet e tetë, si dhe kur është më pak se njëzet e tetë, për 

dhëmbët që janë më shumë se ky numër dhe për ato që janë më pak, nuk 

paguhet asnjë shumë shlyerje.” 
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 Fjala e tij (Paqja qoftë mbi të!) “për më shumë” nuk paguhet 

shuma për shlyerjen e dhëmbëve të shtuar, do të thotë që për 

dhëmbët më shumë se njëzet e tetë, shuma e përgjithshme për 

dhëmbët nuk shpërndahet në më tepër se njëzet e tetë dhëmbë, 

por për këtë çështje mbetet vend që zgjidhje të bëhet me gjykim, 

ashtu siç e ka bërë zgjidhjen autori i librit “El Xheuahir” dhe 

shumë fukaha të tjerë. 

 Kurse thënia e tij (Paqja qoftë mbi të!) “për më pak s‟paguhet 

shumë shlyerje”, do të thotë se, kur janë më pak dhëmbë, shuma 

që jepet për një dhëmb, hiqet prej shumës së përgjithshme që 

paguhet për shlyerjen e të gjithë dhëmbëve, edhe nëse dhëmbi 

ekzistues. 

 Gjithashtu, s‟ka asnjë dallim mes dhëmbit të zi, të bardhë, e 

të verdhë, ashtu siç janë krijuar. 

 

 

8- Fyti 

 Kur njeriut i thyhet fyti, ose fyti e ka të pamundur të 

gëlltisë, shuma për shlyerjen paguhet e plotë. Nëse fyti mbetet në 

këtë gjendje për disa ditë, por më pas shërohet dhe kthehet në 

gjendjen normale, atëherë masa për shumën e shlyerjes do të 

vlerësohet prej njerëzve me përvojë, sipas shkallës së dëmtimit që 

ka pësuar. 

  

9- Dy nofullat 
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 Për të dy nofullat, shuma e shlyerjes paguhet e plotë, për 

njërën nofull paguhet gjysma e shumës, për të dy nofullat së 

bashku me dhëmbët, paguhen dy shuma shlyerje. Kur janë të dy 

nofullat dhe disa dhëmbë, llogaritja bëhet sipas dhëmbëve të 

thyer. Në tekstin arabisht, për të dy nofullat (el lihjetàni) jepet ky 

përshkrim: Dy nofullat janë dy kockat mbi lëkurën e të cilave 

mbijnë qimet e mjekrës dhe çdo nofull, puqet me veshin. 

 

10- Dy duart 

 Për të dyja duart, shuma e shlyerjes paguhet e plotë. Vetëm 

për njërën dorë, paguhet gjysma e shumës, ashtu siç ishte rregulli: 

Çdo pjesë e trupit të njeriut që është vetëm një, shuma e shlyerjes 

për atë paguhet e plotë dhe, kur janë dy, për njërën paguhet 

gjysma e shumës.”  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Për këtë fukakatë 

kanë një fjalë të përbashkët, duke shtuar edhe tekstet 

përgjithësuese e të veçanta. Dora e djathtë është e barabartë me 

dorën e majtë, edhe pse dora e djathtë zakonisht është më e 

fuqishme dhe sjell më shumë dobi. Kjo është për atë që i ka të dyja 

duart, kurse ai që ka vetëm njërën dorë, atëherë do të shikojmë në 

analogjinë që bëmë për atë që kishte vetëm njërin sy. Gjithsesi, kjo 

çështje është objekt hulumtimi në mesin e fukahave në lidhje me 

burimin e tekstit.” 

 Për gishtat e dorës së prerë nuk paguhet shumë shlyerje, 

sepse gishtat ndjekin dorën, por ka shumë shlyerje, vetëm nëse 

pritet njëri prej gishtave. Në vijim le të shikojmë shpjegimin. 
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11- Gishtat 

 Për dhjetë gishta, shuma e shlyerjes paguhet e plotë. Kjo 

është e barabartë, qoftë për gishtat e të dyja duarve, qoftë për 

gishtat e të dyja këmbëve. Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: 

“Me fjalën e përbashkët të fukahave dhe me tekst.” 

Shiko kapitullin “Gjymtyrët dhe plagët”, paragrafin “Feja e 

Allahut nuk preket me këto mendje”. 

 Për gishtin që është më tepër se dhjetë, paguhet një e treta e 

shumës për shlyerjen e gishtit origjinal. Autori i librit “El 

Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë kundërshtim...”  

 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Për gishtin më 

tepër, kur ai pritet, paguhet një e treta e shumës që paguhet për prerjen e 

gishtit të shëndoshë.” 

 

12- Shpina 

 Kur thyhet shpina dhe nuk shëndoshet më, krimineli ka 

detyrim ta paguajë të plotë shumën e shlyerjes.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një burrë që i 

është thyer shpina. Sa duhet të jetë pagesa për shlyerjen? Ai (Paqja 

qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Për shpinën e thyer, shuma e shlyerjes 

është e plotë, edhe për të dy sytë, shuma e shlyerjes është e plotë. Për 

njërin sy paguhet gjysma e shumës për shlyerjen e të dy syve. Për të dy 

veshët, shuma e shlyerjes paguhet e plotë. Vetëm për njërin vesh paguhet 

gjysma e shumës që paguhet për të dy veshët. Sikur të pritej vetëm koka e 
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penisit, paguhet gjysma e shumës për shlyerjen. Nëse pritet më tepër se 

koka e penisit, atëherë shuma e shlyerjes paguhet e plotë. Për prerjen e 

plotë të hundës dhe për prerjen e dy buzëve, shuma e shlyerjes paguhet e 

plotë.” 

 

13- Palca e shtyllës kurrizore 

 Për palcën e shtyllës kurrizore shuma e shlyerjes paguhet e 

plotë. Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim, sepse ajo është vetëm një në trupin e njeriut, prandaj 

përfshihet te rregulli.” 

 Palca është shiriti i bardhë në mesin e unazave të shtyllës 

kurrizore, pa të cilin njeriu nuk qëndron më këmbë. 

 

 

 

14- Dy gjinjtë 

 Për të dy gjinjtë e gruas, shuma e shlyerjes paguhet e plotë, 

domethënë gjysma e shumës që paguhet për vrasjen e burrit. 

Vetëm për prerjen e njërit gji paguhet gjysma e shumës për 

shlyerjen. Gjithashtu, paguhet gjysma e shumës për ndërprerjen e 

qumështit në të dy gjinjtë, si dhe për dëmtimin e të dy gjinjve. 

 Edhe për të dy sisët e burrit, shuma e shlyerjes paguhet e 

plotë, kurse për njërën sisë të burrit, paguhet gjysma e kësaj 

shume. Për dëmtimin e gjinjve të gruas dhe për ndërprerjen e 
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qumështit, ligjërisht s‟ka ndonjë vlerësim të caktuar, prandaj ky 

vlerësim bëhet me gjykim prej atyre që kanë përvojë. 

 

15- Penisi dhe dy testikujt  

 Kur penisi pritet deri në bazë, ose pritet e gjithë koka e 

penisit, krimineli ka detyrim ta paguajë të plotë shumën e 

shlyerjes, sepse penisi është organ i vetëm në trupin e njeriut, 

prandaj për prerjen e tij vërtetohet e plotë shuma e shlyerjes. S‟ka 

dallim ndërmjet penisit të plakut, të riut, apo djalit të vogël. 

 Edhe për prerjen e të dy testikujve, shuma e shlyerjes 

paguhet e plotë. Për prerjen e vetëm njërit testikul, paguhet 

gjysma e shumës, sepse testikujt te njeriu janë dy. Në një 

transmetim të ardhur prej Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), 

thuhet: “Për testikulin e majtë paguhen dy të tretat e shumës për 

shlyerjen, kurse për testikulin e djathtë, paguhet një e treta e shumës së 

caktuar për shlyerjen, sepse fëmija krijohet prej testikulit të majtë dhe jo 

prej testikulit të djathtë.” 

 Me këtë transmetim kanë punuar disa fukaha, kurse disa të 

tjerë e kanë lënë mënjanë. Dëshmori i dytë ka thënë: “Këtë e kanë 

mohuar edhe disa mjekë.” 

 

16- Dy labiat e vaginës 

 Dy labiat janë mishi që rrethon vaginën e gruas, siç 

rrethojnë buzët, gojën dhe për prerjen e të dyja labiave paguhet 

shuma e shlyerjes për vrasjen e gruas. Për prerjen e vetëm njërës 
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labie, paguhet gjysma e kësaj shume, bazuar në rregullin e njohur 

dhe për këtë s‟ka dallim ndërmjet virgjëreshës dhe gruas së 

martuar, ndërmjet të voglës e të madhes, ndërmjet të bukurës e të 

shëmtuarës. 

 

17- Tabani i dy këmbëve dhe të dyja këmbët 

  Për tabanin e të dyja këmbëve së bashku dhe për të dyja 

këmbët, shuma e shlyerjes paguhet e plotë, kurse vetëm për 

njërën, paguhet gjysma e shumës për shlyerjen, gjithnjë bazuar në 

rregullin: “Për çdo gjë që te njeriu është dy, për të dyja shuma e 

shlyerjes paguhet e plotë dhe vetëm për njërën prej tyre paguhet 

gjysma e kësaj shume.” 

 Autori i librit “El Xhevahir” ka thënë: “S‟ka asnjë 

kundërshtim që dënimi (had‟d) për këmbën është prerja e këmbës 

deri te kyçi ku fillon kërciri, ashtu siç tregon tradita, si dhe 

kuptimi gjuhësor i fjalës këmbë.”  

 

18- Shqyerja, ureturs (el ifdàë) 

 Qëllimi i përdorimit të fjalës “shqyerje” (el ifdàë), ashtu siç 

është shpjeguar në librin “Sherhu-l‟lem‟ah” të Dëshmorit të dytë, 

në librin “El Ka àid” të El Àl'làmeh El Hil'lij dhe në librin “El 

Mekàsid” të studiuesit El Kerkij, do të thotë që urinimi e 

menstruacionet, ose urinimi i ujit të hollë dhe i urinës së trashë te 

gruaja të bëhen vetëm prej vaginës. Kur arrihet kjo shpuarje, që 

mundëson këtë punë, vepruesi dënohet më gjobë sipas shpjegimit 

vijues: 
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 1- Vepruesi është burri, ose është në dispozitën e atij që 

kryen marrëdhënie intime të dyshimtë, kur e vepruara mbi atë 

është më pak se nëntë vjeç. Në këtë gjendje, vërtetohet detyrimi që 

vepruesi të paguajë njëherësh shumën e kurorës dhe shumën për 

shlyerjen e dëmtimit. Shumën e kurorës e paguan për shkak të 

hyrjes te femra, kurse shumën për shlyerjen e paguan për shkak 

pamundësisë për të përfituar prej kontaktit seksual. Kjo vërtetohet 

me fjalën e përbashkët të fukahave dhe me tekst.  

 Femra është e ndaluar përgjithmonë për atë burrë dhe 

krahas detyrimit të tij për të paguar shumën e kurorës, si dhe 

shumën për shlyerjen e dëmtimit, burri ka detyrim të shpenzojë 

për gruan, derisa të vdesë njëri prej tyre. Krahas të gjitha këtyre që 

u përmendën, ajo s‟ka të drejtë të martohet me burrë tjetër, veçse 

kur burri e divorcon, ose kur burri vdes. Nëse burri e divorcon 

gruan dhe ajo martohet, bie detyrimi i burrit që të shpenzojë për 

gruan. Thuhet se ky detyrim i burrit nuk rrëzohet për shkak se 

gruaja u martua me një tjetër. 

 2- Burri kryen marrëdhënie me  femrën pasi ajo ka arritur 

moshën e pjekurisë seksuale dhe shqyerja (el ifdaë)  arrihet për 

shkak të hyrjes. Në këtë gjendje, burri s‟ka detyrim tjetër përveç 

shumës së kurorës dhe shpenzimit për gruan, si për të gjitha gratë, 

sepse veprimi i burrit ligjërisht është i lejuar, me përjashtim të 

rastit kur ai, me veprimin e tij, e tejkalon sjelljen e zakonshmen 

mes dy bashkëshortëve. 

 3- Vepruesi është i huaj dhe nuk është burri. Në këtë rast 

shikohet: Nëse ajo është e vogël në moshë, vepruesi ka detyrim të 

paguajë shumën për shlyerjen e dëmtimit, si dhe shumën e 

kurorës të ngjashme që jepet për shoqet e saj, qoftë kur femra 
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është e imponuar, qoftë kur është me dëshirën e saj, sepse s‟ka 

asnjë efekt për lejen e të voglit. Nëse ajo është e madhe dhe e ka 

bërë me dëshirën e saj, për atë s‟ka shumë kurore, sepse, në këtë 

rast, ajo ka kurvëruar, por vepruesi ka detyrim të paguajë shumën 

për shlyerjen e dëmtimit, sepse leja për të kryer marrëdhënie 

intime me gruan nuk është leje për të shkaktuar shqyerje (el ifdaë) 

te gruaja, sepse leja për shqyerje (el ifdaë) s‟ka asnjë efekt nga ana e 

vlefshmërisë ligjore. 

 Në tërësi, detyrimi për të paguar shumën e kurorës 

vërtetohet, sapo të arrihet hyrja te femra me moshë të madhe, që 

nuk është kurvë. Gjithashtu, vërtetohet me hyrjen te femra me 

moshë të vogël, pa asnjë kusht, qoftë ajo gruaja, ose e huaj për 

vepruesin, e lejoi ajo vetë, apo nuk e lejoi. Shuma për shlyerjen e 

dëmtimit është detyrim për gruan e huaj, edhe nëse ajo është 

kurvë. Gjithashtu, është detyrim edhe për gruan në moshë të 

vogël, por nuk është detyrim, kur gruaja ka arritur moshën e 

pjekurisë seksuale, ashtu siç është shprehur edhe autori i librit “El 

Xheuahir”, në vëllimin 5, në kapitullin “Martesa”, te çështja e 

gjashtë, në lidhje me ndalimin e prerë të kryerjes së 

marrëdhënieve intime me gruan në moshë të vogël: “Në mënyrë 

të prerë, s‟ka asnjë komplikim me detyrimin për të paguar 

shumën e kurorës me shqyerjen (el ifdaë) e femrës, e vogël ose e 

madhe qoftë ajo, grua ose e huaj, përveçse kur është robëreshë ose 

kurvë. S‟ka asnjë kundërshtim me të cilin mund të atakohet 

detyrimi për paguar shumën për shlyerjen (ed dijetu) për shqyerjen 

(el ifdaë) e gruas, kur ajo s‟ka arritur akoma moshën nëntë vjeç, por 

është krejtësisht i qartë vërtetimi i shumës për shlyerjen (ed dijetu) 

e dëmtimit të shkaktuar prej shqyerjes (el ifdaë) së gruas së huaj, e 
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vogël qoftë ajo ose e madhe, robëreshë, ose e lirë, e kontaktuar me 

dyshim, ose me kurvëri, me dashjen e saj apo ajo me imponim. 

 

19- Brinjët 

 Në librin “Miftahul Kerameh”, thuhet se brinjët janë dy 

llojesh: një lloj që përzihet me zemrën dhe për thyerjen e çdo 

brinje të këtij lloji shuma për shlyerjen e thyerjes (ed dijetu) është 

njëzet e pesë dinarë, si dhe lloji që nuk përzihet me zemrën dhe 

pas këtyre brinjëve vijnë dy krahët. Shuma e shlyerjes për thyerjen 

e një brinje të këtij lloji është dhjetë dinarë. 

 

20- Thyerja e kockave 

 Deri tani kemi parë shumën që paguhet për prerjen e një 

gjymtyre, por, nëse gjymtyra nuk pritet dhe ajo gjymtyrë ka kockë 

dhe kocka thyhet, për thyerjen e çdo kocke të një gjymtyre, shuma 

e shlyerjes (dijet) vlerësohet me një të pestën e shumës që paguhet 

për prerjen e një gjymtyre, ashtu si thuhet në librin “El Kauaid”, të 

autorit El Al'lameh El Hil'lij. 

 

Çështje të tjera 

 Përveç shlyerjeve që u thanë, ka edhe shuma të tjera 

shlyerje, si dhe gjoba të ndryshme të trajtuara në librat e fik‟hut e 

të hadithit. Disa prej këtyre çështjeve janë përmendur në librin “El 

Uesail”, ku transmetohet prej Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) se 
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Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), ka gjykuar se 

shuma për shlyerjen e prerjes së thoit, kur ai nuk del më, ose del, 

por del i zi e i prishur, është dhjetë dinarë, por, nëse thoi del i 

bardhë, shuma e shlyerjes është pesë dinarë. 

 Prej këtyre transmetimeve kemi edhe në librin “E 

Xheuahir”, ku thuhet: “Kur thyhet klavikula, pasi fashohet me 

gips, ose me sende të tjera dhe rezulton pa asnjë të metë, për këtë 

thyerje, shuma e shlyerjes është dyzet dinarë.” 

 Ka edhe transmetime të tjera që janë përmendur në librin 

“El Uesail” e në libra të tjerë, në të cilat tregohet se Imam Sadiku 

(Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Te ne (te imamitë), gjendet çdo gjë për 

të cilën kanë nevojë njerëzit, prej dispozitave, deri edhe kompensimi për 

një të çarë.” 

 

Dobitë 

 Qëllimi i përdorimit të fjalës “dobitë” është të tregojë forcën 

shpirtërore dhe instinktet, si të kuptuarit, shikimi, dëgjimi, 

nuhatja, shijimi, etj. Fukahatë kanë përmendur një tërësi prej 

shumave (ed dijetu) që paguhen për shlyerjen e dëmtimit të këtyre 

përfitimeve, por theksojmë se për këto dëmtime s‟ka ekzekutim 

një për një, qoftë edhe kur dëmtimi është bërë me qëllim, për 

shkak se dënimi në të njëjtën mënyrë e në të njëjtën masë me 

dëmtimin është i pamundur. 

 

1- Mendja 
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 Mendja. Kush kryen një krim ndaj një tjetri dhe për shkak 

të atij krimi, të sulmuarit i shkon mendja, sulmuesi ka detyrim të 

paguajë të plotë shumën e shlyerjes, sepse mendja te njeriu është 

vetëm një dhe, siç është thënë edhe më sipër, çdo gjë që për 

njeriun është një, për atë shuma e shlyerjes paguhet e plotë.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë 

kundërshtim.” Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) tregon: “Prijësi i 

besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), ka gjykuar një burrë, i cili 

ka rrahur me dru një tjetër dhe për shkak të rrahjes, të rrahurit i shkoi 

dëgjimi, shikimi, gjuha, mendja dhe fuqia për të kryer marrëdhënie 

intime, duke qenë gjallë, ai gjykoi se rrahësi duhet të paguajë gjashtë 

shuma (ed dijàt) shlyerje.”  

 Pyetje: Kur të rrahurit i rikthehet mendja dhe është në 

gjendje të orientohet drejt, pasi e ka marrë shumën e caktuar për 

shlyerjen prej kriminelit, a është detyrim t‟i kthejë shumën që mori 

prej tij? 

 Përgjigje: “Jo, për të njëjtën çështje është pyetur edhe Imam 

Bakiri, babai i Imam Xhafer Sadikut (Paqja e Allahut qoftë mbi ta!) 

dhe ai ka thënë: “Jo, shuma ka shkuar për shlyerjen e dëmtimeve.” 

 

2- Dëgjimi 

 Kur krimineli, me sulmin e tij, shkakton shurdhimin e të 

sulmuarit në të dy veshët, sulmuesi ka detyrim të paguajë të plotë 

shumën e shlyerjes, duke shprehur edhe keqardhjen për 

mosshërimin. Nëse të sulmuarit i prishet dëgjimi vetëm në njërin 

vesh, atëherë sulmuesi paguan vetëm gjysmën e shumës së 
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caktuar për shlyerjen, duke shprehur edhe keqardhjen për 

mosshërimin. Nëse shpresohet shërimi, atëherë shikohet: Nëse 

dëgjimi rikthehet, atëherë gjykata, njerëzit me përvojë, vlerësojnë 

shkallën e dëmtimit dhe, nëse dëgjimi nuk i kthehet, atëherë 

shuma e shlyerjes paguhet e plotë. 

 Pikë referimi për mundësinë e shërimit dhe për kohën e 

pritjes, janë njerëzit me përvojë. 

 Kur dëgjimi i shkon për shkak të prerjes së të dy veshëve, 

sulmuesi paguan dy shuma shlyerje, njërën shumë për shkuarjen 

e dëgjimit dhe shumën tjetër për prerjen e të dy veshëve. Autori i 

librit “El Xheuahir” ka thënë: “Pa asnjë kundërshtim e pa asnjë 

komplikim për bazën. Nëse të sulmuarit i shkon plotësisht dëgjimi 

për shkak të prerjes së njërit vesh, sulmuesi paguan një shumë e 

gjysmë (dijetun ue nisfu-d‟dijeti).” 

 

 

3- Drita e syrit 

 Për dritën e të dy syve, paguhet shuma e plotë e shlyerjes, 

për dritën e vetëm njërit sy, paguhet gjysma e shumës së shlyerjes. 

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Për këtë fukahatë kanë një 

fjalë të përbashkët, duke shtuar edhe tekstet e përgjithshme e të 

veçanta, pa asnjë dallim ndërmjet individëve, me shikim të 

fuqishëm dhe me shikim të dobët, madje edhe të atij që sheh 

vetëm ditën dhe nuk sheh natën, si dhe të atij që në të dy sytë ka 

një perde të bardhë, e cila nuk e pengon atë të shikojë.” 
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4- Nuhatja 

 Për prishjen e nuhatjes në të dyja vrimat e hundës, shuma e 

shlyerjes paguhet e plotë dhe për prishjen e nuhatjes vetëm në 

njërën vrimë të hundës, paguhet gjysma e shumës. Nëse i 

sulmuari pretendon se ka humbur nuhatjen, ai provohet duke i 

vënë të nuhasë aroma të mira e të pështira, pastaj gjykohet sipas 

asaj që do të vërtetohet. 

 

5- Shijimi 

 El Al'lameh El Hil'lij, në librin “El Kauàid”, ka thënë: “Për 

shijimin, shuma e shlyerjes (ed dijetu) paguhet e plotë, sipas 

rregullit të njohur: “Çdo gjë që te njeriu është një, shuma e 

shlyerjes paguhet e plotë.” Madje, për humbjen e shijimit, mund të 

themi që, mbi shumën e shlyerjes, të këtë shtesë, sepse shijimi 

është dobi për njeriun, të cilën e prishi sulmuesi, prandaj është 

vendosur që për gjuhën të paguhet shuma e shlyerjes, sepse gjuha 

është njëra prej dobive, siç është dëgjimi e nuhatja, prandaj për 

shijimin të paguhet një shumë e ngjashme me shumën që paguhet 

për gjuhën, sepse shijimi është shumë më i rëndësishëm se 

nuhatja.” 

 

6- Largimi i spermës 

 Kur viktima sulmohet në atë mënyrë sa atij nuk i del më 

spermë në kohën që kryen marrëdhënie intime me gruan, 

sulmuesi ka detyrim të paguajë të plotë shumën e shlyerjes (ed 

dijetu). Dëshmori i dytë ka thënë: “Për shkak të shkuarjes së ujit, 
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që është qëllimi i pasardhësve, në kuptimin që burri e ka të 

pamundur ta mbarsë gruan, edhe nëse prej burrit zbret spermë, 

ose gruaja, për të njëjtin shkak, e ka të pamundur të mbetet 

shtatzënë, prandaj për pamundësinë e gruas që të mbetet 

shtatzënë, paguhet shuma që jepet për vrasjen e gruas, me kusht 

kur vërtetohet se pamundësia ka ardhur për shkak të krimit që 

është kryer mbi atë grua.” 

 

7- E folura 

 Kur të sulmuarit i shkon e folura dhe i mbetet gjuha, 

sulmuesi ka detyrim të paguajë të plotë shumën për shlyerjen (ed 

dijetu). Nëse i sulmuari për shkak të krimit, s‟ka mundësi të 

shqiptojë disa shkronja të alfabetit, sulmuesi paguan shumën e 

shlyerjes.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) tregon: “Te prijësi i 

besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), sollën një burrë të rrahur, 

të cilit i kishte shkuar një pjesë e të folurës dhe i kishte mbetur një pjesë. 

Shumën e shlyerjes për këtë dëmtim ai e bëri i bazuar mbi shkronjat e 

alfabetit dhe pastaj tha: “Flit me shkronjat e alfabetit.” Për shkronjat që 

ai nuk i shqiptonte, vuri detyrim shumën e shlyerjes (ed dijetu), sepse 

çdo shkronjë është pjesë e alfabetit të të folurit.” 

 Autori i librit “El Uesail”, pasi ka citur këtë transmetim, ka 

thënë: “Ky është transmetimi më i fuqishëm dhe transmetimi që 

ka përhapje më të gjerë.” 

 

8- I pikon urina  
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 Pikimi i urinës vjen për shkak të prishjes së fuqisë ndaluese 

për urinën. Fukahatë më të dëgjuar kanë shkuar me dëshminë e 

autorit të librit “El Mesalik” se për këtë dëmtim bëhet detyrim 

shuma e plotë e shlyerjes, sepse në trupin e njeriut kjo fuqi është 

vetëm një. Në lidhje me këtë çështje, kemi një transmetim prej 

Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), por që, si transmetim, është i 

gradës “Daijf”-“Dobët”. Pavarësisht nga kjo, fukahatë kanë 

punuar me këtë transmetim, duke e ditur që është i gradës 

“Daijf”, ashtu siç ka thënë autori i librit “El Xheuahir”.  

 

Çarjet 

 Më sipër u shpjegua se vrasja me qëllim bën detyrim 

ekzekutimin e kriminelit, por lejohet edhe pajtimi kundrejt një 

shume të caktuar, nëse për këtë bien në marrëveshje të dyja palët. 

Gjithashtu, edhe për prerjen e gjymtyrëve e për plagosjen bëhet 

detyrim prerja e plagosja e kriminelit në mënyrë të njëjtë, nëse kjo 

është e mundur të bëhet në mënyrë të njëjtë me prerjen e me 

plagosjen që i është bërë të sulmuarit. Kur s‟ka mundësi që dënimi 

të realizohet një për një, si edhe për vrasjen gabimisht, bëhet 

detyrim shuma e shlyerjes.  

 Gjithashtu, pamë se për dobitë, si mendja, dëgjimi e drita e 

syve, s‟ka ekzekutim, për shkak se kjo është e pamundur të bëhet 

në masën një për një me krimin, prandaj mbetet detyrim shuma 

për shlyerjen e krimit. 

 Tani do të flasim për çarjet, që në tekstin arabisht janë 

përmendur me fjalën “shixhàxh” dhe, sipas kuptimit të kësaj fjale, 

do të thotë “plagë vetëm në kokë e në fytyrë”. Fukahatë i kanë 
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ndarë këto plagë në tetë kategori, kur secila kategori ka ndodhur 

me qëllim. Kur zbatimi i dënimit një për një është i mundur, për 

këto lloje plagësh, ose zbatohet dënimi një për një, ose bëhet 

pajtim mes kriminelit e viktimës, ndryshe krimineli ka detyrim të 

paguajë shumën e shlyerjes, plotësisht si në rastet e tjera të 

shlyerjeve. Tetë kategoritë e çarjeve janë: 

 1. Vetëm çarje të lëkurës (el hàridah). Shuma e shlyerjes për 

këtë çarje është një deve që përdoret për hipje e për ngarkesë. 

 2. Prerje e lëkurës së bashku me pak mish (ed dàmijeh). 

Shuma e shlyerjes për këtë çarje është dy deve, me cilësitë e 

devesë së pikës së parë. Vetë emërtimi i fjalës “ed‟dàmijeh” tregon 

se prej asaj çarjeje ka rrjedhur gjak. 

 3. Çarja ka marrë shumë mish (el bàdiah), por nuk ka arritur 

kockën. Shuma e shlyerjes për këtë çarje është tri deve, me cilësitë 

e devesë së pikës së parë. Vetë emërtimi (el bàdiah) tregon se është 

prerë një pjesë mishi. 

 4. Plaga arrin në cipën e hollë që është mbi kockën (es 

semhàk). Kur plaga arrin në këtë cipë, shuma e shlyerjes për këtë 

plagë është katër deve, me cilësitë e devesë së pikës së parë. 

 5. Plaga zbulon kockën (el muved‟dihah), por kocka nuk 

është thyer. Shuma e shlyerjes për këtë plagë është pesë deve, me 

cilësitë e devesë së pikës së parë. 

 6. Thyerja e kockës (el hàshimeh), kocka është thyer, por nuk 

është çarë. Shuma e shlyerjes për këtë plagë është dhjetë deve, me 

cilësitë e devesë së pikës së parë. 
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 7. Plaga sposton kockën prej vendit të vet dhe e asgjëson 

kockën (el munkaleh). Shuma e shlyerjes për këtë thyerje është 

pesëmbëdhjetë deve, me cilësitë e devesë së pikës së parë. 

 8. Plaga arrin në thellësi të kokës (elmeëmùmeh). Shuma e 

shlyerjes për këtë plagë është tridhjetë deve, me cilësitë e devesë 

së pikës së parë. 

 Për të gjitha këto kanë ardhur transmetime prej Ehli Bejtit 

(Paqja qoftë mbi ta!) të cilat i ka përmendur autori i librit “El 

Uesàil” dhe autori i librit “El Xheuahir”, në kapitullin “Shumat e 

shlyerjeve”. Duhet të theksohet se çarjet e plagët e burrit e të gruas 

janë të barabarta në lidhje më shumën e shlyerjes, derisa shuma e 

shlyerjes për gruan të arrijë një të tretën e shumës së shlyerjes që 

paguhet për burrin dhe në këtë kufi, shuma për shlyerjen e plagës 

së gruas bëhet sa gjysma e shumës që paguhet për plagën e burrit, 

plotësisht ashtu siç ishte dispozita për prerjen e gjymtyrës dhe për 

të gjitha plagët. Të gjitha këto ne i përmendëm të detajuara në 

kapitullin “Gjymtyrët dhe plagët”, në paragrafin “Feja e Allahut 

nuk preket me këto mendje”. 

Fetusi 

 Kur burri sulmon një grua shtatzënë dhe ajo dështon për 

shkak të këtij sulmi, në lidhje me këtë çështje, gjykimi bëhet sipas 

sqarimit vijues: 

 1- Kur fetusit i është dhënë shpirti, sulmuesi ka detyrim të 

paguajë të plotë shumën e shlyerjes që paguhet për vrasjen e një 

burri, nëse fetusi është mashkull, por, nëse fetusi është femër, ai 

paguan shumën që paguhet për shlyerjen e vrasjes së gruas. Nëse 

ka dyshim që fetusi është mashkull apo është femër, atëherë 
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sulmuesi paguan gjysmën e shumës që paguhet për vrasjen e 

burrit dhe gjysmën e shumës që paguhet për vrasjen e gruas. 

 2- Kur fetusi është plotësisht i formuar, por akoma nuk i ka 

hyrë shpirti, shuma e shlyerjes është njëqind dinarë, pa asnjë 

dallim, nëse fetusi është mashkull apo është femër. 

 3- Kur fetusit i janë formuar kockat, shuma e shlyerjes është 

tetëdhjetë dinarë. 

 4- Kur fetusi është në muajt e parë të shtatzënisë, në formën 

e mishit të mbllaçitur, shuma e shlyerjes është gjashtëdhjetë 

dinarë. 

 5- Kur fetusi është në fazën kur qëndron në suspension, 

shuma e shlyerjes është dyzet dinarë. 

 6- Kur fetusi është në fazën kur ka zënë vend në mitrën e 

gruas dhe është i gatshëm të formohet, shuma e shlyerjes është 

njëzet dinarë. 

 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Shuma (ed 

dijetu) për shlyerjen e dështimit të fetusit është pesë-pjesë: një e pesta, 

kur fetusi sapo është ngjizur, njëzet dinarë; dy të pestat, kur fetusi është 

në fazën e gjakut të mpiksur, dyzet dinarë; tre të pestat, kur fetusi është 

në fazën e mishit të mbllaçitur, gjashtëdhjetë dinarë dhe, kur fetusi 

plotësohet, shuma për atë është njëqind dinarë; kur fetusit i hyn shpirti, 

shuma për shlyerjen e tij është njëmijë dinarë, ose dhjetë mijë dirhem, kur 

fetusi është mashkull dhe, kur fetusi është femër, shuma e shlyerjes është 

pesëqind dinarë; nëse vritet gruaja shtatzënë dhe nuk dihet nëse fëmija që 

ajo mban në barkun e saj është mashkull apo femër, shuma e shlyerjes për 

këtë fëmijë, është me dy gjysma, gjysmën e shumës që paguhet për 
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mashkullin dhe gjysma e shumës që paguhet për femrën, kurse shuma për 

shlyerjen (ed dijetu) e vrasjes së gruas, paguhet e plotë.” 

 

Delikti mbi të vdekurin 

 Në transmetimet e ardhura prej Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi 

ta!) theksohet me të madhe respekti për njeriun e vdekur dhe 

ndalimi i formës së prerë i sulmit mbi të vdekurin. Gjithashtu, 

theksohet se për sulmin mbi të vdekurin është caktuar shumë (ed 

dijetu) për shlyerjen e sulmit mbi atë, që është njëqind dinarë, 

ashtu siç ishte për fetusin plotësisht të formuar para hyrjes së 

shpirtit në të. Kuptimi i fjalës “është caktuar shumë (ed dijetu) për 

shlyerjen e sulmit mbi të”, megjithëse i vdekuri s‟ka shpirt, do të 

thotë se ai që i pret të vdekurit një gjymtyrë që është e vetme në 

trupin e njeriut, si koka, gjuha, e penisi, krimineli ka detyrim të 

paguajë shumën e shlyerjes për prerjen që ka bërë, që është 

njëqind dinarë.  

 Nëse gjymtyra që ai i ka prerë të vdekurit, është dy, si 

duart, këmbët, sytë dhe veshët, për çdo gjymtyrë të prerë prej të 

vdekurit, shuma e shlyerjes (ed dijetu), është pesëdhjetë dinarë, 

domethënë është sa gjysma e shumës që paguhet për shlyerjen e 

sulmit mbi të vdekurin. Ky rregull ndiqet edhe për të gjitha 

gjymtyrët, sipas shumës së caktuar për prerjen e çdo gjymtyre. Për 

prerjen e një gishti është dhjetë dinarë, për dy gishta është njëzet 

dinarë, etj. S‟ka dallim nëse i vdekuri i sulmuar është mashkull 

apo është femër, është i madh apo është i vogël, sepse tekstet 

përgjithësuese janë të pakushtëzuara dhe janë të barabarta, sepse 

në të gjitha transmetimet përmendet fjala “i vdekur”. 
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 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për një burrë 

që i ka prerë kokën një të vdekuri. Sa është shlyerja që ai duhet të 

paguajë? 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është përgjigjur: “Ai ka detyrim të 

paguajë njëqind dinarë.” 

Pyetësi e vazhdoi pyetjen: “Kujt i jepen njëqind dinarët?” 

 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj: “Për 

trashëgimtarët e të vdekurit, s‟ka asgjë prej kësaj shume, sepse kjo shumë 

është paguar për trupin e vrasësit që të shpenzohet pas vdekjes së tij dhe 

me këtë shumë ose kryhet Haxh për atë, ose jepet sadaka, ose shpenzohen 

për bamirësi.” 

 Pikërisht për këtë fukahatë kanë thënë se shuma për 

shlyerjen (dijet) e sulmit mbi të vdekurin shpenzohet për punë 

bamirësie dhe trashëgimtarit nuk i jepet asgjë prej asaj shume, me 

këtë shumë nuk shlyhen as borxhet e të vdekurit, me përjashtim të 

rastit kur ai s‟ka lënë asgjë që me atë të shlyhet borxhi.  

Megjithëkëtë, autori i librit “El-Xhevahir” anon kah thënia 

që borxhi shpërndahet mbi shumën e shlyerjes për sulmin mbi të 

vdekurin dhe mbi sendet e tjera që ai ka lënë, nëse me të vërtetë 

ka lënë ndonjë send dhe trashëgimtari këmbëngul në 

shpërndarjen e tij. 

 

Rrahja  

 Në librin “El Xheuahir”, në kapitullin “Shumat për 

shlyerjen (ed dijàt”)”, në mënyrë të përmbledhur thuhet: “Kur 
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delikti është rrahje me shpullë, ose me shkop, gjykohet sipas 

sqarimit vijues: 

 1- I ka rënë në fytyrë dhe fytyra i është nxirë prej gjurmës 

që ka lënë rrahja. Rrahësi gjobitet t‟i japë të rrahurit gjashtë dinarë. 

 2- Fytyra i është mavijosur dhe nuk i është nxirë. Për këtë 

rrahësi paguan tre dinarë. 

 3- Fytyra i është skuqur dhe nuk i është mavijosur. Për këtë 

ai paguan një dinar e gjysmë. 

 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Imam Aliu 

(Paqja qoftë mbi të!) ka gjykuar për të goditurën në fytyrë që ka lënë 

shenjë të zezë, gjashtë dinarë, nëse nuk është nxirë, por është mavijosur, 

tre dinarë, nëse skuqet e nuk është mavijosur, një dinar e gjysmë.” 

 4- Kur rrahja është në trup dhe jo në fytyrë, shuma e 

shlyerjes (ed dijet) për këtë është sa gjysma e shumës që paguhet 

për rrahjen në fytyrë, domethënë tre dinarë kur nxihet vendi i 

rrahjes. Kur pjesa e rrahur është ka ngjyrë jeshile, paguhet një 

dinar e gjysmë, kur vendi i rrahur është skuqur paguhet tre të 

katërtat.  

Autori i librit “El Xheuahir” ka thënë: “Nuk gjej asnjë 

kundërshtim në mesin e fukahave për këtë çështje.” 

 

 

*  *  * 
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