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FJALA E SHOQATËS
Falënderimi e lavdërimi janë vetëm për Allahun, Krijuesin e
gjithësisë. Vetëm Atë e adhurojmë, vetëm prej Tij ndihmë e mbrojtje
kërkojmë dhe vetëm Atij i lutemi të dhurojë paqe e nderim të veçantë
për të Dërguarin mëshirë për të gjitha botët, Profetin tonë Muhammedin
[a.s.], për familjen e tij të uruar, për shokët e tij besnikë dhe për të gjithë
besimtaret e besimtarët që ndjekin me përkushtim mesazhin e Allahut
që ai kumtoi për mbarë njerëzimin.
Falënderim dhe mirënjohje e thellë vetëm për Allahun e lartësuar
që na ka bërë prej ndjekësve të fesë së Tij, Islamit, të kësaj feje
dritëdhënëse, në të cilën njerëzit shikojnë të realizuar konkretisht
drejtësinë e vërtetë shoqërore dhe atë personale, si dhe lirinë e plotë të
ndërgjegjjes.
Nën hijen e drejtësisë së Islamit, muslimani është plotësisht i
çliruar nga të gjitha pasojat shkatërruese të degradimit moral, të
besëtytnive, të sjelljeve të shëmtuara dhe të rendjes pas përmbushjes së
dëshirave e të interesave materiale, sepse besimi në Allahun e lartësuar
nuk e lë muslimanin të bëhet rob i ndjekjes verbërisht të zakoneve të
dëmshme, të cilat jo vetëm që nuk kanë asgjë nga arsyeja e shëndoshë,
por edhe janë në kundërshtim të hapur me vetë moralin e pastër me të
cilin Allahu i lartësuar e ka krijuar njeriun dhe patjetër që s’kanë asgjë të
përbashkët me të vërtetën e Islamit, me vijën e drejtë të Kur’ànit famëlartë
dhe me Sunnetin e pastër të Profetit [a.s.].
Shoqata “FLLADI”, në kuadrin e veprimtarive të saj kulturore,
ndërmerr botimin e librit “Jurisprudenca sipas pesë medhhebeve”
me qëllim pajisjen e muslimanëve të Shqipërisë me sa më shumë njohuri
rreth ligjit të fesë së Allahut dhe duke kërkuar ndihmën e mbarësinë e të
Gjithëfuqishmit për të gjithë muslimanët, të cilët vetëm me lejen e me
mëshirën e Tij, duke u njohur me rregullat e ligjit të fesë në lidhje me
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adhurimet e obliguara, do të arrijnë të kryejnë sa më mirë të gjitha
adhurimet e përditshme.
Është mirësia e Allahut që dijetarët islamë qysh në fillimet e
Islamit kanë vënë bazat e ligjit të fesë së Allahut bazuar në Kur’ànin
famëlartë dhe në hadithet e të Dërguarit të Allahut; prandaj, muslimanët,
pavarësisht nga shtrirja gjeografike e vendeve ku jetojnë, që të gjithë
janë unikë në besimin e tyre në të gjitha shtyllat e imanit (besimit) dhe
në zbatimin e shtyllave të Islamit. Gjithashtu, muslimanët janë plotësisht
të ndërgjegjësuar se kudo që ata të ndodhen, i përkasin ummetit islam,
pavarësisht se në praktikimin e disa çështjeve dytësore të rregullave të
ligjit të fesë, mes tyre vërehen edhe disa ndryshime, por asnjëherë nuk
bëhet fjalë për ndryshime në praktikimin e çështjeve të njohura si
domosdoshmëri të fesë.
Dijetarët islamë me kohë kanë përpunuar të gjitha çështjet juridike
të ligjit të fesë së Allahut, madje i kanë trajtuar ato deri në hollësi të
atilla, saqë një personi të painformuar mirë, do t’i duken të panevojshme,
por praktika ka vërtetuar plotësisht drejtësinë e fjalës së imamëve
(prijësve) të të gjitha shkollave juridike islame (medhhebeve) që
praktikohen sot në vendet islame e kudo ku ka muslimanë.
Fakti i ndryshimit të praktikimit të çështjeve dytësore të shtyllave
të Islamit sipas medhhebeve, në asnjë rast nuk cenon unitetin islam,
sepse muslimanët janë të vetëdijshëm se kryerja me korrektësi e me
përgjegjësi e të gjitha adhurimeve me të cilat Allahu i lartësuar i ka obliguar
muslimanët, është fusha konkrete ku ata shfaqin botërisht bindjen e tyre
ndaj urdhrave të Islamit, prandaj ata asnjëherë nuk e harrojnë
përgjegjësinë e mbartjes së thirrjes islame dhe çuarjen e fjalës së Allahut
të lartësuar në çdo vatër, derisa ajo të futet në brendësi të zemrave të
njerëzve.
Shoqata “FLLADI” me botimin e këtij libri ka synuar në radhë
të parë të vërë në duart e muslimanëve shqiptarë një vepër të munguar
deri më sot në serinë e literaturës islame të botuar në gjuhën shqipe,
duke shpresuar se lexuesit e nderuar do të kenë një rast më shumë për
t’u njohur qoftë edhe shkurtimisht me të gjitha shkollat juridike islame
(medhhebet). Në këtë libër, vëllezërit muslimanë do të konstatojnë
thjeshtësinë dhe konçizitetin me të cilën janë paraqitur të gjitha çështjet
e ligjit të fesë së Allahut; gjithashtu lexuesi i nderuar do të konstatojë se
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të gjitha çështjet e ligjit të fesë së Allahut, dijetarët muslimanë – Allahu
i mëshiroftë! – i kanë trajtuar vetëm mbi një themel të përbashkët:
Kur’ànin famëlartë dhe Sunnetin (traditën) e të Dërguarit të Allahut.
Autori i nderuar i këtij libri ka paraqitur ekstraktin e të gjitha
çështjeve të praktikimit të shtyllave të Islamit sipas çdonjërit prej
medhhebeve, natyrisht, pa pretenduar se ka paraqitur hollësitë e çështjeve
të secilit medhheb për të gjitha çështjet e ligjit të fesë së Allahut. Dihet
nga të gjithë se qysh nga fundi i shekullit të parë të erës së Islamit filluan
të shkruhen vëllime të shumta në lidhje me rregullat e ligjit të fesë së
Allahut (fik’hut), madje është shkruar edhe për degë të veçanta të tij, aq
sa për një besimtar të zakonshëm, vështirë se do të ishin plotësisht të
kuptueshme. Lexuesi i nderuar do të gjejë në këtë libër të gjithë fik’hun
islam (jurisprudencën islame) për pjesën e ibadeteve (adhurimeve) në
formë të sintetizuar e shumë të thjeshtë.
I lutemi Allahut që lexuesit e nderuar të përfitojnë sa më shumë
nga ky libër dhe të gjitha adhurimet ndaj Allahut të lartësuar t’i kryejnë
me përgjërim të thellë dhe bashkarisht të lutemi: O Allah! Na ndihmo
që adhurimin për madhërinë Tënde ta kryejmë sa më të plotë! O Allah,
bëje gjuhën tonë të lakueshme të përmendë sa më shpesh vetëm emrin
Tënd të lartësuar! Bëje, o Allah, Librin Tënd famëlartë, Kur’ànin kerijm
dritë në zemrat e të gjithë muslimanëve dhe na i largo perdet që na
pengojnë të shikojmë e të dëgjojmë fjalën e mëshirës që Ti me madhërinë
Tënde ke zbritur për lumturinë tonë në këtë botë, gjithashtu edhe
lumturinë e përhershme në Xhennetin Tënd në botën e ardhshme! Amin!
Shoqata “FLLADI”
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KY BOTIM
Fik’hu islam ndahet në disa pjesë, prej të cilave edhe
ADHURIMET, ku përfshihen kapitujt: pastrami, namazi, agjërimi,
khumsi (një e pesta), zekati dhe haxhi. Pjesa e parë e librit «Fik’hu islam
sipas pesë medhhebeve» përmban gjashtë kapitujt e mësipërm. Këtë
libër e botoi për herë të parë shtëpia botuese “Darul-ilmi lilmelàjin” –
shtëpia e diturisë për milionat. Libri pati një përhapje të paparë, prandaj
u bënë edhe katër ribotime të tjera dhe që të gjitha kopjet e botuara u
mbaruan si ato të botimit të parë.
“Shtëpia e diturisë për milionat” botoi edhe pjesën e dytë të
fik’hut islam «GJENDJA CIVILE», që është pjesa e dytë e librit «Fik’hu
islam sipas pesë medhhebeve». Edhe në këtë pjesë, gjithashtu, përfshihen
gjashtë kapituj: martesa, divorci, testamenti, trashëgimia, vakfi dhe ndalimi
(i përdorimit të pasurisë). Megjithëse “Shtëpia e diturisë për milionat” e
ribotoi këtë pjesë edhe herë të tjera, përsëri ky libër vazhdon të zërë
vendin e parë në mirëpritjen dhe në kërkesat për të.
Disa zotërinj të nderuar paraqitën propozimet e tyre pranë
shtëpisë botuese në fjalë me kërkesën që të dyja pjesët e fik’hut të
botoheshin në një vëllim të vetëm, duke theksuar që të fillohet me pjesën
e parë, ADHURIMET. Shtëpia botuese iu përgjegj pozitivisht këtij
propozimi për faktin se të dyja pjesët janë nga penda e të njejtit autor, si
dhe për atë që botimi i të dyja pjesëve në një vëllim të vetëm, do të ishte
një lehtësim për lexuesin. Vetëm Allahu, i Plotpushtetshmi e ka në dorë
mbarësinë.
Autori
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PARATHËNIE
Paqe e nderim për zotërinë tonë Muhammedin, për familjen
e tij dhe për shokët e tij të nderuar.
Në një hadith sherif thuhet: «Xhibrili erdhi tek Àdemi dhe i tha:
Allahu i lartësuar më ka urdhëruar që ti të zgjedhësh njërën nga të tria: mendjen
(arsyen), fenë dhe turpin. Àdemi tha: Unë zgjodha mendjen. Feja dhe turpi thanë:
Atëherë edhe ne jemi me ty o Àdem, sepse Allahu na ka urdhëruar që ne të jemi së
bashku me mendjen (arsyen) kudo që ajo të jetë.»
Nga ky hadith mësojmë se gjërat që arsyeja e vaditur me mirësinë
e Allahut i urren, ato nuk kanë asgjë nga feja dhe se ai që nuk ka arsye,
nuk ka as fe e as turp. Nisur nga kjo, imamët e muslimanëve kanë thënë:
Etaloni i saktë me të cilin dallohet hadithi profetik nga një fjalë tjetër
çfarëdo, është se në hadithin e Profetit [a.s.] ka një të vërtetë konkrete
dhe një dritë të qartë, kurse në atë fjalë që nuk ka as të vërtetë e as dritë,
ajo është fjalë e shejtanit.
Të gjithë e dimë mirë se në fillimet e Islamit nuk kishte as
medhhebe e as grupime, sepse Islami në atë kohë ishte i pastër dhe
muslimanët e asaj kohe nuk kishin nevojë për shpjegime të detajuara.
Dijetarët e fesë, përballë turbullirave të shkaktuara nga mizoria
e sundimtarëve, iu përveshën punës për t’u prerë rrugën dështakëve e
veglave të sundimtarëve që të mos ndërhynin në çështjet e ligjit të fesë
dhe me vetëmohim, madje edhe nën dhunën e torturës, shkruan ato
vëllime të ndritura që ne sot i kemi në dorë. Në një situatë të tillë i
shkruan të parët librat e tyre; kështu vepruan edhe të mëvonëshmit,
duke u përpjekur t’u kundërvihen sundimtarëve mizorë me argumente
nga Kur’ani e hadithi i Profetit [a.s.]. Me punën e tyre, dijetarët e fesë jo
vetëm që vunë bazat e ligjit të fesë së Allahut (Fik’hut), por i çorrën
maskën demagogjisë së sundimtarëve mizorë, të cilët frikësoheshin nga
e vërteta e fesë për fronin e tyre, frikë që ata përpiqeshin ta mbulonin
me përkushtimin e rremë ndaj fesë dhe ruajtjes së saj; megjithëse
sundimtarët mizorë asnjëherë nuk kanë ngurruar të prangosin çdo dijetar
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që nuk bashkëpunonte me sundimtarin në rrugën e mizorisë e të
mëkateve të mëdha.
Rruga ishte e shtruar dhe pikërisht aty kam nisur të qymtoj nga
të gjitha medhhebet, derisa vendosa të shkruaj këtë libër, në të cilin kam
përmbledhur thëniet burimore të të pesë medhhebeve: Xha’ferij, Hanefij,
Màlikij, Shàfi’ij dhe Hanbelij. Në respekt të fik’hut e të dijetarëve të ligjit
të fesë (fukahàve), i jam mënjanuar shumë thënieve të komplikuara dhe
jam munduar me aq sa kam patur mundësi dhe me qëllim që ta bëj sa më
të lehtë kuptimin e çështjeve për lexuesit, t’i paraqes ato në formë tepër
konçize, por shumë të qarta e shumë të kuptueshme. Duhet të pohoj se
në këtë rrugë kam hasur të gjitha vështirësitë që ka shkrimi e citimi nga
një gjuhë e huaj në gjuhën time, sepse dallimi ndërmjet stilit të vjetër të
shkrimit të librave dhe stilit të shkrimit të ri, është si dallimi në mes
gjuhës arabishte dhe një gjuhe të huaj.
Sipas atij zakoni që kam, çdo ditë vizitoj bibliotekat, ku shikoj
librat e reja të dala nga shtypshkronjat. Pikërisht në bibliotekë, një ditë,
nga grupi i studentëve tunizianë që specializohen në Universitetin e
Libanit, pashë një student që vështronte e shfletonte librat dhe, kur ai
pa në dorën time librin «Aliu dhe Kur’àni», me kërkoi lejë që të shikonte
librin. Mbi kopertinën e këtij libri studenti në fjalë lexoi edhe njoftimin
për daljen e librit «Fik’hu sipas pesë medhhebeve». U gëzua shumë dhe
tha: Ne kemi nevojë të ngutshme për të tillë libra.
E pyeta: Për çfarë shkaku? Studenti më tha: Ne të Perëndimit
ndjekim medhhebin e imam Màlikut. Ne të rinjtë, pavarësisht nga kultura
që kemi, pavarësisht nga orientimet tona dhe pavarësisht nga
shumëllojshmëria e mendimeve që konstatohen ndërmjet nesh, apo edhe
nga akuzat me të cilat etiketohemi, ne kurrë nuk duam të kundërshtojmë
Islamin e të dalim kundër urdhrave të tij; por, në të njejtën kohë, ne nuk
dëshirojmë që të kemi pengesa në zbatimin e dispozitave të Islamit e të
angazhimit tonë ndaj këtyre dispozitave. Kështu, ne jemi vënë në sprovë
në lidhje me ngurtësinë e trajtimit të disa çështjeve, prandaj mundohemi
të gjejmë një rrugëdalje, gjithnjë duke qenë të bindur se nuk po kryejmë
ndonjë veprim të ndaluar, por thjesht duam të gjejmë rrugën për t’u
njohur edhe me fik’hun e medhhebeve të tjera, sepse dijetarët tanë na i
paraqesin çështjet e fik’hut shumë të shtrënguara dhe nuk pranojnë asgjë
tjetër përveç asaj që ne lexojmë në librat e vjetër në të cilat ne hasim
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shumë vështirësi për t’i kuptuar, sidomos me zgjatjet e tepërta që
parashtojnë, prandaj nuk arrijmë të udhëzohemi plotësisht për çështjet
e fik’hut, kurse në librin tënd po shikoj atë thjeshtësi e lehtësi që i duhet
çdo të riu.
Fjala e këtij studenti më ngacmoi e më nxiti që të shpejtoja
nxjerrjen e pjesëve që më kishin mbetur nga libri. Studenti bëri që unë
të mos ndihem as i dëshpëruar e as i penduar që hoqa dorë nga vendimi
im i mëparshëm, sepse në fillim të punës kisha qëllim që për çdo thënie
të secilit medhheb të sillja edhe argumentin mbi të cilin është bazuar
imami përkatës për thënien konkrete, qoftë ky argument ajet nga Kur’àni
kerijm apo hadith i Profetit [a.s.], apo nga fjalët e dijetarëve autoritarë,
apo argument logjik, apo fjalë e ndonjë sahabiu. Prandaj në këtë libër
jam kufizuar të përmend vetëm thënien, për shkak se me një paraqitje të
tillë njerëzit e kanë më të lehtë të kuptojnë çështjet e shtruara, për më
tepër kur dihet se argumentet i kuptojnë vetëm njerëzit e ditur. Në një
farë mënyre, fjala e atij studentit bëri që të përqendrohem në një të
vërtetë, e cila qëndronte në brendësi të shpirtit tim, pasi shumica e atyre
që studiojnë fik’hun, interesohen më shumë për fetvàtë (sentencat e
dhëna nga dijetarët e fesë për çështje të caktuara) sesa për vetë argumentet
dhe për burimin nga është nxjerrë ai argument. Pa mendo, si do të jetë
puna për ata që nuk merren me studimin e fik’hut? Për të gjitha këto unë
hoqa dorë nga vendimi im i parë dhe u mjaftova vetëm me parashtrimin
në formë të përmbledhur të thënieve të pesë medhhebeve dhe t’i paraqes
ato duke lënë mënjanë argumentet e komentet, përjashto ndonjë rast të
rrallë të domosdoshëm dhe kam vepruar kështu nisur nga qëllimi që
libri të ishte për të gjithë njerëzit dhe jo vetëm për një shtresë të caktuar,
pra të ishte për masën dhe jo për elitën.
Kam patur shumë vështirësi në citimet e thënieve, vështirësi që
i di vetëm ai që i ka mbajtur mbi shpatulla dhe pohoj se ishin nga ato
vështirësi që nuk i kam ndjerë në asnjë temë rreth së cilës kam shkruar.
Kam dëgjuar dikë të thotë që shkrimi rreth fik’hut sipas medhhebeve
është shumë i lehtë, sepse është vetëm citim dhe kaq mjafton, por kjo i
ngjan fjalës së atij që thotë se lufta nuk është gjë tjetër veçse të mbash
armën, të dalësh në sheshin e betejës dhe pas kësaj nuk ka më asgjë!
Në të vërtetë, fik’hu është një det pa anë e pa fund, pasi vetëm
një çështje ndahet në degë të shumta e të ndryshme, po kaq të shumta e
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të ndryshme janë edhe thëniet e medhhebeve, madje edhe thëniet e
dijetarëve të një medhhebi të vetëm, për të mos thënë se janë të
mjaftueshme thëniet ndryshe edhe të një dijetari të vetëm të çdo
medhhebi. Kush përpiqet të sjellë njoftime rreth një çështjeje për të
cilën ka mendime ndryshe, do të hasë në vështirësi e do të derdhë shumë
mund, pa mendo për të shkruar një libër rreh të gjithë fik’hut dhe trajtimet
e tij për të gjitha medhhebet?!
Për të bërë akoma më të qartë këto që u thanë, mjafton të
përmendin se në vitin 1922 Universiteti i Ez’herit vuri detyrën të hartonte
një libër të fik’hut për të katër medhhebet. Për këtë qëllim u formua një
komision i përbërë nga dijetarët më në zë dhe secili nga dijetarët e atij
komisoni shkroi për medhhebin përkatës. Puna e atij komisioni vazhdoi
në vite, dersia u bë e mundur të grumbulloheshin dispozitat, por jo
argumentet për ato dispozita, në atë formë që e shikojmë sot në librin
“Fik’hu sipas pesë medhhebeve”.
Krahas pohimit se libri “Fik’hu sipas pesë medhhebeve” ka sjellë
material të shumtë dhe që ka kërkuar prej meje mund e punë, pasi për
shumë çështje jam detyruar që për një kohë jo të shkurtër të zhytem në
studime e në kërkime të zgjatuara e të përmbledhura. Përveç kësaj, dua
të theksoj se me fik’hun dhe bazat e tij kam kaluar 33 vjet studim,
mësimdhënie dhe hartim tekstesh. Pa mendo: si do të ishte për atë që
nuk njeh as emrin e fik’hut?
Libri “Fik’hu sipas katër medhhebet” ka sjellë argumente për
secilin medhheb në veçanti, ashtu siç i kanë shkruar në librat e tyre
dijetarët e fesë të secilit medhheb, përveç çështjeve, për të cilat të katër
medhhebet kanë një mendim të përbashkët; kurse në librin “Fik’hu sipas
pesë medhhebeve” janë përmbledhur së bashku thëniet që janë të
përbashkëta ndërmjet dy medhhebeve ose edhe më shumë, gjithnjë nisur
nga dëshira e madhe për të qenë sa më konçiz dhe që libri të jetë sa më
i thjeshtë e sa më i lehtë në të kuptuar.
Nuk kam hasur vështirësi më të madhe se ajo që kam hasur në
citimin e varianteve të ndryshme të transmetimit, qoftë edhe prej një
imami të vetëm dhe për një çështje të vetme. Një libër p.sh. citon një
transmetim për ndalim kategorik, një tjetër e lejon, një i tretë e konsideron
veprim të urryer. Meqenëse qëllimi im ishte që libri të jetë sa më i lehtë
për lexuesin, në të vërtetë jam larguar aq sa ka qenë e mundur nga
transmetimet e shumta dhe jam mjaftuar vetëm me transmetimin nga
- 12 -

Jurisprudenca sipas pesë medh’hebeve
.............................................................................................................
autorë sa më të hershëm, në mënyrë të veçantë kur cituesi ka qenë ndjekës
i atij imami prej të cilit ai ka sjellë citimin. Gjithashtu, kam cituar rastet
kur imamët e të katër medhhebeve të Ehli Sunnetit, nëse tre prej tyre
kanë një mendim të përbashkët për një çështje të caktuar, kurse prej
imàmit të katërt kanë ardhur dy transmetime, njëra prej të cilave është në
përputhje me atë të tre imamëve të tjerë, ndërsa transmetimi tjetër i
kundërshton ata, atëherë kam preferuar mendimin që është i përbashkët
dhe kam vepruar kështu me qëllim që të ngushtohet sfera e mendimit
ndryshe(1); nëse mendimi ndryshe është vetëm me fjalën e njërit, atëherë
e kam përmendur atë me qartësi të plotë. Në shumicën e rasteve për
katër medhhebet e Ehli Sunnetit: Shàfi’ij, Hanefij, Màlikij dhe Hanbelij,
kam përdorur thjesht termin “të katërt”.
Në lidhje me fik’hun Xha’ferij me të cilin punojnë Imàmitët(2),
prej këtij fik’hu kam cituar çështje për të cilat ata ndajnë të njëjtin mendim
dhe kam përveçuar çështjet më të rëndësishme rreth të cilave ata kanë
mendime të ndryshme.
Së fundi, po shënoj atë që është thënë në parathënien e librit
«Fik’hu sipas katër medhhebeve», për hartimin e të cilit janë pjesëmarrës
shtatë dijetarë të mëdhenj të Ez’herit: «Nuk është mangësi të marrësh
diçka prej këtij libri, sepse plotësimi i takon vetëm Allahut dhe askujt
tjetër, kurse mangësia qëndron mbi atë që shikon një gabim dhe nuk
udhëzon për korrigjimin e tij, si dhe mbi atë që udhëzon për në të vërtetën,
por nuk kupton gabimin e tij.»
I lutem Allahut të lartësuar të na udhëzojë në të vërtetën dhe të
përfitojë nga këto faqe cilido që synon të mirën dhe falenderimi nga
fillimi deri në fund është vetëm për Allahun.
Muhammed Xheuàd Mugnijjeh
Bejrut, 01.10.1960
(1) Ja një shembull: Imàmitë, Shàfi’itë, Hanefitë dhe Màlikitë kanë thënë: Zekati lejohet të
jepet për vëllezërit dhe xhaxhallarët, ndërsa prej imam Ahmed ibn Hanbelit kemi dy transmetime,
njëri transmetim e lejon, kurse transmetimi i dytë e ndalon. Në këtë rast kam sjellë transmetimin
për të cilin ka një mendim të përbashkët.
(2) Fjala “Fik’hul-Imàmijjeh” thuhet për fik’hun Xha’ferij, sepse nga nxënësit e imam Xha’fer
Sàdikut janë shkruar për të 400 vepra nga katërqind autorë dhe për këtë shkak janë quajtur
“Bazat e të katërqindve”, pastaj këto vepra janë mbledhur në katër librat vijues: “El-Kàfij”,
“Men là Jehduruhul-fakijh”, El-Istibsàr”, dhe “Et’tehdhijb”. Këto libra tek Imàmitë janë pikat
më të rëndësishme të referimit për të njohur hadithet në lidhje me dispozitat.
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PJESA E PARË

ADHURIMET
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PASTRIMI
(Et’tahàreh)
Muslimanët kanë treguar interesim të shumtë për pastrimin dhe
për këtë kanë shkruar vepra mjaft të gjata. Për pastrimin ata kanë ushtruar
fëmijët e tyre dhe kanë studjuar pastrimin nëpër faltoret e institucionet e
tyre. Imamët e fik’hut e kanë konsideruar pastrimin kusht themelor për
vlefshmërinë e adhurimit dhe nuk e teproj kur pohoj se asnjëra nga fetë
nuk është interesuar për pastrimin ashtu siç interesohet për të
Islami.
Nga ana gjuhësore fjala “Tahàreh” (pastrim) do të thotë pastërti,
kurse në terminologjinë e dijetarëve të ligjit të fesë do të thotë: “largimi
i një veprimi (fiziologjik) të ardhur, ose heqja e një papastërtie”. Papastërti
është ndyrësira materiale, si gjaku, urina e fekalet. Termi “veprim i ardhur”
(hadeth), është një ndryshim (jo material, figurativ) gjendjeje që i ndodh
njeriut, kur prej tij del diçka që e ndalon atë të falë namaz dhe për largimin
e këtij pengimi ai ka për detyrë të marrë abdes, ose të bëjë gusl (larje të
plotë të trupit), ose të marrë (bëjë) tejemmum. Pastrimi nga hadethi
(veprimi i ardhur), plotësohet vetëm me qëllimin (nijetin) e afrimit dhe të
bindjes ndaj urdhrit për kryerjen e këtij pastrimi; kurse pastrimi i dorës,
rrobës dhe enëve prej ndyrësive (nexhàseh) bëhet pa qenë nevoja për
nijet. Në rast se era merr një rrobë dhe ajo bie në ujë të bollshëm, në
këtë rast rroba vetvetiu është pastruar.
Pastrimi prej veprimit të ardhur (hadethit) dhe prej jashtëqitjes
realizohet me larje me ujë, ashtu siç thotë i Larti: «…Ai lëshoi ujë prej
qiellit që ju të pastroheni me të…» (“El-Enfàl”, 11), si dhe fjala tjetër
e të Lartit: «Ne zbritëm prej qiellit ujë pastrues» (“El-Furkàn”, 48).
Uji pastrues është i pastër në vetvete dhe pastrues për trupat e tjerë. Uji
mund të jetë i pakët dhe i shumtë, ujë është edhe lëngu i dalë nga shtydhja
e trupave. Gjithashtu kemi edhe ujë të përzier me elementë të tjerë,
kurse ujrat e tjerë që nuk u thanë dhe që kanë bazë krijimin, dijetarët e
fesë i kanë ndarë në dy pjesë: ujë në përgjithësi (mutlak) dhe ujë i dalë
nga shtrydhja (mudàf).
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UJI NË PËRGJITHËSI
(El-màul-mutlak)
1 – Ujë në përgjithësi është uji që ka qëndruar në natyrshmërinë
e tij, ashtu siç ka zbritur prej qiellit, ose ka buruar nga toka dhe që lejohet
të thuhet për të emri “ujë”. Ky ujë është i zhveshur nga të gjitha cilësitë
që e nxjerrin atë nga origjina e krijmit. Në fjalën “ujë në përgjithësi”
përfshihet uji i shiut, uji i detit, uji i lumit, uji i pusit, uji i çdo burimi që
del nga toka, si dhe uji i përftuar nga shkrirja e breshërit dhe e borës.
Uji në përgjithësi mbetet në cilësinë e tij edhe nëse ndryshon
nga gjëra që në të shumtën e rasteve është vështirë të ruhet, siç mund të
jetë uji i ndryshuar nga rënia e baltës ose dheut mbi të, ose nëse uji ka
ndryshuar për shkak se ka qëndruar për një kohë të gjatë, ose nëse mbi
ujë bien gjethe pemësh, apo kur në ujë mblidhen barishte e të ngjashme
me to, ose kur në vendin e ujit apo në rrjedhën e tij ka kripëra, squfur
dhe minerale të tjera. Në të gjitha këto raste, uji mbetet i pastër dhe
pastrues i hadethit (veprimit të ardhur) dhe i jashtëqitjeve. Në lidhje me
këtë çështje që të gjithë ndajnë një fjalë dhe një mendim të përbashkët.
Përsa i përket transmetimit të përcjellur prej Abdullah bin Umerit, se
tejemmumi për të është më i dashur se uji i detit, këtë transmetim e
hedh poshtë fjala e të Dërguarit të Allahut, i cili ka thënë: «Atë që nuk e
pastron deti, nuk e pastron as Allahu».

UJI I PËRDORUR
(El-màul-musta’mel)
Kur ndyrësia hiqet nga trupi, nga rroba e nga ena duke e larë me
ujë në përgjithësi dhe uji shkëputet vetvetiu nga vendi i larë, ose uji
shkëputet nga shtrydhja, ky ujë i shkëputur nga larja, në terminologjinë
e dijetarëve të fesë quhet “ujë i përdorur” dhe është i ndyrë, për shkak
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se sasia e tij është shumë e pakët dhe meqenëse ky ujë ka takuar ndyrësinë,
është bërë edhe vetë i ndyrë, pavarësisht se mbi këtë ujë kanë ndodhur
apo jo ndyshime. Me ujin e përdorur nuk largohet as papastërita e
jashtëqitjeve e as papastërtia e ardhur (hadethi).
Një grup i dijetarëve të medhhebeve kanë thënë: kur ky ujë
shkëputet nga vendi i larë, i ndryshuar nga ndyrësia, atëherë ai është i
ndyrë (nexhis), në të kundërt, ai hyn në rregullin që është edhe për vendin
prej të cilit ai u shkëput: nëse vendi është i pastër edhe uji është i pastër,
nëse vendi ka ndyrësi edhe uji është bërë i ndyrë. Por kjo thënie është e
saktë vetëm atëherë kur ne e shikojmë vendin që do të pastrohet para se
mbi të të kalojë uji. Në të vërtetë, vendi i ndotur më ndyrësi pastrohet
kur mbi të derdhet ujë dhe në këtë rast uji i shkëputur prej vendit të larë
është bërë i ndyrë, për shkak se ka prekur ndyrësinë.
Kur uji përdoret për largimin e hadethit, ky ujë mbetet i pastër,
por jo pastrues. Kjo, sipas thënies më të përhapur të medhhebit të Ebù
Hanifes, si dhe sipas fjalës së Shàfi’ijjut dhe Ahmedit, ndërsa tek Màliku,
sipas njërës prej dy transmetimeve të tij, ky ujë mbetet i pastër e pastrues.
(“El-Mugnij” i Ibn Kudàmeh, vëll. I, f. 19). Imàmitë kanë thënë: uji i
përdorur për të marrë abdes dhe për gusl mustehab, siç është gusli për
teube dhe për ditën e Xhuma, është i pastër dhe pastrues, qoftë për
veprimet e ardhura (hadeth), qoftë edhe për jashtëqitjet, që do të thotë se
me atë ujë lejohet të bëhet gusl (larje e plotë e trupit), të merret abdes
(larja e pjesshme) dhe të hiqen ndyrësitë. Përsa i përket ujit të përdorur
për gusl farz (larje e plotë e detyruar), siç është gusli për heqjen e
xhunubllëkut dhe gusli pas menstruacioneve, të gjithë dijetarët e fesë
ndajnë të njëjtin mendim se ai ujë e heq ndyrësinë, por ata kanë mendime
të ndryshme në lidhje me largimin e hadethit dhe lejimit për të marrë
abdes e për të bërë gusl për herë të dytë me atë ujë: disa e kanë lejuar
dhe disa të tjerë e kanë ndaluar.
(Degëzim). Kur njeriu xhunub zhytet në ujë të pakët, pasi ta
ketë pastruar më parë vendin e ndotur dhe me këtë ai ka patur qëllim
largimin e xhunubllëkut, Hanbelitë thonë: ky ujë është bërë ujë i përdorur
dhe xhunubllëku nuk është hequr, prandaj ai ka si detyrë të bëjë gusl për
së dyti. Shàfi’itë, Imàmitë dhe Hanefitë kanë thënë: uji është bërë i
përdorur dhe xhunubllëku është hequr, prandaj ai nuk ka më detyrë të
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përsërisë guslin (“El-Mugnij” i Ibn Kudàmeh, vëll. I, f. 22, botimi i tretë;
Ibn Àbidijn, vëll. I, f. 140, botim i “Mejmenijjeh”).
Në shekujt e mesjetës njerëzit kishin nevojë për këtë “degëzim”
dhe për “degëzime” të ngjashme të shkruara në trajtimet e gjata të fik’hut,
për shkak se çmimi i ujit ishte më i lartë se çmimi i vajit në ditët e sotme.
Ndërsa tani, kur shkenca ka arritur të nxjerrë ujin nga thellësitë e tokës
dhe ta çojë atë në të gjitha shtëpitë, madje deri në lartësitë e maleve, ne
e shtrojmë këtë degëzim ashtu siç vihen për ekspozim objektet historike
nëpër muzeume.

LËNGU I DALË NGA SHTRYDHJA
(El-màul-mudàfu)
2 – Ujë i shtrydhur është lëngu i dalë nga shtrydhja e trupave, si
lëngu i limonit e lëngu i rrushit, ose nga shtrydhja e asaj që në origjinë ka
qenë ujë në përgjithësi, por që më vonë mbi të është bërë një veprim që
e ka nxjerrë atë nga natyrshmëria e tij, siç është lëngu i trëndafilit dhe
lëngjet e gazta (limonadat); ky ujë është i pastër, por ai nuk e pastron
ndyrësinë e jashtëqitjes. Këtë mendim kanë të gjithë medhhebet, me
përjashtim të Hanefive, të cilët e kanë lejuar heqjen e ndyrësisë me çdolloj
lëngu, përveç vajrave dhe ujit të tjetërsuar me gatim (lëngut të gjellëve).
Nga Imàmitë për këtë çështje, Sejjid Murtedà ka mendim të përbashkët
me Hanefitë.
Gjithashtu, medhhebet me përjashtim të Hanefive, ndajnë të
njëjtin mendim se me lëngun e shtrydhur nuk bën të merret abdes e të
bëhet gusl. Në librin “Bidàjetul-muxhtehidi ue nihàjetul-muktesidi”, f.
32, botim i vitit 1354 H, si dhe në librin “Mexhme’ul-enhuri”, f. 37,
botim i Stambollit, thuhet: “Imami Ebù Hanife ka thënë se në udhëtim
lejohet të merret abdes me verë hurmash”. Në vëll. I, f. 12, të librit “ElMugnij” e Ibni Kudàmeh thuhet:
“Medhhebi i Imàmit Ebù Hanife lejon marrjen abdes me lëng
të dalë nga shtrydhja”. Shejhu Saduk i Imamive ka thënë: “Është i saktë
abdesi dhe gusli për xhunubllëk me ujë trëndafili”.
Hanefitë e kanë lejuar marrjen abdes me lëng të dalë nga
shtrydhja, bazuar në ajetin e nderuar: «…nëse nuk gjeni ujë, atëherë
bëni tejemmum me tokë të pastër…» (“El-Màideh”, 6) dhe kanë thënë:
- 18 -

Jurisprudenca sipas pesë medh’hebeve
.............................................................................................................
Kuptimi i ajetit është: kur nuk gjeni as ujë të zakonshëm e as lëng të dalë
nga shtrydhja dhe, bazuar mbi këtë shpjegim, sipas Hanefive, kur ka ujë
të dalë nga shtrydhja nuk bën të merret tejemmum. Po në këtë ajet janë
bazuar edhe imamët e medhhebeve të tjera, të cilët e ndalojnë marrjen
abdes me lëng të dalë nga shtrydhja. Ata kanë konkluduar se fjala ujë në
këtë ajet, është për ujin në përgjithësi dhe jo për lëngun e dalë nga
shtrydhja, prandaj kuptimi i ajetit është: kur nuk gjeni ujë në përgjithësi,
bëni tejemmum. Sipas këtij shpjegimi, gjendet apo nuk gjendet lëngu i
dalë nga shtrydhja, është e njëjta gjë. Në fakt, ky është shpjegimi i vërtetë,
sepse ti kur i kërkon një gotë pronarit të një lokali ku serviret kafe, apo
diçka tjetër, ai nuk të sjell lëng frutash apo aranxhatë. Është e ditur se
termat e dispozitave të ligjit të fesë janë të dhëna sipas asaj që kuptohet
zakonisht.
Mendimet e ndryshme të imamëve të fik’hut në lidhje me fjalën
“ujë” në ajetin e mësipërm, është si mendimet e kundërta që kanë letrarët
për fjalën vjershë dhe poezi, apo gjuhëtarët për shpjegimin e një fjale.
Gjithsesi, kemi të bëjmë vetëm me ndryshim në të kuptuar e në hulumtim
dhe nuk ka ndryshim në bazë e në origjinën e çështjes.

UJI I PAKËT DHE UJI I SHUMTË
(“El-Kurr’rru uel-Kul-letàn)
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se kur uji ndryshon
ngjyrën, shijen ose erën për shkak se në të ka rënë një ndyrësi, ai ujë
është bërë i ndyrë, qoftë ujë i shumtë, qoftë ujë i pakët, qoftë ujë burimi
ose jo ujë burimi, qoftë ujë në përgjithësi, qoftë lëng i dalë nga shtrydhja
e sendeve. Nëse përmbi ujë kalon era e rëndë pa e takuar ujin ndonjë
ndyrësi, ose kur në bregun e ujit është një ngordhësirë dhe ajri e mbart
erën e keqe përmbi ujin, ai ujë mbetet në pastërtinë e vet.
Përsa i përket rastit kur ndyrësira përzihet me ujin dhe nuk i
ndryshon ndonjërën prej cilësive të tij, imam Màliku në njërën prej
transmetimeve të tij thotë: ai ujë është i pastër, pak apo shumë qoftë;
kurse imamët e medhhebeve të tjera janë shprehur: nëse uji është i pakët,
ai menjëherë bëhet i ndyrë dhe, nëse uji është i shumtë, atëherë ai është
i pastër.
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Porse ata kanë mendime të ndryshme në lidhje me kufirin kur
uji është i shumtë. Shàfi’itë dhe Hanbelitë(1) kanë thënë: uji është i shumtë
kur arrin dy kul-leh (kul’letejni) dhe për këtë janë bazuar në hadithin:
“Kur uji arrin dy kul’leh nuk ndotet me ndyrësi.” Dy kul’leh janë baraz me 500
ritl irakianë, të cilat dijetarët e Ez’herit i kanë vlerësuar baraz me 12
teneqe ujë. Imàmitë kanë thënë: uji është i shumtë kur arrin një “kurr”,
bazuar në hadithin: “Kur uji arrin sasinë e një kurri, atë nuk e ndot asnjë send.”
Kurr është baraz me 1200 ritl irakianë, që u korrespondojnë 27 teneqe
ujë. Hanefitë kanë thënë: uji është i shumtë atëherë kur nëse lëvizet
njëra anë e ujit, nuk lëviz ana tjetër e tij(2).
Nga sa u tha më sipër, rezulton se Màlikitë nuk janë shprehur as
për kul’leh e as për kurr dhe tek ata për ujin nuk ka një kufi të caktuar, pra
si pak si shumë, është e njëjta gjë: kur ujit i ndërron njëra nga cilësitë e
tij, ai ujë bëhet i ndyrë, ndryshe mbetet i pastër. Prej Imamive ndan të
njëjtin mendim me Màlikitë vetëm Ibn Ebi Ukajli, i cili bazohet në
hadithin përgjithësues: “Uji është i pastër dhe atë nuk e ndot asnjë send, përveç
rasteve kur mbi ujë dominon ndyrësia me erën e saj, me shijen e me ngjyrën e saj.”;
porse ky është hadith përgjithësues, ndërsa hadithi i kul’letejnit dhe kurrit
është i përveçëm dhe i përveçmi ka përparësi ndaj përgjithësuesit.
Gjithashtu edhe Hanefitë nuk e kanë vënë në konsideratë
kul’letejnin dhe kurr’rrin, por janë shprehur vetëm për lëvizjen e ujit,
megjithëse unë nuk e kam gjetur këtë “lëvizje” as si tekst të drejtpërdrejtë
e as si derivat në librat e haditheve.
(Degëzim). Shàfi’itë dhe Imàmitë kanë thënë: lëngjet e tjera
përveç ujit, si uthulla e vaji, ndoten me ndyrësi sapo mbi to të bjerë
ndyrësia, pak apo shumë qoftë ajo, ndryshuan apo s’ndryshuan ato lëngje.
Kjo shprehje është në përputhje me kërkesën e bazave të ligjit të fesë,
ashtu siç kuptohet edhe nga fjala e Profetit [a.s.]: “Kur uji arrin dy kul’leh,
atë nuk e ndot asnjë send” dhe ky është uji në përgjithësi. Hanefitë kanë
(1) Hanbelitë kanë thënë: uji i shumtë nuk ndotet kur në të bie ndyrësi, me kusht që
ndyrësia të mos jetë as urinë e as fekale, por nëse ndotet me njërën nga këto dy
ndyrësi, uji bëhet i ndotur, pavarësisht se ndryshoi apo nuk ndryshoi; me përjashtim
kur është si punishtet që janë në rrugën e Mekkës. (“El-Mugnij” e Ibni Kudàmeh,
pjesa e parë).
(2) Në lidhje me kufirin e shumicës ka edhe thënie të tjera, porse ato janë thënie të
lëna; nga këto fjalë ka që thonë se shumicë është kur sasia e ujit arrin 40 kul’leh, disa
thonë kur arrin dy kova dhe të tjera fjalë thonë kur sasia arrin në 40 kova.
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thënë: Dispozita e ligjit të fesë për lëngjet është si dispozita për ujin në
përgjithësi kur është në sasi të pakët dhe në sasi të shumtë, pra kur
ndyrësia bie në ujin e pakët, ai ujë ndotet dhe nuk ndotet kur uji është në
sasi të shumtë. Në margjinaturën e Ibn Àbidijnit, vëll. I, f. 130, botim i
“Mejmenijjeh” thuhet: “Në të vërtetë, dispozita për lëngjet është e njëjtë si për
ujin, madje edhe kur në një lëng bie urinë, ai lëng nuk prishet, ose edhe sikur së
bashku me lëngun të rrjedhë gjak nga këmba e shtrydhësit, ai lëng nuk ndotet.”

UJI I RRJEDHSHËM DHE UJI
I NDENJUR
(El-xhàrij uerr’rràkidu)
Medhhebet kanë mendime të ndryshme në lidhje me ujin e
rrjedhshëm. Hanefitë kanë thënë: çdo ujë që rrjedh, qoftë pak apo shumë,
është takuar ose jo, ai ujë nuk ndotet për faktin se në të ka rënë ndyrësi,
madje edhe sikur në një enë të ketë ujë të ndotur dhe një enë tjetër të
ketë ujë të pastër, nëse këto dy enë do të derdheshin nga një vend i lartë
dhe të dy ujrat të përziheshin në ajër dhe pastaj të binin në tokë, kjo sasi
uji e gjitha është e pastër; e njëjta gjë mund të thuhet edhe kur ujrat
rrjedhin në brendësi të tokës. (Ibn Àbidijn, vëll. I, f. 131). Shpjegimi
bëhet mbi bazën e rrjedhshmërisë, e cila sido që të realizohet, asaj i
jepet dispozita e ujit të shumtë; por kur uji nuk është i rrjedhshëm atëherë
është ujë i pakët, madje edhe kur buron. Nisur nga ky arsyetim është
vënë dispozita edhe për ujin e shiut kur ai lag një tokë të ndotur dhe nuk
rrjedh mbi atë tokë, ai ujë mbetet në ndyrësinë e tokës.
Pra, për ujin që nuk ndotet nga ndyrësitë kur ai takon në to,
sipas pikëpamjes së Hanefive kemi: e para, uji i ndenjur, i cili kur lëvizet
njëra anë e tij, nuk i lëviz ana e tjetër dhe e dyta, uji i rrjedhshëm sido që
të jetë; kurse ujë i pakët që nuk ndotet nga takimi me ndyrësinë, është
vetëm për atë ujë të ndenjur, të cilit kur i lëvizet njëra anë, i lëviz ana
tjetër e tij.
Përsa i përket Shàfi’ive, tek ata nuk ka dallim në mes ujit të
rrjedhshën e ujit të ndenjur, as në mes ujit që del nga burimi e ujrave të
tjerë, pasi tek ata vihet në konsideratë vetëm sasia e pakët ose e shumtë
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e ujit. Siç u tha, shumicë është kur sasia arrin dy kul’leh dhe ky ujë nuk
ndotet kur takon në ndyrësi, por nëse është më pak se dy kul’leh, ai ujë
ndotet, qoftë ujë i rrjedhshëm qoftë ujë i ndenjur, qoftë ujë që del nga
burimi ose ujë që nuk del nga burimi. Pra, Shàfi’itë i përmbahen
përgjithësimit të hadithit: “Kur uji arrin sasinë e kul’letejn (dy kul’leh), ai nuk
mbart ndyrësi.”
Gjithashtu, ata kanë thënë: kur uji është i rrjedhshëm dhe në të
ka një ndyrësi që shihet, nëse rrjedha që mbart ndyrësinë është dy kul’leh
dhe uji nuk ndryshon, i gjithë uji është i pastër, por nëse rrjedha është
më pak se dy kul’leh, atëherë kjo rrjedhë është e ndotur; nëse ndyrësia
është mbi rrjedhën ose është nën të, ai ujë është i pastër.
Termin “rrjedhë” e kanë shpjeguar me ecjen përpara ndërmjet
dy anëve të gjerësisë së lumit. Në lidhje me dallimin ndërmjet ujit të
rrjedhshëm e ujit të ndenjur, Shàfi’itë kanë thënë: uji i ndenjur në tërësinë
e tij konsiderohet një ujë i vetëm, kurse uji i rrjedhshëm edhe nëse
bashkohen pjesët e tij, ai ndahet në prurje dhe për çdo prurje jepet
gjykimi se ajo është prurje e pavarur ndaj prurjeve të tjera; nëse uji i
rrjedhshëm është i shumtë, ai nuk ndotet kur takon në ndyrësi, por kur
uji është i pakët, nëse takon në ndyrësi, ai ujë ndotet.
Nëse ti e pastron dorën tënde të ndotur me ndyrësi në njërën
nga pjesët e prurjeve të ujit të rrjedhshëm dhe prurja nuk ka arritur
sasinë dy kul’leh, nuk të lejohet që nga kjo prurje të pihet ujë e të merret
abdes, sepse ajo është bërë e ndotur, prandaj ti ke detyrë të presësh
prurjen tjetër që vjen pas asaj që u ndot, ose të kalosh më sipër ose më
poshtë vendit ku ishe.
Shihet se ka një dallim të madh ndërmjet pikëpamjes së Shàfi’ive
e të Hanefive në lidhje me ujin e rrjedhshëm. Hanefitë kanë mendimin
se rrjedha e ujit, qoftë edhe e pakët, është shkak për të kryer pastrim,
ashtu siç e tregon edhe shembulli që ata sjellin për dy enë me ujë, njëra
enë me ujë të pastër dhe tjetra me ujë të ndotur me ndyrësi, por i gjithë
uji bëhet i pastër kur të dy ujrat përzihen me rrjedhje; kurse Shàfi’itë nuk
e marrin në konsideratë rrjedhën e ujit, qoftë edhe një lumë i madh dhe
mendojnë se çdo prurje në rrjedhë është e pavaruar nga simotra e saj,
pavarësisht nga bashkimi i pjesëve të ujit njëra me tjetrën.
Hanbelitë kanë thënë: kur është më i pak se dy kul’leh, uji i
ndenjur ndotet kur në të bie ndyrësira, qoftë ujë që buron ose jo; kurse
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uji i rrjedhshëm nuk ndotet për shkak të ndryshimit të prurjeve, që do të
thotë se dispozita e këtij uji është si dispozita për ujin e shumtë edhe
nëse ai ujë nuk buron. Kjo thënie është shumë e afërt me thënien e
Hanefive.
Përsa i përket Màlikive, më sipër parashtruam se tek ata uji i
pakët nuk ndotet kur uji takon në ndyrësi dhe ata nuk bëjnë dallim
ndërmjet ujit të rrjedhshëm e ujit të ndenjur. Me një fjalë, bëhet e qartë
se Màlikitë nuk marrinë në konsideratë as kul’leh e as kurr, as ujë i
rrjedhshëm e as ujë i ndenjur, madje as lëndë e as ndonjë gjë tjetër, ata i
përmbahen se ndotja e ujit ndodh vetëm kur ndryshimi ndodh nga
ndyrësia dhe se uji bëhet i ndotur vetëm kur atë e ndryshon ndyrësia,
ndryshe uji qëndron në pastërtinë e tij, pavarësisht se është ujë i
rrjedhshëm ose jo, është i shumtë apo i pakët.
Imàmitë thonë: në asnjë rast nuk ka influencë nëse uji është i
rrjedhshëm, pasi në konsideratë merret vetëm materiali rrjedhës, ose
shumica dhe, nëse uji bashkohet me rrjedhën, qoftë edhe si spërkatje, ai
hyn në dispozitën e ujit të shumtë, pra ai ujë nuk ndotet për shkak se në
të ka rënë ndyrësi, ose ka takuar në ndryrësi edhe në rast se uji është i
pakët dhe i palëvizshëm, sepse në rrjedhshmërinë ka fuqi mbrojtëse
dhe lëndë të shumtë, kur ato nuk janë të bashkuara me rrjedhën. Kur
sasia e ujit është në masën e një kurri, atë nuk e ndot asnjë send, përveçse
kur ndryshojnë cilësitë e tij, por nëse nuk e arrin sasinë e një kurri, ai ujë
ndotet sapo të takojë në ndyrësinë, qoftë ujë i ndenjur apo i rrjedhshëm,
por bën përjashtim kur uji rrjedh nga poshtë, atëherë këtij uji nuk i
ndotet pjesa e sipërme; e njëta gjë është në rastin e kundërt.
Në vijim, tek Imàmitë janë të barabartë si uji i rrjedhshëm, ashtu
edhe uji që nuk rrjedh dhe vihet re se Imàmitë kanë ndryshim me
medhhebet e tjera vetëm për faktin se sa Imàmitë marrin në konsideratë
lëndën rrjedhëse, nga ku ujit të bashkuar me ato i japin dispozitën e ujit
të shumtë edhe pse me sy shihet se është pak, por nga kjo pikëpamje të
Imàmive bën përjashtim dijetari El-Hul’lij, i cili nuk vë asnjë masë e
peshë për ujin e rrjedhshëm dhe e konsideron të ndotur sapo uji të ketë
kontakt me ndyrësinë, me kusht që sasia e ujit të jetë më pak se një kurr.
Gjithashtu, tek Imàmitë edhe uji i shiut në çastin që ai zbret nga qielli
është ujë i rrjedhshëm dhe i shumtë, prandaj nuk ndotet kur bie në
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kontakt me ndyrësinë; në të njëjtën kohë ky ujë pastron tokën, rrobat,
enët dhe të gjithë trupat sapo të bjerë mbi to pas heqjes së ndyrësisë.

PASTRIMI I UJIT TË NDOTUR ME NDYRËSI
1 – Kur uji është i pakët dhe ndotet nga kontakti me ndyrësinë,
por nuk i kanë ndryshuar ndonjëra prej cilësive të tij, Shàfi’itë kanë thënë:
kur sasia e përgjithshme e ujit të ndotur, sipas llogarisë rezulton se arrin
dy kul’leh, ai ujë është i pastër dhe pastrues dhe është e barabartë sikur
llogaritet i pastër ose i ndotur dhe, nëse ky ujë ndahet pasi u bashkua, ai
mbetet ujë i pastër. Nëse një njeri ka dy enë, ose disa enë dhe në secilën
nga enët ka ujë të ndotur, por pastaj ai e mbledh këtë ujë të ndotur në
një vend të vetëm dhe sasia e këtij uji të mbledhur arrin dy kul’leh, në këtë
gjendje, ai është ujë i pastër dhe pastrues. (Komenti i “El-Muhedh’dheb”,
vëll. I, f. 136).
Hanbelitë dhe pjesa më e madhe e dijetarëve të Imàmive kanë
thënë: nuk pastrohet uji i pakët duke arritur sasinë një kurr, ose dy kul’leh
dhe është i barabartë kur uji i llogaritur është i ndotur apo i pastër, sepse
bashkimi i këtij uji me një ndyrësi nuk e bën të pastër sasinë e
përgjithshme; kështu është çështja edhe për ujin e pastër në sasi të pakët,
i cili ndotet sapo të takojë ujë të ndotur; prandaj ai që dëshiron të pastrojë
këtë ujë, duhet që ta bashkojë atë me një sasi uji që arrin një kurr, ose tek
Imàmitë ta bashkojë atë me ujë të rrjedhshëm; ose tek Hanbelitë ta
bashkojë atë ujë me një sasi uji që arrin dy kul’leh.
2 – Tek Shàfi’itë dhe Hanbelitë, kur uji i shumtë ndryshon për
shkak të ndyrësisë, ai ujë pastrohet sapo të largohet ndyrësia dhe nuk ka
nevojë për asgjë tjetër, kurse Imàmitë thonë: kur në ujin e shumtë nuk
ka lëndë rrjedhëse, ai ujë nuk pastrohet me largimin e ndryshimit, por
patjetër duhet që mbi atë ujë të hidhet një kurr ujë i pastër pasi të jetë
larguar ndryshimi, ose të bashkohet me ujë të rrjedhshëm, ose mbi atë
ujë të bjerë ujë shiu. Në qoftë se uji është i rrjedhshëm, ai pastrohet
menjëherë sapo të hiqet ndryshimi edhe nëse është i pakët.
Màlikitë kanë thënë: uji i ndotur pastrohet duke hedhur mbi të
ujë të zakonshëm derisa prej tij të largohen cilësitë e ndyrësisë.
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Hanefitë kanë thënë: uji i ndotur pastrohet me rrjedhje. Kur në
një tas kemi ujë të ndotur dhe mbi të derdhim ujë derisa uji fillon të
rrjedhë nga anët e tasit, ai ujë bëhet i pastër; kështu është edhe për ujin
e ndotur të një pellgu, ose të një grope dhe pastrimi arrihet duke hapur
një gropë të dytë dhe pastaj ndërmjet dy gropave që kanë distancë njëra
nga tjetra të fillojë rrjedha, kjo vlen edhe kur uji është i pakët. Në rast se
ky ujë ndotet për herë të dytë pasi ka zënë vend në gropën e re, atëherë
hapet një gropë e tretë me qëllim që të përsëritet proçesi i parë dhe të
arrihet pastrimi i ujit. Ky proçes pastrimi mund të vazhdojë deri në
pafundësi.
Uji i ndenjur me të cilin nuk mund të merret abdes për shkak se
është ujë i ndenjur, me atë ujë mund të merret abdes kur ti bën që ai të
formojë rrjedhë me ndonjë nga mënyrat e mundshme, madje edhe sikur
në këtë ujë të ketë një ngordhësirë, ose poshtë tij të kenë urinuar burrat,
por nuk shihet gjurma e urinës në rrjedhën e ujit, kur dihet se uji nuk
është bashkuar me burimin. (Ibn Àbidijn, vëll. I, f. 131).
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NDYRËSITË
(En’nexhàsàt)
Qeni – Është ndyrësi, por jo te imam Màliku, i cili ka thënë: ena
në të cilën ka pirë ujë qeni lahet shtatë herë, jo për ndyrësirën, por për
adhurim. Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: ena në të cilën ka pirë
qeni, lahet shtatë herë dhe në njërën nga herët ajo lahet me dhé. Imàmitë
kanë thënë: ena në të cilën ka pirë qeni, lahet një herë me dhè dhe pastaj
lahet dy herë me ujë.
Derri – Derri është si qeni tek të gjithë medhhebet, përveç
Imàmive, të cilët e bëjnë detyrë larjen e enës shtatë herë vetëm me ujë;
po kështu është edhe për miun e ngordhur të tokës, por jo për miun e
detit.
Ngordhësirat – Të gjithë janë në një fjalë të përbashkët se
kafshët tokësore të ngordhura që kanë gjak që u rrjedh kur ai del nga
trupi, janë ndyrësi, por jo njeriu i vdekur. Në lidhje me njeriun e vdekur,
Màlikitë, Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë se ai është i pastër, kurse
Hanefitë kanë thënë se njeriu i vdekur është i papastër, por ai pastrohet
me larje. Kështu thonë edhe Imàmitë, të cilët kanë vënë konditë që i
vdekuri të jetë musliman. Të gjithë ndajnë të njëjtin mendim në lidhje
me pastërtinë e gjendrës së miskut (parfumit) të veçuar nga dreri.
Gjaku – Të katër medhhebet ndajnë një fjalë të përbashkët se
gjaku është ndyrësi, me përjashtim të: gjakut të dëshmorit përderisa është
mbi trupin e tij, gjakut të mbetur në trupin e bagëtisë së therur, gjaku i
peshkut, i morrit, i pleshtit dhe i tartabiqeve. Imàmitë kanë thënë se
është ndyrësi gjaku i të gjithë kafshëve që kanë frymëmarrje thithjenxjerrje, përfshi edhe njerëzit dëshmorë ose jo; gjithashtu Imàmitë kanë
thënë se është i pastër gjaku i kafshëve që nuk kanë frymëmarrje thithje- 26 -
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nxjerrje, qofshin kafshë tokësore apo detare. Imàmitë kanë gjykuar se
është i pastër edhe gjaku i mbetur në kafshët e therura.
Sperma – Imàmitë, Màlikitë dhe Hanefitë kanë thënë se sperma
e njeriut dhe e krijesave të tjera është ndyrësi, por Imàmitë kanë përveçuar
spermën e kafshëve që nuk kanë frymëmarrje thithje-nxjerrje dhe kanë
gjykuar se sperma dhe gjaku i këtyre kafshëve është i pastër. Shàfi’itë
kanë thënë se sperma e njeriut është e pastër, si dhe sperma e çdo kafshe,
me përjashtim të spermës së qenit e të derrit. Hanbelitë kanë thënë se
sperma e njeriut është e pastër, po kështu e pastër është edhe sperma e
çdo kafshe që i hahet mishi, por është ndyrësi sperma e kafshëve që nuk
u hahet mishi.
Qelbi – Te të katër medhhebet qelbi është ndyrësi, kurse te
Imàmitë është i pastër.
Urina dhe fekalet e njeriut – Janë ndyrësi te të gjithë.
Jashtëqitjet e kafshëve – e shpendëve fluturues e jo fluturues,
jo jashtëqitjet e njeriut, shpend që hahen e që nuk hahen, shpendët që
hahen si pëllumbat e pulat, si dhe ato që nuk hahen si shqiponja e skifteri
(Màliku lejon ngrënien e tyre); kashët jo fluturuese që hahen, siç janë
lopët e dhentë, kurse kafshët që nuk hahen si p.sh. ujku e macja (Màliku
lejon ngrënien e tyre). medhhebet në lidhje me jashtëqitjet e këtyre
shpendëve e kafshëve kanë thënie të ndryshme:
Shàfi’itë kanë thënë: të gjitha jashtëqitjet pa përjashtim, glasët e
pëllumbave, harabelave dhe pulave janë ndyrësi; bajgat e deveve e të
dhenve janë ndyrësi, bajgat e kalit e të mushkës, si dhe bajgat e lopës
dhe të ngjashme me këto, që të gjitha janë ndyrësi.
Imàmitë kanë thënë: jashtëqitjet e shpendëve që hahen dhe që
nuk hahen janë të pastra; kështu është edhe për jashtëqitjet e të gjitha
kafshëve që nuk kanë gjak të rrjedhshëm, hahen ose nuk hahen; përsa i
përket kafshëve që kanë frymëmarrje thithje-nxjerrje dhe që hahen, siç
janë devetë dhe dhentë, jashtëqitjet e tyre janë të pastra; në rast se kafshës
nuk i hahet mishi, si p.sh ariu dhe bishat e tjera, ato janë ndyrësi. Për çdo
kafshë e shpend që ka dyshim nëse është nga ato që hahen apo nuk
hahen, jashtëqitjet e tyre janë të pastra.
Hanefitë kanë thënë: jashtëqitjet e kafshëve, por jo të shpendëve,
si jashtëqitjet e devesë e të dhenve, janë ndyrësi, kurse shpendët që i
lëshojnë glasët në ajër, si pëllumbat e harabelat, jashtëqitjet e tyre janë të
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pastra, kurse për shpendët që i lëshojnë glasët në tokë, si pula e rosa,
jashtëqitjet e tyre janë të ndyra.
Hanbelitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: janë të pastra jashtëqitjet e
kafshëve dhe të shpendëve që u hahet mishi dhe janë ndyrësi jashtëqitjet
e kafshëve e shpendëve që nuk u hahet mishi dhe që kanë frymëmarrje
thithje-nxjerrje. Që të gjithë kanë një mendim të përbashkët se janë
ndyrësi jashtëqitjet e asaj kafshe që ha fekalet e njeriut, brejtës e zvarranikë
të ngordhur (xhelàleh).
Pijet dehëse të lëngshme – Janë ndyrësi tek të gjithë, por
Imàmitë kanë shtuar edhe një konditë dhe kanë thënë: i lëngshën origjinal,
duke u rezervuar ndaj atij dehësi që është ngurtësuar në saje të një proçesi,
pasi ai gjithnjë mbetet ndyrësi. Është me vlerë shumë të madhe të citojmë
këtu fjalën e disa autorëve nga dijetarët e Imàmive të cilët kanë thënë:
“Dijetarët e fesë prej Ehli Sunnetit dhe Shi’ave, ndajnë një fjalë të
përbashkët se vera është ndyrësi, përjashto këtu një pakicë të vogël prej
shi’ave, por edhe prej këtyre ka që me kundërshtimet e veta nuk i atakojnë
të dyja grupimet.”
Të vjellat – Janë ndyrësi te të katër medhhebet dhe të pastra te
Imàmitë.
Medhji e Uedhji – Te Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanefitë, që të
dyja janë ndyrësi dhe janë të pastra te Imàmitë; kurse Hanbelitë bëjnë
ndarje në mes ujthit të kafshëve që hahen e të kafshëve që nuk hahen
dhe kanë thënë: ujthi i të parave është i pastër dhe i të dytave është
ndyrësi. muddhji është ujthi i hollë që i del burrit nga eksitimi, kurse
uedhji është ujthi i trashë që del pas urinimit (shpesh pas ndonjë sforcimi
apo të ftohti).
Të katër medhhebet janë të ndarë nga mendimi i Imàmive në
lidhje me faktin se për të katër janë ndyrësi: të vjellat dhe muddhji e
uedhji; po kështu edhe Imàmitë janë të ndarë nga medhhebet e tjera,
për faktin se te ata është ndyrësi djersa e atij që është bërë xhunub si
pasojë e një veprimi të ndaluar rreptësisht (haram). Ata gjykojnë: ai që
është bërë xhunub nga kurvërimi, nga pederastia, ose ngaqë ka kontaktuar
(seksualisht) me kafshë, ose e ka nxjerrë spermën duke e fërkuar penisin
me dorë dhe pastaj është djersitur para se të bëjë gusl, djersa e tij është
ndyrësi.
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MBETJET NGA PIRJA E KAFSHËVE
Hanefitë, Shàfi’itë dhe Hanbelitë janë shprehur se mbetja nga
pirja e qenit dhe e derrit janë ndyrësi; gjithashtu ata janë në një fjalë se
mbetjet nga uji ku ka pirë mushka e gomari është i pastër, por ai ujë nuk
është më pastrues. Në lidhje me këtë ujë, Hanbelitë kanë thënë: nuk
merret abdes me atë ujë që ka mbetur pasi në të ka pirë kafsha që nuk i
hahet mishi, përveç kafshëve që kanë krijim të ulët si miu i tokës dhe
nusja e lalës; kurse Hanefitë me mbetjet nga uji ku ka pirë qeni e derri
kanë bashkuar: mbetjen nga uji që ka pirë njeriu që ka pirë verë menjëherë
pas pijes, mbetjen nga uji ku ka pirë macja menjëherë pasi ajo ka ngrënë
miun, si dhe mbetjet nga uji ku kanë pirë bishat si luani, ujku, leopardi,
tigri, dhelpra e hiena. (Ibn Àbidijn, vëll. I, f. 156). Imàmitë kanë thënë:
mbetjet nga uji ku kanë pirë kafshë të ndyra si qeni e derri janë ndyrësi
dhe mbetjet nga uji ku kanë pirë kafshët e pastra, janë të pastra, qofshin
kafshë që hahen apo që nuk hahen, d.m.th. mbetjet e ujit ku ka pirë çdo
kafshë që i aneksohet secilit grup në pikëpamje të pastërtisë e të ndyrësisë.
Màlikitë kanë thënë: mbetjet nga uji ku ka pirë qeni e derri janë
të pastra dhe ai ujë mund të pihet e të merret abdes me të. (“El-Mugnij”
i Ibn Kudàmeh, vëll. I, f. 47, botimi i tretë).

DISPOZITAT E KRYERJES SË NEVOJËS
Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanbelitë kanë një mendim të përbashkët
se nuk është haram kthimi në drejtim të Kibles ose t’i kthehet asaj shpina
gjatë kryerjes së nevojës brenda ndërtesës, ose edhe në fushë të hapur
kur ka një mbulesë; por ata kanë mendime të ndryshme në lidhje me
kryerjen e nevojës në fushë të hapur kur nuk ka mbulesë. Shàfi’itë e
Hanbelitë kanë thënë: nuk është haram, kurse Màlikitë kanë thënë: është
haram. Hanefitë kanë thënë: është keràheti tahrijmije si brenda në ndërtesë,
ashtu edhe në fushë. (Libri “El-Fik’hu alel-Medhàhibil-Arbe’ah”, vëll. I,
studimi: Kryerja e nevojës).
Imàmitë kanë thënë: në mënyrë të prerë është haram të kryhet
nevoja në drejtim të Kibles dhe t’i kthehet asaj shpina qoftë brenda në
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ndërtesë, qoftë në fushë të hapur, qoftë kur ka mbulesë, qoftë kur nuk
ka mbulesë.
Që të gjithë kanë një mendim të përbashkët se uji që ka cilësi
pastruese e heq ndyrësinë nga venddalja e urinës dhe e fekaleve. Të
katër medhhebet janë shprehur se gurët janë të mjaftueshëm për pastrimin
e vendeve të jashtëqitjes. Imàmitë kanë thënë: pastrimi i vendit të daljes
së urinës duhet të bëhet vetëm me ujë, kurse për pastrimin e vendit të
daljes së fekaleve, kanë lënë të zgjidhet në mes larjes me ujë dhe të
fshirjes tri herë me gurë, ose me një copë tekstili të pastër. Por edhe kjo
me konditë që fekalet të mos e kenë kapërcyer vendin e daljes, ndryshe
duhet që pastrimi patjetër të bëhet me ujë.
Imàmitë, Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë se në rastin e
pastrimit me fshirje me gurë, pastrimi patjetër duhet të përsëritet disa
herë edhe pse pastrimi mund të jetë arritur me më pak herë; kurse Màlikitë
e Hanefitë kanë thënë: nuk është kusht numri i herëve (i gurëve me të
cilët kryhet pastrimi), por këtu bëhet fjalë që të pastrohet vendi i daljes.
Gjithashtu, Hanefitë në mungesë të ujit kanë lejuar heqjen e ndyrësisë
nga të dyja vendet e jashtëqitjes edhe me të gjitha lëngjet e tjera të pastra.
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PASTRUESIT
Uji në përgjithësi (el-màul-mutlak) – Me konsensusin e të
gjithëve është i pastër dhe pastrues.
Lëngjet e tjera përveç ujit – Lëngu i pastër që del nga shtrydhja
si uthulla e uji i trëndafilave është pastrues vetëm te Hanefitë.
Toka – Pastron tabanin e këmbës dhe këpucën duke ecur mbi
të (mbi tokë), ose duke e fshirë me tokë, por me kusht që të hiqet
plotësisht ndyrësia që shihet me sy, kjo te Imàmitë e te Hanefitë.
Dielli – Imàmitë kanë thënë: dielli pastron tokën dhe elementë
të qëndrueshëm si pemët së bashku me gjethet e me frytet e pemëve,
gjithashtu pastron bimët, ndërtesat e kolonat; kështu është edhe për
shtrojet e lëvizshme, por jo për qilimat e minderet. Imàmitë kanë vënë
konditë që tharja në diell është e mjaftueshme pa qenë nevoja për
ndihmën e erës.
Hanefitë kanë thënë: tharja pastron tokën dhe pemët dhe është
e barabartë qoftë kur ajo është arritur me anë të diellit, qoftë kur është
arritur me anë të ajrit. Kurse Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanbelitë kanë një
mendim të përbashkët se toka nuk pastrohet as me diellin e as me ajrin,
por duhet që patjetër mbi tokë të derdhet ujë, megjithëkëtë ata kanë
kundërshtime në lidhje me mënyrën e pastrimit të tokës.
Tjetërsimi – Do të thotë shndërrimi i një sendi në një send
tjetër, si p.sh. shndërrimi i gjakut të sorkadhes në parfum dhe kjo, tek të
gjithë është nga pastrueset.
Zjarri – Hanefitë kanë thënë: djegia e ndyrësisë me zjarr është
pastrues me konditë që të hiqet ndyrësia e mirëfilltë; gjithashtu Hanefitë
kanë gjykuar se balta e ndotur bëhet e pastër kur ajo bëhet enë qeramike,
po kështu edhe vaji i ndotur kur bëhet sapun. Shàfi’itë dhe Hanbelitë
kanë thënë: zjarri nuk është nga pastruesit, madje ata kanë shkuar deri
aty sa të thonë se edhe hiri i ndotur e tymi i tij janë ndyrësi.
Màlikitë janë shprehur për pastërtinë e hirit dhe për ndytësinë e
tymit të tij.
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Imàmitë kanë thënë: zjarri nuk ndërhyn në pastrim, por shpjegimi
është dhënë bazuar mbi tjetërsimin: kur druri i ndotur shndërrohet në
hi dhe uji i ndotur shndërrohet në avull, është realizuar pastrimi, por kur
druri shndërrohet në qymyr dhe balta në porcelan, ndyrësia mbetet për
shkak se shndërrimi është bërë mbi ndyrësinë.
Regjja – Hanefitë kanë thënë: regjja pastron lëkurën e kafshëve
të ngordhura dhe çdo ndyrësi me përjashtim të lëkurës së derrit, kurse
lëkura e qenit pastrohet me regjje dhe bën që ajo të përdoret edhe për të
falur namaz mbi të. (“El-Fik’hu alel-Medhàhibil-Arbe’ah”, vëll. I, pjesa:
Heqja e ndyrësisë). Shàfi’itë kanë thënë: regjja është pastruese, me
përjashtim të lëkurës së qenit e të derrit, të cilat nuk pastrohen me regjje.
As Màlikitë, as Hanbelitë e as Imàmitë nuk e kanë numëruar regjjen
ndër pastruesit, por Hanbelitë kanë lejuar përdorimin e të regjurave në
vende jo të lagëta, ku përdorimi i tyre nuk ka gjasë që në to të depërtojë
ndyrësia.
Rrahja – Hanefitë kanë thënë: pambuku pastrohet kur ai rrihet
me shkop.
Ndarja – Hanefitë kanë thënë: kur ndotet një pjesë e grurit dhe
ndarja realizohet duke e ngrënë, ose duke e dhuruar, ose duke e shitur
në sasinë aq sa është ndotur, pjesa e mbetur është e pastruar. (Ibn Àbidijn,
vëll. I, f. 119).
Gërvishtja – Hanefitë kanë thënë: sperma pastrohet kur ajo
hiqet me të gërvishtur pa patur nevojë për larje me ujë.
Fshirja – Hanefitë kanë thënë: kur trupi është i ngurtë si hekuri,
bakri e xhami, ai pastrohet sapo të fshihet, pa patur nevojë për ujë.
Imàmitë kanë thënë: heqja e ndyrësisë prej trupit të kafshës me çfarëdo
rruge, është e mjaftueshme për të realizuar pastrimin, kurse për enët,
rrobat dhe trupin e njeriut, patjetër që pastrimi duhet të bëhet me larje
me ujë dhe paraprakisht i është hequr ndyrësia e mirëfilltë.
Jargët (pështyma) – Hanefitë kanë thënë: kur ndotet sisa, ose
gishti, ato pastrohen duke i lëpirë tri herë. (Ibn Àbidijn, vëll. I, f. 215).
Zierja – Hanefitë kanë thënë: Kur zihet në zjarr dhjami ose
mishi i ndotur, ato bëhen të pastër; kurse një grup i dijetarëve nga Imàmitë
kanë thënë: kur zihet rrushi në zjarr, ai kthehet në ndyrësi (nexhase), por
pasi të shterojë dy e treta e tij gjatë zierjes, ai pastrohet vetvetiu.
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VEPRIMET QË E BËJNË DETYRË
ABDESIN DHE PRISHËSIT E TIJ
URINA, FEKALET DHE GAZRAT
Të gjithë muslimanët kanë një mendim të përbashkët se dalja e
urinës dhe e fekaleve nga të dyja rrugët, si dhe dalja e gazrave nga vendi
i zakonshëm e prishin abdesin; kurse dalja e krimbave, gurëve të vegjël,
gjakut e qelbit e prishin abdesin te Shàfi’itë, Hanefitë dhe Hanbelitë, por
nuk e prishin te Màlikitë kur këto sende janë të lindura në stomak, por
nëse këto sende nuk janë të lindura në stomak, si ai që gëlltit një guralec
dhe i del nga vendi i zakonshëm, në këtë rast guraleci është prishës i
abdesit. Imàmitë kanë thënë: këto sende nuk e prishin abdesin, por e
prishin vetëm nëse dalin të lyera me fekale.

MEDHJI E UEDHJI
Te të katër medhhebet muddhji e uedhji e prishin abdesin, por
nuk e prishin te Imàmitë; kurse Màlikitë kanë përveçuar rastin kur dalja
e muddhjit është zakon i vazhdueshëm, pra tek ata ky njeri nuk ka detyrë
të marrë abdes për daljen e muddhjit.
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HUMBJA E MENDJES
Pavetëdija
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se abdesi prishet kur
mendja (vetëdija) humb nga të dehurit, nga çmenduria, nga të fiktit dhe
nga epilepsia. Kurse Imàmitë kanë thënë: abdesi prishet kur humbja e
mendjes ka mposhtur zemrën, dëgjimin e shikimin, gjithashtu edhe kur
ai që është në gjumë nuk dëgjon fjalët që thonë ata që janë pranë tij, as
nuk i kupton ato dhe nuk sheh asnjërin prej tyre, pa bërë dallim nëse ai
që është në gjumë është i shtrirë në shpinë, apo është duke fjetur më
këmbë apo ndenjur. Diçka të afërt me këtë thënie kanë shprehur edhe
Hanbelitë. Hanefitë kanë thënë: kur ai që është me abdes fle i shtrirë,
apo i mbështetur, apo në gjunjë i mbështetur mbi këmbët e veta, atij i
është prishur abdesi; nëse ai fle ndenjur dhe ka zënë vend mirë, apo fle
më këmbë, apo në ruku, apo në sexhde, abdesi i tij nuk është prishur.
Kush fle gjatë faljes së namazit në atë gjendje që janë edhe të tjerët që
janë duke falur namaz, abdesi i tij nuk është prishur edhe nëse ai fle
gjatë. (“El-Mijzàn” i Sha’rànit, kapitulli: “Shkaqet e hadethit”.)
Shàfi’itë kanë thënë: kur vendi i daljes (anusi) është i stabilizuar
në vendin e ndejtjes, në atë mënyrë që i ngjason grykës së një shisheje të
mbyllur, abdesi i tij nuk është prishur për shkak të gjumit, ndryshe abdesi
është prishur. Màlikitë kanë bërë dallim në mes gjumit të lehtë e gjumit
të rëndë: nëse gjumi është i lehtë, abdesi nuk është prishur; kështu është
edhe nëse ai që është me abdes ka rënë në gjumë të rëndë për një kohë
të shkurtër dhe vendi i daljes është i mbyllur; por kur gjumi i rëndë zgjat,
atëherë abdesi i tij është prishur, pavarësisht se vendi i daljes është i
mbyllur apo jo.

SPERMA
Te Hanefitë, Màlikitë dhe Hanbelitë sperma e prish abdesin,
por nuk e prish te Shàfi’itë, kurse Shi’at kanë thënë: sperma e bën të
detyrueshme guslin dhe pastaj abdesin.
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PREKJA
Shàfi’itë kanë thënë: kur burri me abdes prek një grua të huaj pa
e patur dorën të mbështjellë me një copë, abdesi i tij është prishur, por
abdesi i tij nuk është prishur kur gruaja nuk është e huaj, si p.sh. nëna
ose motra. Hanefitë kanë thënë: abdesi prishet kur bashkë me prekjen
ndodh edhe ngrehja e penisit.
Imàmitë kanë thënë: në përgjithësi prekja nuk ka ndonjë efekt,
kjo në lidhje me prekjen e gruas, kurse për rastin kur ai që është me
abdes dhe prek me dorë të pa mbështjellë me copë veten para ose nga
pas (vendet e turpshme), Imàmitë dhe Hanefitë kanë thënë: abdesi i tij
nuk prishet, kurse Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: me prekjen në
përgjithësi abdesi prishet, pavarësisht se prekja ka ndodhur me pëllëmbën
e dorës apo me shpinën e saj. Përsa i përket Màlikive, prej tyre është
transmetuar se ka dallim prekja me pëllëmbën e dorës nga prekja me
shpinën e dorës, për pasojë abdesi prishet kur prekja është bërë me
pëllëmbën e dorës dhe nuk prishet kur prekja është bërë më shpinën e
dorës. (“El-bidàjetu uen’nihàjetu”, e Ibni Rushdit, studimi: “Prishësit e
abdesit”).

VJELLJA
Në përgjithësi vjellja e prish abdesin te Hanbelitë, kurse te
Hanefitë e prish kur goja mbushet, por vjellja nuk e prish abdesin te
Shàfi’itë, Imàmitë dhe Màlikitë.

GJAKU DHE QELBI
Gjaku e qelbi i dalë jo nga dy rrugët e jashtëqitjes nuk e prish
abdesin te Imàmitë, Shàfi’itë dhe Màlikitë, por e prish te Hanefitë kur
gjaku e qelbi kapërcen vendin e daljes. Hanbelitë kanë thënë: abdesi
prishet me kusht që gjaku e qelbi të jenë me shumicë.
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QESHJA ME ZË TË LARTË
Të gjithë dijetarët e muslimanëve ndajnë një fjalë të përbashkët
se qeshja me zë të lartë nuk e prish abdesin as gjatë faljes së namazit e as
jashtë namazit, me përjashtim të Hanefive, të cilët kanë thënë: abdesi
prishet kur e qeshura me zë të lartë ndodh gjatë faljes së namazit dhe
nuk e prish kur ajo ndodh jashtë namazit.

MISHI I DEVESË
Kur ai që është me abdes ha mish deveje, abdesi i tij është prishur
vetëm te Hanbelitë.

GJAKU I METRAROGJISË
Dijetari El-Hul’lij, i cili është nga dijetarët e mëdhenj të Imàmive
ka thënë në librin e tij “Et’tedhkireh”: “Gjaku i metrarogjiosë, kur është
i pakët, bën detyrë të merret abdes. Kështu mendojnë dijetarët tanë,
përveç Ibn Ebij Ukajlit. Màliku ka thënë se gruaja me metrarogji nuk ka
detyrë të marrë abdes.”
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QËLLIMET PËR TË CILAT
MERRET ABDES
Dijetarët e fesë kanë thënë: hadethi (veprimi i ardhur) ndahet në
dy lloje: i vogël, i cili bën detyrë vetëm të merret abdes dhe i madh, i
cili nga ana e tij ndahet në dy lloje: i atillë që bën detyrë vetëm guslin dhe
i atillë që bën detyrë guslin e abdesin së bashku. Më poshtë do të jepen
shpjegime të detajuara. Hadethi i vogël ndalon kryerjen e disa adhurimeve:
1 – Me fjalën e përbashkët të të gjithë dijetarëve të fesë, asnjë
namaz farz apo nafile nuk falet pa abdes, por Imàmitë kanë përveçuar
namazin e xhenazes dhe kanë thënë: për namazin e xhenazes nuk është
detyrë të merret abdes, pasi abdesi në këtë namaz është mustehab, sepse
ky namaz është lutje dhe nuk është namaz i vërtetë. Shpjegimi i plotë
për këtë çështje do të jepet në kapitullin përkatës.
2 – Tauafi, i cili është si namazi dhe nuk mund të bëhet pa pastrim
te Màlikitë, Shàfi’itë, Imàmitë dhe Hanbelitë, sipas hadithi sherijfit: “Tauàfi
në Qabe është namaz”. Hanefitë kanë thënë: kush bën tauàf në Qabe pa
abdes, tauàfi i tij është i vlefshëm por ai është mëkatar.
3 – sexhdeja e tilàvetit dhe sexhdeja e falënderimit, e bën farz
marrjen abdes te të katër medhhebet dhe e bën mustehab te Imàmitë.
4 – Prekja e Kur’anit. Të gjithë dijetarët e fesë janë në një fjalë të
përbashkët se nuk lejohet të preket Kur’àni pa abdes, por ata kanë
mendime të ndryshme në lidhje me atë që është me hadeth të vogël,
nëse i lejohet apo jo atij të shkruajë e të lexojë Kur’àn duke e patur
përpara ose duke mos e patur në dorë: nëse i lejohet të prekë Kur’ànin
kur është pa abdes me dorë të mbështjellur me një copë, apo edhe ta
mbartë atë si mburojë (hirz). Màlikitë kanë thënë: nuk lejohet shkrimi i
Kur’anit dhe as prekja e tij pa abdes edhe kur dora është e mbështjellë
me copë, por lejohet leximi i Kur’ànit duke e patur atë përpara, ose jo,
megjithëkëtë Màlikitë kanë mendime të ndryshme në lidhje me mbarjten
e Kur’anit pa abdes si mburojë (hirz).
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Hanbelitë kanë thënë: lejohet shkrimi i Kur’ànit dhe mbartja e
tij si mburojë (hirz) pa abdes, por me pengesë (të mbështjellë me diçka).
Shàfi’itë kanë thënë: nuk lejohet prekja e kapakut të Kur’ànit
edhe sikur të jetë i shkëputur prej bllokut të librit të Kur’anit, gjithashtu
nuk lejohet as prekja e komenteve të Kur’anit që janë të bashkëngjitura
me tekstin e Kur’anit, por lejohet shkrimi i Kur’ànit dhe mbartja e tij si
mburojë (hirz); gjithashtu lejohet prekja pa abdes e copës së qëndisur
me ajete kur’ànore.
Hanefitë kanë thënë: nuk lejohet as shkrimi e as prekja e Kur’ànit
pa abdes, qoftë edhe kur është i shkruar në gjuhë tjetër e jo arabisht, por
lejohet të këndohet Kur’an pa abdes pa e parë atë me sy, pra të këndohet
përmendësh.
Imàmitë kanë thënë: është haram prekja pa abdes e Kur’ànit të
shkruar me shkronja arabe pa qenë dora e mbështjellur me një copë,
qoftë shkrimi në Kur’àn ose jo, por nuk është haram as leximi i Kur’ànit,
as shkrimi i tij, as mbartja e tij si mburojë (hirz), gjithashtu nuk është
haram as prekja e Kur’ànit të shkruar me shkronja jo arabe, me përjashtim
të emrit Allah, pasi është haram prekja e emrit të të Lartit për atë që
është pa abdes në çfarëdo gjuhe qoftë i shkruar ai, në çdo vend të Kur’anit
ose jo në Kur’an.
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FARZET E ABDESIT
NIJETI
Nijeti është qëllimi për të bërë një punë në bindje e në zbatim të
urdhrit të Allahut të lartësuar. Të gjithë dijetarët e fesë kanë një mendim
të përbashkët se nijeti në abdes është farz dhe bëhet në kohën e fillimit
të veprimit. Hanefitë kanë thënë: vlefshmëria e namazit nuk qëndron në
atë se abdesi është marrë së bashku me bërjen nijet, sepse nëse një njeri
bën gusl me qëllim që të freskohet ose që të pastrohet, patjetër që gjatë
guslit janë përfshirë në larje gjymtyrët e abdesit dhe ky njeri fal namaz,
namazi i tij është i vlefshëm, pasi qëllimi me abdesin është pikërisht
pastrimi, i cili në këtë rast është realizuar; por Hanefitë kanë mendime të
ndryshme në lidhje me faktin kur uji është përzier me ujë që ka mbetur
nga uji ku ka pirë gomari, apo është përzier me verë hurme, prandaj për
këtë rast ata kanë thënë se është detyrë që nijeti të bëhet. (Ibn Àbidijn,
vëll. I, f. 76).

LARJA E FYTYRËS
Qëllimi me larjen e fytyrës është që uji të rrjedhë mbi të dhe
është farz të lahet vetëm një herë. Kufiri i fytyrës për së gjati është nga
fillimi i flokëve në ballë, deri në majën e mjekrës. Shàfi’itë kanë thënë:
është farz të lahet edhe pjesa poshtë fytyrës. Kufiri i fytyrës për së gjëri
te Imàmitë e Màlikitë është sa hapësira ndërmjet gishtit tregues dhe
gishtit të mesit, kurse te medhhebet e tjera është distanca ndërmjet dy
llapave të veshëve.
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Imàmitë kanë thënë: është detyrë të fillohet larja e fytyrës nga
lart dhe abdesi nuk vlen po të fillohet ndryshe; kurse katër medhhebet e
tjera kanë thënë: detyrë është larja e fytyrës si të vijë për mbarë, por
fillimi nga pjesa e sipërme e saj është më e preferuar.

LARJA E DUARVE
Të gjithë muslimanët ndajnë një mendim të përbashkët se larja e
duarve me gjithë bërryla një herë është farz, kurse Imàmitë janë shprehur:
është detyrë të fillohet nga larja e bërrylave dhe e kanë bërë të pavlefshme
nëse vëprohet e kundërta; gjithashtu Imàmitë e kanë bërë farz fillimin e
larjes së dorës së djathtë para larjes së dorës së majtë; kurse medhhebet
e tjera kanë thënë: është farz larja e duarve si të të vijë mbarë, më parë
lahet dora e djathtë dhe është më mirë të fillohet me larjen e gishtave
duke u ngjitur deri përmbi bërrylat.

DHËNIA MES’H KOKËS
Hanbelitë kanë thënë: është farz t’i jepet mes’h kokës dhe dy
veshëve; gjithashtu te Hanbelitë gusli e shlyen dhënien mes’h kokës me
kusht që dora të kalojë mbi kokë. Màlikitë kanë thënë: është farz t’i jepet
mes’h gjithë kokës dhe jo veshëve.
Hanefitë kanë thënë: është farz t’i jepet mes’h çerekut të kokës
dhe mjafton nëse e fut kokën në ujë ose të derdhet ujë mbi kokë.
Shàfi’itë kanë thënë: është farz t’i jepet mes’h një pjese të kokës,
qoftë edhe pak dhe mes’hin e zëvendëson larja ose spërkatja.
Imàmitë kanë thënë: është farz t’i jepet mes’h pjesës së përparme
të kokës dhe është e mjaftueshme aq sa të vërtetohet fjala mes’h, por
nuk lejohet as larja e as spërkatja; gjithashtu Imàmitë kanë thënë se është
farz që kokës t’i jepet mes’h me lagështirën që kanë duart nga larja e
gjymtyrëve. Po kështu, Imàmitë e konsiderojnë abdesin të prishur nëse
do të merrej ujë i ri për t’i dhënë mes’h kokës.
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Përsa i përket katër medhhebeve, ata e kanë farz që kokës t’i
jepet mes’h me ujë të ri (“El-Mugnij” e Ibn Kudàmeh, pjesa: “Dhënia
mes’h kokës”, si dhe “Et’tedhkireh” e El-Hul’lij). Kurse dhënies mes’h
mbi çallmën e kanë lejuar vetëm Hanbelitë me kusht që një pjesë e çallmës
(bishti i saj) të jetë deri poshtë mjekrës. Hanefitë, Shàfi’itë dhe Màlikitë
kanë thënë: lejohet dhënia mes’h çallmës kur ka një pengim dhe nuk
lejohet pa patur pengim. Imàmitë kanë thënë: në asnjë rast nuk lejohet
dhënia mes’h çallmës, sipas fjalës së të Lartit «…dhe jepuni mes’h
kokave tuaja…» (“El-Màideh”, 6); pasi fjala çallmë nuk ka kuptimin
kokë.

LARJA E KËMBËVE
Imamët e katër medhhebeve kanë thënë: është farz larja e dy
këmbëve me gjithë nyjet një herë të vetme. Imàmitë kanë thënë: është
farz dhënia mes’h këmbëve me lagështirën e duarve nga uji i abdesit
duke filluar nga majat e gishtave deri në nyjet e këmbës dhe dy nyjet janë
pika më e lartë e këmbëve. Tek të gjithë lejohet larja e këmbës së majtë
para së djathtës, duke patur në konsideratë rezervën për kundërshtimin
që kanë Imàmitë si dhe kundërshtimin e parë të katër medhhebeve.
Kundërshtimi për dhënien mes’h këmbëve, ose për larjen e
këmbëve, ka lindur në kuptimin e ajetit 6 të sures “El-Màideh”: «O
besimtarë, kur të ngriheni për të falur namaz lani fytyrat dhe duart
tuaja deri mbi bërrylat, i jepni mes’h kokave tuaja dhe lani këmbët
tuaja deri në nyjet e këmbës…». Sipas rregullit të gramatikës së
arabishtes, ata që thonë se i duhet dhënë mes’h këmbëve fjalën “këmbët
tuaja” ia atashojnë fjalës “kokat tuaja” dhe, ata që thonë se këmbët
duhen larë, e atashojnë fjalën “këmbët tuaja” në fjalën “duart tuaja”;
në këtë rast, të dytët germën e fundit e lexojnë me zanoren “e”, kurse të
parët e lexojnë me zanoren “i” dhe, në gjuhën shqipe për të parët do të
ishte kundrinor i zhdrejtë, kurse për të dytët që e lexojnë me zanore “e’
do të të ishte kundrinor i drejtë. Vetë autori në kërkim të së vërtetës,
priret të marrë argumentin e ajetit nga tefsiri i Ràziut.
Të katër medhhebet e kanë lejuar dhënien mes’h mesteve dhe
çorapeve, pa i larë këmbët, kurse Imàmitë janë shprehur se nuk lejohet
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dhënia mes’h mesteve e çorapeve, sipas fjalës së imam Aliut: “Nuk
preokupohem t’u jap mes’h mesteve ose shpinës së devesë në një tokë
të thatë.”

RRADHA E LARJES
Rradha e larjes është sipas asaj që është përmendur në ajetin e
Kur’ànit: fillon me fytyrën, pastaj dy duart, pastaj kokën dhe pastaj
këmbët, madje kjo renditje tek Imàmitë, Shàfi’itë dhe Hanbelitë është
farz dhe kusht që abdesi të jetë i vlefshëm.
Hanefitë dhe Màlikitë kanë thënë: rradha e larjes nuk është farz
dhe lejohet që abdesi të fillohet edhe me larjen e këmbëve dhe të
përfundosh me larjen e fytyrës.

VIJUESHMËRIA E LARJES
SË GJYMTYRËVE
Vijueshmëri dotë thotë larja e gjymtyrëve njëra pas tjetrës. Te
Imàmitë dhe Hanbelitë është farz larja e një gjymtyre dhe menjëherë të
fillohet larja e tjetrës që vjen sipas rradhës. Madje Imàmitë kanë vënë
kusht edhe një shtesë: të fillohet larja e gjymtyrës vijuese pa u tharë
gjymtyra para saj dhe, nëse ajo thahet plotësisht para se të fillohet larja e
gjymtyrës që vjen pas asaj që u la, abdesi është prishur dhe duhet rimarrë
abdes.
Hanefitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: nuk është farz vijueshmëria,
por është veprim jo i preferuar (keràhet) ndarja ndërmjet larjes së
gjymtyrëve pa pasur ndonjë pengim, kurse në rast pengimi edhe keràheti
nuk është më.
Màlikitë kanë thënë: vijueshmëria është farz kur atij që merr
abdes i vihet në dukje kjo gjë; por kur atij i ndodh ajo çka ai nuk e ka
llogaritur, si p.sh. ai e konsumoi ujin e abdesit për një larje të vetme, ose
lan fytyrën dhe harron të lajë duart, ose sipas mendimit të tij, uji që atij
i mjaftonte për të marrë abdes i mbarohet, atëherë ai e vazhdon abdesin
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duke larë gjymtyrën ku i ka mbetur, pavarësisht se sa zgjatet kjo kohë e
ndërmjetme.
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UAXHIBET E ABDESIT
(shurùtul-vudùi)
Për abdesin ka kushte (uaxhibat, shurùt), nga të cilat janë hedhja
dhe pastërtia e ujit, mospërdorimi i këtij uji për pastrimin e jashtëqitjeve,
ashtu si u tha me hollësi në kapitullin e ujrave; nga uaxhibet është pengimi
për të përdorur ujin për shkak sëmundjeje, ose për nevojë të ngutshme
që mund të jetë për ujë; gjithashtu nga uaxhibet e abdesit është pastërtia
e gjymtyrëve të abdesit dhe mospasja e ndonjë pengese që të pengojë
arritjen e ujit në lëkurë, gjithashtu nga uaxhibet e abdesit është mungesa
e kohës për të marrë abdes dhe, këtë çështje do ta shikojmë me hollësi
në kapitullin e Tejemmumit. Të gjithë medhhebet ndajnë një mendim të
përbashkët në lidhje me këto uaxhibe, (shurùte) ose për shumicën e
tyre.
Gjithashtu Imàmitë kanë vënë kusht (uaxhib, shart) që uji i
abdesit, ena e këtij uji, vendi ku do të derdhet dhe vendi ku është ai që
merr abdes të jenë vende të lejuara dhe jo të grabitura dhe, nëse qoftë
edhe njëri nga ato që u përmendën të jetë i grabitur, abdesi është prishur;
kurse te medhhebet e tjera abdesi është i vlefshëm, por ai që merr abdes
është mëkatar. (Ibn Àbidijn, vëll. I, f. 128 dhe komenti i “ElMuhedh’dheb”, vëll. I, f. 251).

SUNNETET E ABDESIT
(Sunenul-vudùi)
Sunnetet e abdesit janë të shumta, nga të cilat: fillimi me larjen e
dy shputave të duarve, shpëlarja e gojës dhe tërheqja e ujit në hundë
(këto dy të fundit Hanbelitë i kanë farze), dhënia mes’h dy veshëve,
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veprim i cili te Hanbelitë është farz, por që Imàmitë për këtë veprim
kanë thënë se nuk lejohet të bëhet, gjithashtu nga sunnetet e abdesit
janë: përdorimi i siuàkut (shkopi për pastrimin e dhëmbëve), marrja abdes
në drejtim të Kibles, këndimi i lutjeve të njohura dhe, te të katër
medhhebet edhe larja e fytyrës dhe e duarve për herë të dytë e për herë
të tretë.
Imàmitë kanë thënë: larja e parë është farz, larja e dytë është
sunnet dhe larja e tretë është bid’at dhe kush e kryen këtë veprim është
mëkatar, kur e bën me qëllim se është veprim i ligjit të fesë, por nëse ai
nuk ka qëllim se është veprim i ligjit të fesë, atëherë nuk ka bërë mëkat,
por atij i prishet abdesi në qoftë se jep mes’h me këtë ujë (“MisbàhulFekijh” i Aga Riza El-Hemedànij). Ka edhe shumë sunnete të tjera që
janë përmendur në tekstet e hollësishme.

DYSHIMI NË PASTËRTINË
DHE NË HADETHIN
Kush është i bindur se është me abdes dhe dyshon se është me
hadeth, ai është i pastër dhe, kush është i bindur se i ka ndodhur hadethi
dhe dyshon për taharetin, ai është pa abdes, sipas postulatit: dituria me
bindje e anulon dyshimin, ashtu siç thotë hadithi sherifi: “Diturinë me
bindje të plotë kurrë nuk e prish dyshimi, por atë e prish një dituri e ngjashme me
të”. Në lidhje me këtë çështje kanë kundërshtim vetëm Màlikitë, të cilët
thonë: kur njeriu është plotësisht i vetëdijshëm se është me abdes dhe
dyshon se mos i ka kaluar ndonjë hadeth, ai duhet të bëjë pastrimin,
kështu Màlikitë nuk bëjnë dallim në mes dy gjendjeve.
Kur prej tij të dalë hadeth e taharet dhe ai nuk e di secili nga ato
të dy është më i mbrapmi që mbi atë të bëjë vazhdimin e pastrimit, te
Hanefitë, ai është i pastër dhe është pa abdes te dijetarët e hadithit të
Imàmive.
Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: merret e kundërta e gjendjes
parakaluese, nëse e para ishte taharet, tani ai është pa abdes dhe, nëse e
para ishte hadeth, tani ai është i pastër.
Ka edhe një thënie të katërt, e cila gjithashtu niset nga vlerësimi
i gjendjes së parë dhe që gjykon me rrëzimin e efektit të hadethit e të
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taharetit faktik, pasi që të dyja mundësitë janë të barabarta, kundërshtojnë
njëra-tjetrën dhe kështu që të dyja janë të pavlefshme dhe janë shoqëruese
të gjendjes së parë; por më afër mendjes dhe për rezervë në punët e
fesë, në mënyrë absolute, pastrimi duhet ribërë, pavarësisht se ai e di më
mirë apo nuk e di gjendjen e parë.
Imàmitë dhe Hanbelitë kanë thënë: kur ai që është me abdes
dyshon për larjen e një gjymtyre, ose për dhënien mes’h kokës, nëse ai
është gjatë marrjes abdes, ai e përsërit larjen e asaj gjymtyre për të cilën
dyshon, si edhe gjymtyrën që vjen pas saj; por nëse ai dyshon pasi ka
mbarurar abdesin dhe është larguar, ai nuk kthehet më, sepse tani është
dyshim në adhurimin pas kryerjes së adhurimit.
Dijetari El-Hul’lij në librin “Et’tedhkireh” ka cituar prej disa
Shàfi’ive se nuk ka dallim në mes dyshimit gjatë veprimit dhe dyshimit
pas mbarimit të veprimit, pasi te ata në të dyja rastet është farz që për të
dyshuarën të përsëritet veprimi.
Hanefitë kanë thënë: konstatimi është për çdo gjymtyrë në
mënyrë të pavaruar, nëse ai ka dyshuar në atë para se të kalojë në
gjymtyrën pasardhëse, ai e përsërit veprimin, në të kundërt, nuk e përsërit.
Shembull: kush dyshon për larjen e fytyrës para se të fillojë larjen e
duarve, ai rilan fytyrën, por nëse fillon me fytyrën dhe shkon, ai nuk
rikthehet më.
Të gjithë kanë një fjalë të përbashkët se nuk konsiderohet dyshim
dyshimi i atij personi që të shumtën e rasteve dyshon, pasi dyshimi i një
njeriu me të tilla vetëdyshime nuk merret në konsideratë, prandaj ai ka
detyrë që në të gjitha rastet të kalojë e të mos përsërisë.
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GUSLI
Llojet e guslit farz janë: (1) gusl për xhunubllëk, (2) gusl pas
menstruacioneve, (3) gusl pas hemorragjisë së lehonisë, (4) gusl për larjen
e muslimanit të vdekur. Për këto katër lloje gusli, të gjithë ndajnë një
fjalë të përbashkët, por Hanbelitë kanë shtuar edhe një gusl të pestë dhe
ky është gusli që duhet të bëjë mohuesi kur pranon Islamin.
Shàfi’itë dhe Imàmitë kanë thënë: kur mohuesi pranon Islamin
duke qenë xhunub, ai ka detyrë të bëjë gusl për atë që është xhunub dhe
jo se pranoi Islamin dhe, në qoftë se ai nuk është xhunub, atëherë ai nuk
ka detyrë të bëjë gusl.
Hanefitë kanë thënë: mohuesi që pranon Islamin nuk ka detyrë
të bëjë gusl, është apo nuk është xhunub (“El-Mugnij” e Ibn Kudàmeh,
vëll. I, f. 207). Imàmitë kanë shtuar edhe dy gusle të tjera mbi katër
guslet e para: gusli për metrarogjinë dhe gusli për prekjen e të vdekurit;
sepse Imàmitë e kanë farz guslin për prekjen e të vdekurit, pasi ai është
ftohur për shkak të vdekjes dhe para se ai të pastrohet me larje. Kjo
çështje do të trajtohet me hollësi në vendin e vet. Nga sa u tha, del qartë
se llojet e guslit farz te Hanefitë dhe Shàfi’itë janë katër; ato janë pesë te
Hanbelitë e Màlikitë dhe janë gjashtë te Imàmitë.

GUSLI PËR XHUNUBLLËK
Gjendja e xhunubllëkut që bën farz guslin vërtetohet në dy
veprime:
1 – Dalja e spermës në gjumë ose zgjuar. Imàmitë dhe Shàfi’itë
kanë thënë: kur del sperma, gusli bëhet farz, pa bërë asnjë dallim nëse
sperma doli nga epshi ose pa epsh.
Hanefitë, Màlikitë dhe Hanbelitë kanë thënë: gusli bëhet farz
vetëm kur dalja e spermës shoqërohet me shijimin e kënaqësisë; nëse
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sperma del nga rrahja, ose nga të ftohtët, ose nga sëmundja pa epsh, për
këtë dalje sperme nuk ka gusl; gjithashtu nëse sperma shkëputet nga
kurrizi i burrit, ose nga vendi i saj poshtë zemrës te femra, por nuk
kalon që të dalë jashtë, edhe për këtë rast, te të gjithë, gusli nuk është
farz të bëhet, me përjashtim të Hanbelive.
(Degëzim): Nëse ai që është në gjumë zgjohet dhe shikon
lagështirë, por nuk e di nëse ajo është spermë apo është muddhj (ujthi
që del para spermës), Hanefitë kanë thënë: ai e ka farz të bëjë gusl; kurse
Shàfi’itë dhe Imàmitë kanë thënë: nuk e ka farz, sepse tahareti është i
qartë, kurse hadethi është i dyshimtë. Hanbelitë kanë thënë: në qoftë se
ai para gjumit ka shikuar, ose ka menduar për kënaqësi, ai nuk e ka farz
të bëjë gusl, në qoftë se gjendja e paragjumit ka qenë shkak që ai të
ndjejë kënaqësi, atëherë ai e ka farz të bëjë gusl për atë lagështirë të
dyshimtë që shikon.
2 – Kur takohen dy vendet e synetllëkut, që do të thotë penetrimi
i kokës së penisit, ose sa është masa e prejes së synetllëkut përpara ose
nga prapa: të gjithë ndajnë një fjalë të përbashkët se me këtë veprim
edhe pa dalje të spermës, është farz të bëhet gusl, por ata kanë mendime
të ndryshme në lidhje me kushtet: a është farz gusli vetëm për faktin e
penetrimit sido që të jetë kryer, apo gusli është farz vetëm për një mënyrë
të veçantë.
Hanefitë kanë thënë: gusli është farz me kushte. (E para): mosha
e pjekurisë seksuale; kur ka arritur moshën i vepruari mbi të dhe nuk e
ka arritur vepruesi, ose edhe e kundërta, ka arritur moshën vepruesi dhe
nuk e ka arritur i vepruari mbi të, në të dyja rastet gusli është farz vetëm
për atë që ka arritur moshën dhe gusli nuk është farz as për vepruesin e
as për të vepruarin mbi të kur të dy nuk e kanë arritur moshën. (E dyta):
nuk ka një garzë me të atillë trashësi që të pengojë nxehtësinë e vendit.
(E treta): i vepruari mbi të të jetë njeri i gjallë; gusli nuk është farz kur
penetrimi është bërë në kafshën dhe në njeriun e vdekur.
Imàmitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: thjesht penetrimi ose penetrimi
i kokës së penisit në masën e prerjes së vendit të synetllëkut, është i
mjaftueshëm të bëjë farz guslin pa dallim nëse ka arritur moshën ose jo,
është veprues apo i vepruar mbi të, ka pasur garzë penguese, apo nuk ka
pasur, ka qenë me imponim apo me dëshirë dhe është e njëjtë sikur i
vepruari mbi të është i gjallë, apo i vdekur, është kafshë apo është njeri.
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Imàmitë dhe Shàf ’itë kanë thënë: vetëm thjesht penetrimi i masës
së prerjes së sunetllëkut është e mjaftueshme që të bëhet farz gusli pa
asnjë dallim nëse e ka arritur moshën apo nuk e ka arritur, është veprues
apo është i vepruar mbi të, ka apo nuk ka garzë, është i imponuar apo
me dëshirë dhe është e barabartë sikur i vepruari mbi të është i gjallë
apo i vdekur, është kafshë apo njeri.
Hanbelitë dhe Màlikitë kanë thënë: është farz të bëjnë gusl
vepruesi dhe i vepruari mbi të kur nuk ka garzë që të pengojë shijimin e
kënaqësisë dhe nuk ka dallim nëse është njeri apo është kafshë dhe është
e barabartë sikur i vepruari mbi të të jetë i gjallë apo i vdekur.
Në lidhje me atë që ka arritur moshën, Màlikitë kanë thënë: është
farz gusli për vepruesin kur është në moshën në të cilën i bëhen obligim
adhurimet e urdhëruara dhe i vepruari mbi të e përballon veprimin.
Gjithashtu gusli është farz për të vepruarin mbi të kur vepruesi ka arritur
moshën. Femra që kontakton me një fëmijë, nuk ka farz të bëjë gusl
nëse te ajo nuk ka derdhje lëngu; Hanbelitë për këtë rast kanë vënë
kusht që mosha e mashkullit të mos jetë më pak se dhjetë vjeç dhe e
femrës jo më pak se nëntë vjeç.

VEPRIMET E NDALUARA PREJ
MOSLARJES NGA XHUNUBLLËKU
Moslarja nga xhunubllëku ndalon kryerjen e atyre veprimeve që
ishin të ndaluara të kryheshin pa abdes: falja e namazit, kryerja e tauafit
në Qabe, prekja dhe shkruarja e Kur’ànit, gjithashtu për moslarjen nga
xhunubllëku është shtuar edhe qëndrimi në xhami. Të gjithë kanë një
mendim të përbashkët se për atë që është xhunub nuk i lejohet të qëndrojë
në xhami, por ata kanë mendime të ndryshme në lidhje me kalimin e tij
nëpër xhami, si p.sh, ku personi xhunub hyn nga njëra derë e xhamisë
dhe del prej derës tjetër të saj.
Màlikitë dhe Hanefitë kanë thënë: Nuk lejohet të kalojë me
përjashtim të rasteve të domosdoshme.
Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: I lejohet kalimi por pa
qëndruar.
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Imàmitë kanë thënë: Nuk i lejohet as qëndrimi e as kalimi në
xhaminë e Qabesë dhe në xhaminë e të Dërguarit dhe lejohet kalimi por
jo qëndrimi në xhamitë e tjera përveç dy xhamive të mësipërme dhe kjo
bazuar në ajetin 43 të sure “En’Nisà”: «… dhe as xhunub përveçse
kur jeni udhëtarë…», që do të thotë: mos hyni nëpër xhamitë, përveç
rasteve kur jeni në udhëtim dhe prej ajetit janë përjashtuar dy xhamitë e
mësipërme për shkak të argumenteve të veçanta.
Në lidhje me këndimin e Kur’ànit, Màlikitë kanë thënë: ai që
është xhunub e ka haram të këndojë Kur’àn, me përjashtin të ndonjë
sureje të shkurtër për t’u mbrojtur e për të sjellë argumente. Afër kësaj
fjale të Màlikive janë edhe Hanbelitë.
Hanefitë kanë thënë: Për atë që është xhunub nuk lejohet të
këndojë Kur’àn, vetëm në qoftëse se ai është mësues Kur’àni dhe kur ua
mëson Kur’anin nxënësve fjalë-fjalë. Shàfi’itë kanë thënë: është haram
të lexojë qoftë edhe një germë të vetme, kur këndimi ka për qëllim
përmendjen e Allahut, si p.sh. të thotë Bismil’làh para ngrënies.
Imàmitë kanë thënë: Për atë që është xhunub nuk është haram
të këndojë Kur’àn me përjashtim të katër sureve mbrojtëse, ose një pjesë
prej tyre dhe këto sure janë: “Alek”, “En’Nexhm”, “Hà Mim Es’Sexhdeh”
dhe “Elif Làm Mim Tenzil” dhe lejohet këndimi i sureve të tjera, por
është keràhet nëse këndohen më shumë se shtatë ajete dhe keràheti
është në shkallën më të lartë kur këndohen më shumë se shtatëdhjetë
ajete.
Gjithashtu, Imàmitë kanë shtuar edhe agjërimin në muajin e
Ramazanit, ose agjërimin plotësues të ditëve të lëna dhe kanë thënë:
agjërimi nuk është i vlefshëm kur agjëruesi bëhet xhunub me qëllim ose
harron që është agjërueshëm, kurse në rastin kur bie në gjumë gjatë
ditës ose natën dhe shikon se ka lagështirë xhunubllëku të shkaktuar
nga ëndrra që ka parë, agjërimi i tij nuk është prishur dhe, në lidhje me
gjykimin për këtë çështje Imàmitë janë të ndarë nga medhhebet e tjera.
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FARZET E GUSLIT PËR XHUNUBLLËK
Edhe në gusl janë farz ato që ishin farz edhe për abdesin siç
ishte hedhja e ujit, pastërtia e ujit së bashku me pastrimin e trupit,
mungesa e një pengese që ndalon arritjen e ujit në lëkurë, pra është
ashtu siç u tha më lart edhe për abdesin. Në gusl është farz të bëhet
nijet, me përjashtim të Hanefive, të cilët nijetin nuk e kanë numëruar
ndër kushtet për vlefshmërinë e guslit.
Të katër medhhebet nuk e kanë kushtëzuar kryerjen e guslit me
ndonjë mënyrë të veçantë, por ata kanë thënë se në gusl është farz që uji
të kalojë mbi gjithë trupin ashtu si të jetë më për mbarë pa bërë ndonjë
dallim se është filluar nga pjesët e sipërme apo nga pjesët e poshtme të
trupit. Hanefitë kanë shtuar se është farz të bëhet gargara dhe të tërhiqet
uji në thellësi të hundës dhe kanë thënë: është sunnet që gusli të fillohet
me larjen e kokës, pastaj lahet ana e djathtë e pastaj ana e majtë.
Shàfi’itë dhe Màlikitë kanë thënë: është sunnet të fillohet nga
pjesa e sipërme e trupit para pjesës së poshtme, me përjashtim të organeve
gjenitale, pasi ai organ është sunnet të lahet para të gjitha pjesëve të tjera
të trupit.
Hanbelitë kanë thënë: është sunnet të fillohet larja e gjysmës së
djathtë të trupit para gjysmës së tij të majtë.
Imàmitë e kanë ndarë guslin për xhunubllëk në dy lloje: “tertijb”
dhe “irtimàs”. Tertijb është që ai do të bëjë gusl derdh ujë mbi trupin e tij
dhe, në këtë rast ata kanë thënë se është farz që të fillohet me kokën dhe
pastaj me anën e djathtë e pastaj anën e majtë; në rast se ai e prish këtë
renditje, duke kryrer më parë të fundit ose ai lan në fund të parën, gusli
i tij është prishur. Ndërsa irtimàs është zhytja e plotë e tupit nën ujë me
një të zhytur të vetme dhe, nëse atij i del jashtë ujit qoftë edhe një pjesë
e vogël e trupit, kjo nuk është e mjaftueshme për guslin.
Te Imàmitë, gusli për xhunubllëk nuk mjafton për të qenë me
abdes, pasi ata thonë: çdo gusl është së bashku me abdesin, me përjashtim
të guslit për xhunubllëk; kurse të katër medhhebet nuk bëjnë dallim
ndërmjet guslit për xhunubllëk dhe guslit për jo xhunubllëk nga pikëpamja
që nuk është i mjaftueshëm ndër kushtet që janë për abdesin.
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MENSTRUACIONET
Menstruacione (el-hajd) nga ana gjuhësore do të thotë hemorragji.
Kurse në terminologjinë e dijetarëve të ligjit të fesë është gjaku që i rrjedh
gruas zakonisht në ditë të njohura. Menstruacionet kanë efekt në lënien e
adhurimeve dhe në dhënien fund kohës së pritjes për gruan e divorcuar.
Në shumicën e rasteve, gjaku i menstruacioneve ka ngjyrë të zezë ose të
kuqe të trashë dhe është i nxehtë. Gjaku i menstruacioneve del me
vrunduj, por menstruacionet mund të vijnë edhe me të tjera cilësi përveç
këtyre që u përmendën, sipas natyrës dhe gjendjeve emocionale të gruas.

MOSHA KUR FEMRA SHEH
MENSTRUACIONET
Të gjithë dijetarët e fesë kanë një fjalë të përbashkët se ajo çka
sheh femra para se të mbushë nëntë vjeç, nuk është e mundur të jetë
gjak menstrual, në të kundërt, ai është gjak i dalë nga sëmundja, ose
është gjak i prishur. Po kështu është edhe kur sheh gjak gruaja e moshuar
së cilës i janë ndalur menstruacionet me kohë, por dijetarët e fesë kanë
mendime të ndryshme në përcaktimin e moshës së ndërprerjes së
menstruacioneve.
Hanbelitë kanë thënë: pesëdhjetë vjeçe.
Hanfitë kanë thënë: pesëdhjtë e pesë vjeçe.
Màlikitë kanë thënë: shtatëdhjetë vjeçe.
Shàfi’itë kanë thënë: derisa gruaja është gjallë, menstuacionet
janë të mundshme edhe pse ndërprerja e tyre në shumicën e rasteve
ndodh pas gjashtëdhjetë e dy vitesh.
Imàmitë kanë thënë: kufiri i ndërprerjes së menstruacioneve është
pesëdhjetë vjet, si dhe për atë që dyshohet se është kurejshite, kurse për
atë që dihet se është kurejshite është gjashtëdhjetë.
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KOHA E MENSTRUACIONEVE
Hanefitë dhe Imàmitë kanë thënë: koha me e pakët e
menstruacioneve është tri ditë dhe më e shumta është dhjetë ditë; kurse
çdo hemorragji që vazhdon më pak se tri ditë ose i tejkalon dhjetë ditët,
ajo nuk është menstruacion.
Hanbelitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: koha më e pakët është një
ditë e një natë dhe më e shumta është pesëmbëdhjetë ditë.
Màlikitë kanë thënë: koha më e shumtë e menstruacioneve është
pesëmbëdhjetë ditë, por jo për gruan shtatzanë, kurse për kohën më të
pakët nuk ka kufi.
Të gjithë dijetarët e fesë kanë një fjalë të përbashkët se nuk ka
ndonjë kufi për kohën e pastrimit ndërmjet dy menstruacioneve, kurse
koha me e pakët për këtë është trembëdhjetë ditë te Hanbelitë dhe
pesëmbëdhjetë ditë te Hanefitë, Shàfi’itë e Màlikitë.
Imàmitë kanë thënë: koha me shkurtër e pastrimit është sa koha
më e gjatë e menstruacioneve, pra dhjetë ditë.
(Degëzim). Dijetarët e fesë kanë mendime të ndryshme në lidhje
me menstruacionet së bashku me shtatzaninë dhe se hemorragjia që
sheh gruaja shtatzanë a është mundur të jetë gjak menstrual? Shàfi’itë,
Màlikitë dhe shumica e dijetarë të Imàmive kanë thënë: menstruacionet
ndodhin edhe gjatë shtatzanisë.
Hanefitë, Hanbelitë dhe shejhu Mufijd i Imàmive kanë thënë:
në asnjë rast nuk mund të jenë së bashku menstruacionet dhe shtatzania.

DISPOZITAT PËR GRUAN
ME MENSTRUACIONE
Për gruan me menstruacione janë të ndaluara ato çka ishin të
ndaluara për burrin e gruan xhunub, si prekja e shkrimi i Kur’ànit dhe
qëndrimi në xhami. Gjatë ditëve të menstruacioneve gruas nuk i pranohet
as agjërimi e as namazi, por ajo është e detyruar të plotësojë ditën që
nuk ka agjëruar gjatë muajit Ramazan, por ajo nuk i fal namazet që i
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kanë mbetur gjatë asaj kohe, në zbatim të haditheve dhe për të larguar
vështirësinë që ka përsëritja e shumtë e namazit, por ajo do të plotësojë
ditët e humbura të agjërimit. Është haram të divorcohet gruaja kur ajo
është me menstruacione dhe nëse divorci ndodh, atëherë ai është i
vlefshëm, por burri te të katër medhhebet është mëkatar, kurse te Imàmitë
divorci është pa vlerë, kur ai burrë ka kontaktuar me atë grua, ose burri
është prezent, ose gruaja nuk është shtatzënë. Divorci është i vlefshëm
si për gruan me menstruacione, ashtu edhe për gruan shtatzënë me të
cilën ai nuk ka kontaktuar, ose kur burri nuk është pranë gruas. Shkoqitja
në lidhje me këto çështje me lejen e Allahut do të trajtohet në kapitullin
“Divorci”.
Të gjithë dijetarët e fesë ndajnë një mendim të përbashkët se
gusli për menstruacionet nuk mjafton për abdesin, pasi abdesi i gruas
me menstruacione dhe gusli i saj nuk e largojnë hadethin. Gjithashtu,
dijatarët janë të një mendimi se është haram kontaktimi me gruan gjatë
ditëve të menstruacioneve. Përsa i përket kërkimit të kënaqësisë me gruan
ndërmjet kërthizës dhe gjunjëve, Imàmitë e Hanbelitë kanë thënë: në
përgjithësi është e lejuar kur sipër kësaj pjese të trupit është hedhur një
copë dhe nuk është e lejuar pa copën.
Mendimi më i përhapur te Màlikitë është se nuk lejohet kërkimi
i kësaj kënaqësie qoftë edhe kur mbi atë pjesë të trupit është hedhur
copa.
Hanefitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: është haram pa copë dhe është
e lejuar me copë.
Shumica e dijetarëve të Imàmive kanë thënë: kur burrin e mposht
epshi dhe ai kontakton me gruan gjatë ditëve të menstruacioneve, ka
detyrë të bëjë shlyerjen e gabimit me një dinar, në qoftë se kontaktimi ka
ndodhur në fillim të menstruacioneve, me një gjysëm dinari në mesin e
menstruacioneve dhe me një çerek dinari kur kontaktimi është kryer në
fundin e menstruacioneve.
Shàfi’itë dhe Màlikitë kanë thënë: dhënia e sadakasë është sunnet
dhe nuk është farz. Kurse gruaja te të gjithë nuk ka asnjë detyrim të bëjë
shlyerje edhe pse ajo është mëkatare në rast se ka qenë dakort ose ka
patur dëshirë edhe vetë.
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MËNYRA E BËRJES GUSL
Te Imàmitë gusli për menstruacionet është plotësisht si gusli
për xhunubllëkun, duke filluar me detyrimin që uji të jetë i pastër, derdhjen
e ujit mbi trup, pastrimin e trupit, mospasja e një cope që pengon kalimin
e ujit mbi lëkurë, nijeti, të fillohet me larjen e kokës, pastaj larjen e anës
së djathtë dhe pastaj larjen e anës së majtë; gjithashtu është e mjaftueshme
edhe vetëm një zhytje e plotë e trupit nën ujë.
Te të katër medhhebet uji duhet të përfshijë të gjithë trupin si të
jetë më për mbarë, ashtu siç u tha edhe më lart për xhunubllëkun, pa
bërë asnjë dallim.
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METRAROGJIA
Në terminologjinë e dijetarëve të ligjit të fesë metrarogjia është
gjaku që sheh gruaja jashtë kohës së menstruacioneve dhe jashtë kohës së hemorragjisë
së lehonisë. Gjithashtu, nuk është e mundur të jetë menstruacion gjaku që
del pas kohës më të gjatë të menstruacioneve, ose gjatë kohës që është
më pak se koha me pakët e menstruacioneve. Në shumicën e rasteve,
gjaku i metrarogjisë ka ngjyrë të verdhë, është i ftohtë, i hollë, dhe del pa
vrull dhe është me cilësi të ndryshme nga gjaku i menstruacioneve.
Imàmitë e kanë ndarë metrarogjinë në tri pjesë: (1) “e vogël”,
kur tamponi i pambuktë përlyhet me gjak, por gjaku nuk e mbulon
tamponin. Dispozita e ligjit të fesë për këtë grua është se ajo duhet të
marrë abdes për çdo namaz duke ndërruar edhe tamponin, pasi nuk
lejohet që ajo të falë dy namaze me të njëjtin abdes. (2) “e mesme”, kur
gjaku e mbulon tamponin, por nuk kullon prej tij. Dispozita e ligjit të
fesë për këtë grua është që ajo çdo ditë të bëjë gusl para mëngjesit duke
marrë abdes e duke ndërruar tamponin për çdo namaz. (3) “e madhe”,
kur gjaku e mbulon tamponin dhe kullon prej tij. Dispozita e ligjit të
fesë për këtë grua është se ajo duhet të bëjë gusl tri herë çdo ditë, një
gusl para namazit të Mëngjesit, një gusl tjetër për të falur të bashkuar
namazin e Drekës me namazin e Mbasditës dhe një gusl të tretë për të
falur të bashkuar namazin e Mbrëmjes e të Darkës.
Shumica e dijetarëve të Imàmive kanë thënë: në këtë gjendje
patjetër të merret abdes së bashku me ndërrimin e tamponit.
Medhhebet e tjera nuk e marrin në konsideratë këtë ndarje,
gjithashtu ato nuk e bëjnë farz guslin për gruan me metrarogji. Në librin
“Fik’hus’Sun’neh” të Sejjid Sàbikut, f. 155, botimi i vitit 1957, thuhet:
“…ajo nuk ka detyrë të bëjë gusl për asgjë për falje namazi e as në
ndonjë kohë, por ajo bën gusl një herë të vetme, atëherë kur asaj i
ndërpritet cikli menstrual; që do të thotë se gusli është farz për pastrimin
nga menstruacionet dhe jo për metrarogjinë. Kështu kanë thënë masa e
të parëve dhe të mbrapmëve».
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Te të katër medhhebet metrarogjia nuk ndalon asgjë nga ato që
ndalonin menstruacionet siç ishte këndimi e prekja e Kur’ànit, hyrja në
xhami, qëndrimi në xhami për të kryer i’tikàf, bërja e tauàfit, marrëdhëniet
intime e veprime të tjera që u trajtuan me hollësi në kapitullin e veprimeve
që ndalonte hadethi i madh. (Libri “El-Fik’hu alel-Medhàhibil-Arba’ah”,
vëll. I, kapitulli: Metrarogjia).
Imàmitë kanë thënë: “e vogla” është me hadeth të vogël dhe
asaj nuk i lejohet asgjë nga veprimet që ndalohen të kryhen pa abdes,
por ajo i kryen ato pasi të marrë abdes; “e mesmja” dhe “e madhja”, që
të dyja janë me hadeth të madh dhe janë të ndaluara të bëjnë nga të
gjitha ato punë për të cilët është kusht të bëhet gusl. Pra, këto dy kategori
grash janë si gruaja me menstruacione, përdersia vazhdojnë të mos i
kryejnë detyrimet e urdhëruara që kanë detyrë të kryejnë dhe kur ato të
kryejnë veprimet farz, atëherë ato janë në dispozitën e gruas së pastër:
atyre u lejohet të falin namaz, të hyjnë në xhami, të bëjnë tauàf dhe të
kryejnë marrëdhënie intime. Gusli për metrarogjinë te Imàmitë është si
gusli për menstruacionet, pa asnjë dallim.

HEMORRAGJIA E LEHONISË
Imàmitë dhe Màlikitë kanë thënë: hemorragjia e lehonisë është
gjaku që nxjerr jashtë mitra për shkak të lindjes së bashku me lindjen,
apo pas lindjes, por jo para lindjes.
Hanbelitë kanë thënë: është gjaku që zbret së bashku me lindjen,
pas lindjes dhe para lindjes dy ose tri ditë së bashku me shenjat e dhimbjes
së lindjes.
Shàfi’itë kanë thënë: është gjaku që del pas lindjes dhe jo ai gjak
që del para lindjes dhe as ai gjak që del së bashku me lindjen.
Hanefitë kanë thënë: është gjaku që del pas lindjes, ose kur ka
dalë më e shumta e fëmijës; kurse gjaku i dalë para lindjes ose kur ka
dalë fare pak nga fëmija, ai nuk është hemorragji e lehonisë.
Kur gruaja shtatzënë lind dhe nuk sheh gjak, ajo e ka farz të bëjë
gusl te Shàfi’itë, Hanefitë dhe Màlikitë dhe nuk e ka farz guslin te Imàmitë
e te Hanbelitë.
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Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se nuk ka një kufi
për kohën më të pakët të zgjatjes së hemorragjisë së lehonisë, kurse për
kohën më të shumtë të saj, te Imàmitë, fjala më e evidentuar është dhjetë
ditë.
Te Hanbelitë dhe Hanefitë dyzet ditë.
Te Shàfi’itë dhe Màlikitë gjashtëdhjetë ditë.
Kur fëmija del jo nga vendi i zakonshëm për shkak të ndonjë
poreacioni kirurgjikal, ajo grua nuk hyn në kategorinë e grave lehona;
kurse koha e pritjes së divorcit fillon qysh me daljen e fëmijës, pavarësisht
nga mënyra e daljes.
Lehonia hyn në dispozitën e gruas me menstruacione dhe gjatë
asaj periudhe nuk lejohet që gruaja të falë namaz e të agjërojë, por ajo ka
detyrë të plotësojë ditët që nuk ka agjëruar dhe nuk ka detyrë të plotësojë
namazet që i kanë mbetur pa falur. Është haram kryerja e marrëdhënieve
intime me gruan lehonë, gjithashtu është haram që ajo të prekë e të
shkruajë Kur’àn, të qëndrojë në xhami, ose të hyjë në xhami. Në lidhje
me këto veprime për gruan lehonë medhhebet kanë mendime të
ndryshme. Gjithashtu, divorcimi i gruas gjatë kohës së lehonisë nuk është
i vlefshëm te Imàmitë, si dhe dispozita të tjera.
Përsa i përket mënyrës së bërjes gusl, gruaja lehonë e bën guslin
plotësisht me të gjitha kushtet, ashtu siç e bën gruaja për menstruacionet.
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PREKJA E TË VDEKURIT
Kur njeriu prek një njeri të vdekur, a e ka farz të marrë abdes,
apo e ka farz të bëjë gusl, apo ai nuk ka asnjë detyrim?
Të katër medhhebet kanë thënë: prekja e të vdekurit nuk është
as hadeth i vogël e as hadeth i madh, pra nuk e bën detyrim as marrjen
abdes e as bërjen gusl, por bërja gusl është sunnet kur njeriu lan të
vdekurin dhe jo për faktin se i vdekuri është prekur.
Shumica e dijetarvë të Imàmive kanë thënë: është farz bërja gusl
për prekjen e të vdekurit, kur prekja është bërë pasi trupi i të vdekurit
është ftohur dhe para se i vdekuri të lahet sipas rregullit të ligjit të fesë.
Por në rast se prekja ka ndodhur para se i vdekuri të jetë ftohur dhe
menjëherë pas vdekjes, apo prekja ka ndodhur pasi është plotësuar larja
e të vdekurit, atëherë prekësi nuk ka asnjë detyrim.
Nuk kanë bërë asnjë dallim në lidhje me detyrën për të bërë gusl
kur i vdekuri është musliman apo jomusliman, është i madh apo i vogël,
madje edhe kur është i dështuar katër muajsh; gjithashtu është e njëjtë
sikur prekja të ketë ndodhur me dëshirë, apo ka qenë e domosdoshme
dhe ai që e ka prekur është i mendërisht shëndoshë apo është i çmendur,
është i vogël apo është i madh; i çmenduri ka detyrë të bëjë gusl kur të
bjerë në mend dhe i vogli ka deyrë të bëjë gusl kur të arrijë moshën.
Gjithashtu, Imàmitë e kanë detyrë guslin edhe për prekjen e një pjese të
shkëputur prej të gjallit apo prej të vdekurit, kur ajo pjesë është e
mbështjellë pas një kocke; kur preket një gisht i cili është prerë prej një
të gjalli, atëherë është farz të bëhet gusl, po kështu farz të bëhet gusl kur
preket një dhëmb i shkulur prej të vdekurit; kurse kur dhëmbi preket
pasi ai është shkulur prej një të gjalli, është farz të bëhet gusl në rast se
mbi dhëmbin e shkulur ka edhe mish, por nuk është farz të bëhet gusl
kur dhëmbi i shkulur është plotësisht i zhveshur nga mishi.
Megjithëse Imàmitë e kanë bërë farz guslin për prekjen e të
vdekurit, ata e trajtojnë me dispozitën e hadethit të vogël, për pasojë
prekësi ndalohet nga ato punë për kryerjen e të cilave është kusht të
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merret vetëm abdes, por jo të bëjë të atilla punë për të cilat është kusht
të bëhet gusl. Për atë që ka prekur të vdekurin lejohet që ai të hyjë e të
qëndojë në xhami dhe të këndojë Kur’àn.
Gusli për prekjen është si gusli për xhunubllëkun.

I VDEKURI DHE DISPOZITAT PËR TË
Këtu do të bëhet fjalë në disa pjesë:
Pjesa e përë: Agonia
Në agoni i vdekuri kthehet në drejtim të Kibles, por ka mendime
të ndryshme ndërmjet dijetarëve të fesë në lidhje me mënyrën e kthimit
në drejtim të saj. Imàmitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: i vdekuri shtrihet në
shpinë dhe shputat e këmbëve të tij janë në drejtim të Kibles, në atë
mënyrë që sikur ai të rrijë ndenjur, do të ishte i drejtuar kah Kibleja.
Màlikitë, Hanbelitë dhe Hanefitë kanë thënë: i vdekuri të vihet
në brinjë nga ana e djathtë dhe fytyra e tij të jetë në drejtim të Kibles,
ashtu siç veprohet gjatë varrimit.
Ashtu siç kanë mendime të ndryshme në lidhje me mënyrën e
kthimit, po ashtu dijetarët e fesë kanë mendime të ndryshme në lidhje
me atë që kthimi i të vdekurit është apo nuk është farz? Të katër
medhhebet dhe një grup dijetarësh nga të Imàmive kanë thënë: është
sunnet dhe nuk është farz.
Pjesa më e madhe e dijetarëve të Imàmive kanë thënë se kthimi
i të vdekurit në drejtim të Kibles është farz kifajeh, ashtu siç është larja e
qefinosja. Në librin “Misbàhul-Fakijh” të Imàmive thuhet: “Farzi për
kthimin e të vdekurit në drejtim të Kibles përshin të madhin e të voglin.”
Duhet ditur se të gjitha veprimet farz në lidhje me të vdekurin,
që të gjitha janë farz kifàjeh, që do të thotë se kur këtë detyrë e kryejnë
disa, detyra është e plotësuar për të gjithë, por nëse atë detyrë e lënë pa
e bërë të gjithë, atëherë që të gjithë mbajnë përgjegjësi dhe për këtë do
të ndëshkohen.
Pjesa e dytë: Larja
Në këtë pjesë trajtohen disa çështje:
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se dëshmori dëshmor (shehid) është vdekuri për shkak të luftimit me mohuesit – nuk
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lahet(1); gjithashtu të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se nuk lejohet
larja e jomuslimanit, përveç Shàfi’ive, të cilët kanë lejuar larjen e
jomuslimanit. Gjithashtu, të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët
edhe në lidhje me të dështuarin, i cili nuk ka mbushur katër muaj në
barkun e nënës së tij dhe kanë thënë se ai nuk lahet.
Por ata kanë mendime të ndryshme kur i dështuari ka mbushur
katër muaj. Hanbelitë dhe Imàmitë kanë thënë: është farz që ai të lahet.
Hanefitë kanë thënë: lahet nëse ai del i gjallë dhe pastaj vdes, ose
del i vdekur, por është plotësisht i formuar, ndryshe nuk lahet.
Màlikitë kanë thënë: i dështuari nuk lahet, përveç rastit kur ai
ishte i atillë që mund të jetonte dhe kur këtë e pohojnë specialistët se një
i tillë ka mundësi të pranojë jetë të qëndrueshme.
Shàfi’itë kanë thënë: i dështuari lahet nëse del pas gjashtë muajsh.
Nëse ai del para gjashtë muajsh dhe është plotësisht i formuar, ai lahet,
por nëse ai nuk është plotësisht i formuar dhe kur dihet se ka dalë i
gjallë, atëherë ai lahet, në të kundërt nuk lahet.
(Degëzim) Kur prej trupit të njeriut mungon një pjesë e turpit
të tij për shkak të ndonjë sëmundjeje, apo është djegur, apo e kanë ngrënë
bishat, apo nga të tjera shkaqe, a është farz të lahet pjesa e mbetur e
trupit?
Hanefitë kanë thënë: nuk është farz të lahet, përveçse kur gjendet
pjesa më e madhe e trupit, apo edhe gjysma e trupit së bashku me kokën.
Màlikitë kanë thënë: është farz të lahet kur gjendet një e treta e
trupit.
Hanbelitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: lahet edhe sikur nga i vdekuri
të këtë mbetur fare pak.
Imàmitë kanë thënë: nëse gjendet një pjesë e të vdekurit, shikohet
nëse ajo është krahërori, ose pjesa e krahërorit të anës së zemrës, atëherë
është sikur të ishte i gjithë trupi i të vdekurit, prandaj është farz që ai të
lahet, të qefinoset dhe t’i falet namazi i xhenazes. Në qoftë se pjesa e
mbetur nuk është as krahërori e as një pjesë prej tij dhe në qoftë se në

(1) Hanefitë kanë thënë: dëshmor është kushdo që vritet padrejtësisht dhe është e
njëjtë sikur të jetë vrarë në luftë, ose atë e ka sulmuar një vjedhës apo një prerës i
rrugëve. Hanefitë kanë vënë kusht që dëshmori nuk lahet kur ai nuk është me hadethin
e madh.
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atë pjesë ka kockë, atëherë lahet, mbështillet me një copë dhe varroset,
kurse në rastin kur pjesa nuk ka kockë, ajo vetëm mbështillet me një
copë dhe varroset pa e larë.

LARËSI
Është farz ngjashmëria në mes larësit e të larit, burri lan burrin
dhe gruaja lan gruan.
Imàmitë, Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanbelitë kanë lejuar që
bashkëshortët të lajnë njëri-tjetrin.
Hanefitë kanë thënë: burri nuk mund ta lajë gruan e tij, sepse
me vdekjen ajo ka dalë nga kurora e tij, kurse gruaja e lan burrin e saj,
sepse ajo tani është në kohën e pritjes, që do të thotë se marrëdhëniet
bashkëshortore janë akoma në fuqi për gruan dhe nuk janë më për burrin.
Në qoftë se burri e ka divorcuar gruan dhe ajo pastaj vdes, në qoftë se
divorci ka qenë i pakthyeshëm, gruaja nuk e lan burrin dhe që të gjithë
kanë një mendim të përbashkët se as burri nuk e lan gruan, por nëse
divorci është i kthyeshëm, Imàmitë e kanë lejuar që ata të lajnë njëritjetrin.
Hanefitë dhe Hanbeitë kanë thënë: gruaja e lan burrin dhe burri
nuk e lan gruan.
Màlikitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: as gruaja nuk e lan burrin e as
burri nuk e lan gruan dhe ata nuk kanë bërë ndonjë dallim ndërmjet
divorcit të pakthyeshëm e divorcit të kthyeshëm.
Imàmitë kanë lejuar që gruaja të lajë fëmijën mashkull, në rast se
fëmija nuk e ka tejkaluar vitin e tretë të jetës; gjithashtu edhe burri e lan
një fëmijë femër kur ajo nuk e ka tejkaluar këtë moshë. Hanefitë kanë
thënë: deri në katër vjeç.
Hanbelitë kanë thënë: deri nën shtatë vjeç.
Màlikitë kanë thënë: gruaja e lan fëmijën tetë vjeç dhe burri e
lan vajzën dy vjeç e tetë muajshe.
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MËNYRA E LARJES
Imàmitë: është farz që të vdekurit t’i bëhen tri larje: në ujin e
larjes së parë të këtë pak sidër, në ujin për larjen e dytë të ketë pak kafùr
(kamforë) dhe larja e tretë bëhet vetëm me ujë, pa i shtuar asgjë. Larësi
e fillon larjen e të vdekurit me larjen e kokës, pastaj i lan anën e djathtë
dhe pastaj anën e majtë.
Të katër medhhebet kanë thënë: është farz që i vdekuri të lahet
vetëm një herë me ujë të zakonshëm, kurse dy larjet e tjera janë sunnet
dhe nuk ka asnjë kusht të veçantë për larjen. Larja e të vdekurit është e
vlefshme në çdo mënyrë që të bëhet, ashtu siç ishte gusli për
xhunubllëkun. Te të katër medhhebet nuk është farz as larja me ujë me
sidër e as me ujë me kafùr, por te ata është sunnet që në larjen e fundit
ujit t’i shtohet kafùr, ose ndonjë lloj të ngjashëm parfumi.
Që larja e të vdekurit të jetë e vlefshme është kusht që të bëhet
nijet, mbi të vdekurin të hidhet ujë, uji të jetë i pastër, të hiqen ndyrësitë
nga trupi i të vdekurit dhe të mos ketë ndonjë pengesë të pengojë arritjen
e ujit mbi lëkurën e të vdekurit.
Imàmitë kanë thënë: është keràhet të lahet i vdekuri me ujë të
nxehtë. Hanefitë kanë thënë: uji i nxehtë është më i preferuar. Hanbelitë,
Màlikitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: me ujë të ftohtë është mustehab.
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se nuk hidhet kafùr
për larjen e të vdekurit me ihràm në Haxh, gjithashtu dijetarët kanë një
mendim të përbashkët se prej këtij të vdekuri duhen larguar të gjitha
llojet e parfumeve.
Në qoftë se larësi ka pengesë, nuk ka ujë, ose ai ka ndonjë djegie, ose ka
një ndonjë sëmundje dhe për pasojë mishi i tij acarohet nga kontakti me
ujin, atëherë sipas fjalës së të gjithë dijetarëve të fesë, ai në vend të larjes
i bën të vdekurit tejemmum dhe mënyra e tejemmumit është si tejemmuni
që bën i gjalli dhe, me lejën e Allahut shpjegime më të gjëra do të jepen
në kapitullin e tejemmumit. Një grup dijetarësh nga të Imàmive kanë
thënë: është farz që të vdekurit t’i jepet tri herë tejemmum: herën e parë
në vend të larjes me ujë me sidr, herën e dytë në vend të larjes me ujë me
kafùr dhe herën e tretë në vend të larjes vetëm me ujë të zakonshëm;
kurse dijetarë të tjerë prej Imàmive që thirren “muhak’kikùnë” kanë
thënë: mjafton një tejemmum i vetëm.
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HANÙTI
(Lyerja me kafùr e vendeve të sexhdes)
Hanùt është lyerja me kafùr pas larjes së shtatë vendeve të sexhdes
dhe këto vende janë: balli, dy shputat e duarve, dy gjunjët, dy kokat e
gishtave të mëdhenj të këmbës. Imàmitë në veçanti nga medhhebet e
tjera e kanë bërë farz hanùtin sipas këtij përshkrimi dhe nuk kanë bërë
asnjë dallim ndërmjet të madhit e të voglit, madje as për të dështuarin,
po kështu nuk kanë bërë dallim as ndërmjet mashkullit e femrës, por
kanë përjashtuar vetëm atë që ka veshur ihràmin në Haxh, gjithashtu
ndër vendet e sexhdes kanë shtuar në gradën e mustehabit edhe hundën.

QEFINOSJA
Te të gjithë qefinosja është farz dhe të katër medhhebet kanë
thënë: në qefinosje është farz vetëm një copë e vetme e cila mbështjell
të vdekurin tërësisht dhe është sunnet që qefini të jetë me tri copa.
Imàmitë kanë thënë: tri copat e qefinit janë farz dhe nuk janë
mustehab: copa e parë është “mi’zeri” që fillon nga kërthiza e mbaron
deri te gjunjët; e dyta është “kamijs” (këmisha) që fillon nga dy supet e
përfundon në gjysmën e kërcijve të këmbëve dhe e treta është “izàri” që
mbulon të gjithë trupin.
Në qefinosje është farz mbulimi, ashtu siç është farz për faljen e
namazit; qefini duhet të jetë i pastër dhe me copë të lejuar nga ligji i fesë,
të mos jetë prej cope mëndafshi, as lëkurë e një kafshe së cilës nuk i
hahet mishi, të mos ketë stolisje prej ari e argjendi as për burrat e as për
gratë, si edhe të tjera gjëra për të cilat do të bëhet fjalë në kapitullin
përkatës.
Te Imàmitë, Shàfi’itë dhe Hanefitë, burri është i detyruar të
përballojë shpenzimet për qefinosjen e gruas së vet.
Màlikitë dhe Hanbelitë kanë thënë: burri nuk është i detyruar të
përballojë shpenzimet për qefinosjen e gruas së tij, edhe sikur ajo të jetë
e varfër. Shpenzimet për qefinin dhe shpenzimet e tjera për të vdekurin
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merren nga origjina e pasurisë që ai ka lënë, por nuk është kështu për
gruan. Gjithësesi, i jepet përparësi shlyerjes së borxhit, kryerjes së
testamentit dhe trashëgimisë, përveç pasurisë së patundur me të cilën
lidhet e drejta e hipotekës.

VDEKJA E TË VARFRIT
Të katër medhhebet dhe një grup prej Imàmive kanë thënë: kur
i vdekuri nuk ka lënë pasuri për t’u qefinosur, shpenzimet për qefinosjen
e tij i ka ai që ka qenë përgjegjës për ushqimin e këtij të varfri gjatë kohës
që ai jetonte dhe, në qoftë se i vdekuri nuk ka kujdestar, ose vetë kujdestari
i të vdekurit është i varfër, atëherë qefini i këtij të vdekuri merret nga ajo
që në Islam quhet “Bejtul-Màl”, ose nëse është e mundur merret prej
Zekatit, ndryshe shpenzimi për qefinosjen e tij është mbi të gjithë
muslimanët që kanë mundësi ta përballojnë.
Një grup nga të Imàmive kanë thënë: ai që vdes pa lënë pasuri
dhe nuk ka as kujdestar, askush nuk e ka detyrë të bëjë qefinosjen e tij,
sepse farz është vetëm qefinosja dhe jo shpenzimi për qefinosjen, kurse
shpenzimi është sunnet, por edhe kjo e marrë si bamirësi. Kur nuk gjendet
as bamirës, atëherë ky i vdekur i varfër varroset lakuriq.

NAMAZI I XHENAZES SË DËSHMORIT
Të gjithë medhhebet islame kanë një mendim të përbashkët se
është farz falja e namazit të xhenazes së muslimanëve dhe të fëmijëve të
tyre, pa dallim medhhebi a grupimi, po kështu kanë një mendim të
përbashkët se namazi i xhenazes është i vlefshëm vetëm pas larjes e
qefinosjes së të vdekurit. Gjithashtu, të gjithë kanë një mendim të
përbashkët se dëshmori as nuk lahet e as nuk qefinoset, por ai varroset
me rrobat që është veshur. Shàfi’itë e kanë ndarë mendimin ndërmjet
varrosjes së dëshmorit me rrobat që është veshur dhe heqjes së rrobave
e qefinosjen e tij. Medhhebet e grupet islame kanë mendime të ndryshme
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në lidhje me faljen e namazit të xhenazes së dëshmorit. Shàfi’itë, Màlikitë
dhe Hanbelitë kanë thënë: dëshmorit nuk i falet namazi i xhenazes.
Imàmitë dhe Hanefitë kanë thënë: është farz të falet namazi i
xhenazes së dëshmorit si për të gjithë të vdekurit e tjerë.

NAMAZI I XHENAZES SË FOSHNJEVE
Medhhebet kanë mendime të ndryshme në lidhje me faljen e
xhenazes së foshnjeve. Shàfi’itë dhe Màlikitë kanë thënë: i falet namazi
i xhenazes kur foshnja ka qarë në kohën e lindjes, që do të thotë se
dispozita e ligjit të fesë për namazin e xhenazes së foshnjes është si
dispozita e trashëgimisë.
Hanbelitë dhe Hanefitë kanë thënë: foshnjes i falet namazi i
xhenazes kur ka plotësuar katër muaj në barkun e nënës së tij. Imàmitë
kanë thënë: është farz falja e namazit të xhenazes për fëmijët e
muslimanëve vetëm pasi ata të kenë mbushur gjashtë vjeç dhe është
sunnet të falet namazi i xhenazes për më të vegjlit nën këtë moshë.

NAMAZI I XHENAZES NË MUNGESË
TË TË VDEKURIT
Imàmitë, Màlikitë dhe Hanefitë kanë thënë: në asnjë rast nuk
lejohet të falet namazi i xhenazes në mungesë të të vdekurit dhe për këtë
thënie kanë si argument: sikur të kishte bërë një veprim të tillë Profeti
[a.s.] ose sahabet, patjetër që ky veprim do të ishte më se i njohur dhe do
të ishte bërë veprim i përsëritshëm; sepse janë nga kushtet e
domosdoshme për faljen e namazit të xhenazes, është që i vdekuri të
kthehet në drejtim të Kibles dhe falësit e namazit në kohën e namazit të
xhenazes të jetë së bashku.
Hanbelitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: lejohet falja e namazit të
xhenazes në mungesë të të vdekurit dhe për këtë ata kanë si argument se
Profeti [a.s.] i ka falur namazin e xhenazes Nexh’xhàshiut, në kohën që
vajtoi për të dhe janë përgjigjur se ky ishte një veprim i veçantë vetëm
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për të Dërguarin [a.s.], ose për të veçantën që kishte Nexh’xhàshiu,
prandaj ky veprim nuk është përsëritur më prej Profetit [a.s.] kur ai merrte
njoftim për vdekjen e shumë nga krerët e sahabëve, të cilët ishin shumë
larg prej tij.

TË AFËRMIT
Imàmitë kanë thënë: të gjitha detyrimet që kanë të bëjnë me
përgatitjen e të vdekurit, janë të vleshhme vetëm kur është leja prej të
afërmit, pa bërë asnjë dallim ndërmjet larjes, qefinosjes, lyerjes me qafur
të vendeve të sexhdes dhe faljen e namazit të xhenazes. Ai që bën
ndonjërën prej këtyre punëve pa lejën e të afërmit të të vdekurit, në
çfarëdo mënyrë qoftë, ajo punë është pa vlerë dhe duhet përsëritur. I
afërmi ose i bën vetë ato punë, ose lejon që ato t’i bëjë dikush tjetër dhe,
në qoftë se është e pamundur që t’i bëjë vetë, ose nuk është e mundur të
merret as lejë prej tij, atëherë marrja e lejës së të afërmit nuk ka më
vlerë.
Te Imàmitë burri është në krye të të afërmve për gruan e tij në
krahasim me të afërmit e saj, kurse të afërmit e tjerë përveç burrit vijnë
sipas rradhës që kanë në trashëgimi; të afërm të gradës së parë janë
prindërit dhe fëmijët, të cilët kanë përparësi ndaj të afërmve të gradës së
dytë që janë vëllezërit dhe gjyshërit; të afërmit e gradës së dytë kanë
përparësi ndaj të afërmve të gradës së tretë që janë xhaxhallarët e dajat.
Në rradhë të parë përparësia i takon të afërmve të gradës së parë; baba
ka përparësi ndaj të gjithë të afërmve, ndër të afërmit e gradës së dytë
gjyshi ka përparësi ndaj vëllezërve dhe, nëse në këtë gradë nuk ka
meshkuj, atëhere afërsia i takon femrave. Kur ka shumë vëllezër, ose
xhaxhallarë e dajallarë, i duhet marrë lejë të gjithëve.
Të katër medhhebet nuk janë shprehur për të afërmin as
negativisht e as pozitivisht në lidhje me larjen për qefinosjen e të vdekurit,
çka tregon se leja e të afërmit te ata nuk merret në konsideratë, por ata
kanë folur se cili ka më të drejtë të falë namazin e xhenazes së të vdekurit
(cili duhet të prijë për imam). Hanefitë kanë thënë: ata që kanë përparësi
renditen sipas kësaj rradhe: sulltani (mbreti, presidenti), zëvendësi i tij,
kadiu (gjykatësi i çështjeve civile e penale), shefi i policisë, imami i lagjes
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kur është më i mirë se i afërmi i të vdekurit, i afërmi i të vdekurit, pastaj
vijnë të afërmit nga kurora.
Shàfi’itë kanë thënë: në faljen e namazit të xhenazes prin babai i
të vdekurit, pastaj djali i tij, pastaj vëllai për nënë e për babë, pastaj vëllai
për babë dhe kështu sipas rradhë së trashëgimisë.
Màlikitë kanë thënë: më të drejtë për të prirë në faljen e namazit
të xhenazes ka ai për të cilin ka lënë porosi i vdekuri, me qëllim që të
arrihet mirësia e tij, patsaj sipas renditjes vijnë: kalifi (mbreti, presidenti),
djali, djali i djalit, babai, vëllai, djali i vëllait, gjyshi, xhaxhai etj.
Hanbelitë kanë thënë: në rradhë të parë është i drejti për të cilin
është lënë porosi, pastaj sipas rradhës: sulltani (mbreti, presidenti),
zëvendësi i tij, baba, djali, pastaj më i afërmi e të afërmmit e tjerë sipas
renditjes që kanë në trashëgimi (“El-Fik’hu alel-medhàhibil-Arba’ah”
kapitulli: Kush ka më të drejtë të prijë në namazin e xhenazes).

PËRNGJASIMI I MUSLIMANIT
ME JOMUSLIMANIN
Kur gjendet një i vdekur dhe nuk dihet nëse ky i vdekur është
muslimin apo është jomusliman; kur gjendet në vendet muslimane, ai
hyn në dispozitën e muslimanit, ndryshe nuk ka asnjë detyrim mbi atë
që e ka parë këtë të vdekur dhe është kështu për shkak se ai ka dyshim
në bazën e obligimit për kryerjen e adhurimeve të urdhëruara.
Në qoftëse të vdekurit e muslimanëve përzihen me të vdekurit
jomuslimanë dhe është e vështirë të dallohen; Hanbelitë, Imàmitë dhe
Shàfi’itë kanë thënë: i falet namazi i xhenazes çdo njërit prej tyre me
nijetin se është musliman. Hanefitë kanë thënë: gjykohet sipas shumicës:
nëse shumica janë muslimanë, namazi falet për të gjitë, ndryshe nuk i
falet.
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MËNYRA E FALJES SË NAMAZIT
TË XHENAZES
I vdekuri vihet i shtrirë në shpinë dhe falësi i namazit të xhenazes
qëndron më këmbë prapa xhenazes jo larg të vdekurit(1) i kthyer në drejtim
të Kibles, koka e të vdekurit i bie të jetë në anën e djathtë të falësit; në
mes falësit e të vdekurit të mos ketë ndarës si murë e të ngjashëm; falësi
qëndron më këmbë, përveç rastit kur ai ka ndonjë pengim të justifikuar
në ligjin e fesë, pastaj falësi bën nijet dhe merr katër tekbire.
Màlikitë kanë thënë: është farz të bëhet lutje pas çdo tekbiri, në
të katër tekbiret dhe lutja më e pakët është që falësi të thotë: O Allah
fale këtë të vdekur! (ell’llàhumme-gfir lihàdhel-mejjit). Në qoftë se i
vdekuri është fëmijë, falësi lutet për dy prindërit e këtij fëmije dhe jep
selam në tekbirin e katërt, por duart i ngre vetëm në tekbirin e parë, pra
namazi i xhenazes është sipas kësaj mënyre:
«All’llàhu Ekber, All’llàhume-gfir lihàdhel-mej’jit, All’llàhu
Ekber»
«All’llàhum’mer-hamhu uerhamnà, All’llàhu Ekber,
All’llàhum’me tub
alejhi ue alejnà, All’llàhu Ekber ell’llàhum’mes-kinhu
fesijha xhinànike,
es’selàmu alejkum…»
(Allahu është më i madhi, o Allah, fali mëkatet e këtij të vdekuri, Allahu është më
i madhi)
(o Allah mëshiroje këtë dhe ne, Allahu është më i madhi, o Allah pranoje pendimin)
(për këtë dhe për ne, Allahu është më i madhi o Allah qetësojë këtë në gjerësitë)
(e xhen’neteve tuaja, mbi ju….).
Hanefitë kanë thënë: pas tekbirit të parë thuhen fjalë lavdërimi e falenderimi
për Allahun, pas tekbirit të dytë bihet salavat për Profetin [a.s.], pas tekbirit të tretë
bëhet lutje për të vdekurin dhe pas tekbirit të katërt jepet selam. Duart ngrihen
vetëm në tekbirin e parë; është e mjaftueshme që namazi i xhenazes të kryhet sipas
mënyrës vijuese:
«All’llàhu Ekber subhàne-ll’llàh ue lehul-hamdu, All’llàhu Ekber»
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«Ell’llàhum’me sal’li alà Muham’medin, All’llàhu Ekber,
ell’llàhum’me-rham hàdhel»
«mej’jit, All’llàhu Ekber, es’selamu alejkum…»
«ue rahmetull’llàh, es’selàmu alejkum ue rahmetu-ll’llàh»
(Allàhu është më i madhi, pa të meta e pa nevoja është vetëm Allahu,
falënderimi i takon vetëm Allahut, Allahu është më i madhi)
(O Allah paqe e shpëtim për Muhammedin, Allahu është më i madhi o Allah
mëshiroje këtë)
(të vdekur, Allahu është më i madhi, paqe mbi ju)
(dhe mëshira e Allahut, paqe mbi ju dhe mëshira e Allahut).
Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: pas tekbirit të parë këndohet “Fàtihaja”,
pas tekbirit të dytë bihet salavat për Profetin [a.s.], pas tekbirit të tretë lutet dhe pas
tekbirit të katër jepet selam. Duart ngrihen në të gjitha tekbiret dhe është e mjaftueshme
që falësi në kohën e faljes të thotë:
«All’llàhu Ekber, këndon Fàtihanë, All’llàhu Ekber, All’llàhum’me
sal’li alà Muham’medin»
«All’llàhu Ekber ell’llàhum’mer-hamnà ue ij’jàhu»
«All’llàhu Ekber, es’selàmu alejkum…»
(Allahu është më i madhi, këndon “Fàtihan”, Allahu është më i madhi, o
Allah e shpëtim për Muham’medin)
(Allàhu është më i madhi, o Allah na mëshiro ne dhe këtë)
(Allahu është më i madhi, mbi ju…)
Imàmitë kanë thënë: është farz të merren pesë tekbire aq sa është e numri
i namazeve farz të përditshme; pas tekbirit të parë falësi kendon dy dëshmitë, pas
tekbirit të dytë bie salavat mbi Profetin [a.s.], pas tekbirit të tretë lutet për besimtarët
e besimtaret, pas tekbirit të katërt lutet për të vdekurin dhe nëse i vdekuri është
fëmijë, ai lutet për prindërit e kësaj fëmije, pas tekbirit të pestë nuk këndon asgjë;
ngren duart në të pesë tekbiret dhe ngritja e duarve është sunnet. Më e pakta që është
farz është që namazi të kryhet sipas mënyrës vijuese:
«All’llàhu Ekber, esh’hedu en là ilàhe il’le-ll’llàh»
«ue en’ne Muham’meden resùlu-ll’llàh, All’llàhu Ekber»
«Ell’llàhum’me sal’li alà Muham’medin ue àlihí, All’llàhu Ekber»
«Ell’llàhum’mag-fir lilmuëminijne uelmuëminàti, All’llàhu Ekber»
«Ell’llàhum’mag-fir lihàdhel-mej’jit, All’llàhu Ekber»
(Allahu është më i madhi, dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut)
(dhe se Muham’medi është i dërguari i Allahut, Allahu është më i madhi)
- 70 -

Jurisprudenca sipas pesë medh’hebeve
.............................................................................................................
(o Allah paqe e shpëtim për Muham’medin e familjen e tij, Allahu është më i
madhi)
(o Allah fali mëkatet e besimtarëve e të besimtareve, Allahu është më i madhi)
( o Allah, fale këtë të vdekur, Allahu është më i madhi).
Kështu kemi renditur në formë të përmbledhur veprimet farz
më të pakta me të cilat kryhet falja e namazit të xhenazes, duke ditur se
çdo medhheb ka lutje të veçanta e të gjata, të cilat janë përmnedur në
tekstet përkatëse.
Që namazi i xhenazes të jetë i vlefshëm, të katër medhhebet
kanë vënë si kusht edhe mbulimin e plotë (setri auret), ashtu siç kërkohet
për namazet farz; kurse Imàmitë kanë thënë; as pastrimi e as mbulimi
(setri auret) nuk janë kushte që namazi i xhenazes të jetë i vlefshëm, por
që të dy janë sunnet, sepse namazi i xhenazes në të vërtetë nuk është
namaz, por është vetëm lutje dhe për këtë arsye te Imàmitë imami nuk
mban përgjegjësi në asnjë send prej këndimit që të zavendëojë këndimin
e xhemaatit.
Nga sa u tha më lart bëhet e qartë se të katër medhhebet e kanë
farz të marrin katër tekbire në namazin e xhenazes, kurse Imàmitë kanë
farz të marrin pesë tekbire, ashtu siç ka thënë imami Xhafer Sadikku:
Allahu ka bërë farz pesë namaze dhe për të vdekurin ka bërë një tekbir
për çdo namaz.
Gjithashtu ai ka thënë: Profeti [a.s.] merrte pesë tekbire për të
gjithë, por kur Allahu e ndaloi atë të lutej për hipokritët (munafikët),
atëherë Profeti [a.s.] merrte pesë tekbire për jomunafikët dhe pas Tekbujrit
të katërt lutej për të; kurse për hipokritin merrte katër tekbire dhe kurrë
nuk është lutur më për atë.

VENDFALJA E NAMAZIT TË XHENAZES
Shàfi’itë kanë thënë: është sunnet që namazi i xhenazes të falet
në xhami. Hanefitë kanë thënë: është Keràhet; Imàmitë dhe Hanbelitë
kanë thënë: lejohet të falet në xhami kur nuk ka frikë se mund të ndotet
xhamia.
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KOHA E FALJES SË NAMAZIT
TË XHENAZES
Shàfi’itë dhe Imàmitë kanë thënë: namazi i xhenazes falet në
çdo kohë. Màlikitë, Hanbelitë dhe Hanefitë kanë thënë: nuk falet në
kohën kur lind dielli, kur dielli është në zenit dhe kur dielli perëndon.

VARRIMI
Të gjithë ndajnë një fjalë të përbashkët se nuk lejohet që i vdekur
të vihet mbi sipërfaqen e tokës dhe të ndërtohet mbi të pa gërmuar
tokën edhe në qoftë se i vdekuri është në arkivol, përjashtim bëjnë rastet
kur janë të detyrueshme; gjithashtu është farz që i vdekuri të vihet në
varr, me qëllim që kufoma të jetë e mbrojtur nga sulmet, nga era e rëndë
dhe që të mos duket. I vdekuri vihet në gropën e varrit në anën e djathtë
të tij i kthyer në drejtim të Kibles me kokë nga perëndimi e me këmbë
në ndrejtim të lindjes.
Màlikitë kanë thënë: vënia e të vdekurit në këtë mënyrë është
sunnet dhe nuk është farz.
Imàmitë kanë thënë: gruan e fut në varr burri i saj, ose njëri prej
të afërmve të saj, të cilët e kishin të lejuar ta shikonin kur ajo ishte e
gjallë, ose atë e fusin në varr gratë kur nuk gjendet as burri e as të afërm
të saj dhe kur nuk gjenden as gra, atëherë e fusin në varr njerëz që janë
të huaj për të, por që janë burra të mirë.
Hanbelitë dhe Hanefitë kanë thënë: burri është si i huaji, pasi
me vdekjen është ndërprerë lidhja martesore në mes tyre. Në librin “ElUexhijz” të Gazàliut, i cili është nga Shàfi’itë thuhet: «të vdekurin e fut
në varr vetëm një burrë, nëse është grua, atëherë atë e fut në varr burri
i saj ose një i afërm i saj; në rast se nuk ata nuk janë, atëherë e fusin dy
eunukë, në rast se nuk gjenden as këto, atëherë e fusin të afërmit dhe, në
rast se nuk ka as të afërm, atëherë e fusin burra të huaj për atë grua», çka
do të thotë e buri i huaj ka përparësi ndaj gruas.
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LËSHIMI I TË VDEKURIT NË DET
Kur njeriu vdes në anije larg bregut, në qoftë se është e mundur
që ai të varroset në tokë, është farz që varrimi i tij të shtyhet, por nëse
është frikë se trupi i i të vdekurit mund të dekompozohet, atëherë ai
lahet, qefinoset, i falet namazi i xhenazes, vihet mbi një tabut të
improvizuar, ose futet në një vozë të cilës i mbyllet gryka dhe pastaj
lëshohet në detë; në rast se nuk është mundësia as për tabutin e
improvizuar e as për vozën, atëhetë të vdekurit i lidhet një hekur ose një
gurë i rëndë dhe lëshohet në ujë. Është mendim tepër i lartë i dijetarëve
të fesë që kanë folur për këtë degë të fik’hut e për degë të ngjashme me
këtë, sepse në kohën e tyre nuk kishte mjete për ruajtjen e trupit nga
dekompozimi; kurse në ditët e sotme kur është mudësia e venies së
trupit në frigorifer, apo ruajtja nga dekompozimi me mjete që pengojnë
dekompozimin e shpërbërjen e trupit, është farz që të shtyhet varrimi,
sado kohë e gjatë që të kalojë.

SHESHIMI I VARRIT
Të gjithë kanë një fjalë të përbashkët se është sunnet që varri të
sheshohet, pasi është vërtetuar plotësisht se i Dërguari i Allahut e ka
sheshuar varrin e djalit të tij, Ibrahimit. Me këtë mendim janë Shàfi’itë
dhe Imàmitë.
Hanefitë, Màlikitë dhe Hanbelitë kanë thënë: ngritja e varrit pak
është më e mirë, jo për ndonjë gjë, porse sheshimi i varrit është bërë
simbol për disa grupime.

HAPJA E VARRIT
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se është haram hapja
e varrit, qoftë i vdekuri i madh, qoftë i vogël, qoftë i mençur, qoftë i
çmendur; por varri mund të hapet kur dihet se varrit do të humbë dhe i
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vdekuri të bëhet tokë, gjithashtu varri hapet kur hapja është për të mirën
e të vdekurit, si p.sh. në rastin kur varri është në rrjedhën e një uji, ose
në anë të lumit, ose kur është varrosur në një vend të grabitur, me dhunë,
ose nga padija, ose nga harresa. Imam Màliku ka insistuar të ketë tolerancë
e të merret kompensim për vendin e varrit; gjithashtu mund të lejohet
hapja e varrit kur i vdekuri është qefinosur me atë lloj qefini me të cilin
nuk lejohet qefinosja, ose së bashku me të vdekurin është futur në varr
pasuri që ka vlerë, në këtë rast është e barabartë qoftë kur pasuria është
e të vdekurit, ose ajo është e një tjetri.
Dijetarët e fesë kanë mendime të ndryshme për lejimin e hapjes
së varrit kur i vdekuri është varrosur pa u larë, ose kur nuk është larë
sipas rregullave të ligjit të fesë. Në lidhje me këtë çështje Hanefitë dhe
disa nga Imàmitë kanë thënë: nuk lejohet hapja, pasi i vdekuri është
dekompozuar e copëtuar. Hanbelitë, Shàfi’itë, Màlikitë dhe shumica e
Imàmive kanë thënë: varri hapet, i vdekuri lahet dhe i falet namazi i
xhenazes kur ka siguri që ai nuk është dekompozuar.
Disa nga Imàmitë kanë shtuar: gjithashtu varri hapet kur nga
ngushtica e vendit vërtetohet se mund të shikohet trupi i të vdekurit.
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TEJEMMÙMI
Për marrjen tejemmumin ka shkaqe të lejuara të e përcaktuara,
ka material me të cilin merret tejemmum. tejemmumi merret në një
mënyrë të veçantë dhe me dispozita sipas renditjes vijuese:

SHKAQET E MARRJES TEJEMMUM
Dijetarët e fesë kanë mendime të ndryshme në lidhje me faktin
se a është i vlefshëm tejemmumi për banorin vendas që nuk gjenë ujë
dhe nëse atij i lejohet të marrë tejemmum? Që do të thotë se mosgjetja
ujë e bën të lejueshme marrjen tejemmum vetëm në rast udhëtimi e
sëmundje, apo në të gjitha rastet, madje edhe për atë që është i
shëndetshëm dhe është banor vendas?
Ebù Hanijfe ka thënë: banori i shëndetshëm as nuk merr
tejemmum e as nuk fal namaz kur nuk ka ujë. (“Elbidàjetu uen’nihàjetu”
e Imbi Rushdit, vëll. 1, f. 63, botim i vitit 1935; “El-mugnij” e Ibni
Kudàmeh, vëll. 1, f, 234, botimi i tretë). Ata janë mbështetur në ajetin
nr. 6 të sure “El-Màideh: «Në qoftë se jeni të sëmurë ose jeni në
udhëtim, ose ndonjëri prej jush vjen prej vendit të nevojës, ose
keni kontaktuar me gratë dhe nuk gjeni ujë, atëherë merrni
tejemmum…»; argumeti i ajetit është fare i qartë se vetëm mungesa e
ujit nuk është e mjaftueshme që tejemmumi të jetë i lejuar kur njeriu nuk
është as në udhëtim e as nuk është i sëmurë; pra, me qenë se Tejem’muni
është e veçanti për udhëtarin e për të sëmurin. Në rast se mungon uji, i
shëndetëshmi që është banor vendas, nuk ka farz të falë namaz, sepse ai
nuk ka ujë dhe dihet se nuk ka namaz pa taharet.
Medh’hebet e tjera kanë një mendim të përbashkët se ai që nuk
ka ujë e ka farz të marrë tejemmum e të falë namaz, qoftë udhëtar, qoftë
në vendbanimin e vet, qoftë i shëndetshëm, qoftë i sëmurë, sipas hadithit
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të përcjellur te të gjithë: «Toka e pastër është pastruese e muslimanit edhe nëse ai
nuk gjenë ujë për dhjetë vjet». Dijetarët kanë argumentuar përmendjen e
udhëtimit të ajetin e dhënë, sepse në të kaluarën në shumicën e rasteve
uji mungonte.
Përveç kësaj, nëse do të zbatohej ajo që është cituar prej Imàmit
Ebù Hanijfe, udhëtari dhe i sëmuri do të ishin në gjendje më të keqe se
i shëndetëshmi në vendbanimin e tij, pasi ata e kanë farz të falin namaz,
kurse ai nuk e ka.
Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: kur uji është në sasi të
pamjaftueshme për të bërë pastrimin e plotë, është detyrë që nga ai ujë
të përdoret për të larë ato gjymtyrë që është e mundur dhe për gjymtyrët
e tjera të merret tejemmum, madje edhe sikur ai të ketë ujë vetëm sa për
të larë fytyrën, ai le të lajë fytyrën dhe pastaj të marrë tejemmum.
Medh’hebet e tjera kanë thënë: kur uji nuk mjafton, është si të
mos ketë ujë fare, prandaj në këtë rast njeriu ka farz vetëm të marrë
tejemmum.
Sido që të jetë, çështja e mungesës së ujit në kohën tonë nuk
është problem, pasi uji është me bollëk për çdo njeri dhe ujë gjendet në
të gjitha vendet, gjatë udhëtimit e në vendbanimet, por duhet ditur se
dijetarët e fesë që e kanë shtjelluar gjatë fjalën në lidhje me ujin, si p.sh.
sa duhet ecur në kërkim të ujit kur personi ka frikë për veten e vet, për
pasurinë e tij, ose edhe për nderin e tij prej kusarëve e prej bishave, ose
rastin kur gjen pus e nuk ka kovë që të nxjerrë ujin, apo detyrimin që ai
të blejë ujë me çmim më të lartë se zakonisht, ose edhe të tjera çështje të
tjera të kësaj kategorie, imamët i kanë trajtuar nga fakti se për të gjitha
këto udhëtarët viheshin në pozitë shumë të rëndë në kërkim të sigurimit
të ujit.

DËMTIMI I SHËNDETIT
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se nga shkaqet e
marrjes tejemmum është edhe frika për dëmtimin e shëndetit nga
përdorimi i ujit; prandaj kush ka frikë se nga pastrimi me ujë do të sëmuret,
ose do t’i rëndohet sëmundja, ose do të zgjatet koha e shërimit, ose do
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të ketë vështirësi në mjekimin e tij, atëherë lë pastrimin me ujë dhe merr
tejemmum.
(Degëzim). Në rast se nuk ka kohë për të bërë pastrimin me
ujë, siç mund të jetë rasti i atij që zgjohet në mengjes me vonesë dhe ka
mbetur fare pak kohë, në rast se ai do të bënte pastrimin me ujë me
siguri që do të falte namazin farz jashtë kohës, pra do ta falte kazà, por
nëse do të merrte tejemmum, patjerër që namazin do ta falte brenda
kohës, në një rast i tillë, ky njeri e ka farz të marrë tejemmum apo të bëjë
pastrimin me ujë?
Màlikitë dhe Imàmitë kanë thënë: merr tejemmum, fal namazin
dhe e përsërit.
Shàfi’itë kanë thënë: në asnjë rast nuk lejohet marrja tejemmum
kur ka ujë.
Hanbelitë kanë bërë dallim ndërmjet udhëtimit dhe kur njeriu
është në vendbanimin e tij dhe kanë thënë: kur një rast i tillë ndodh në
udhëtim, merr tejemmum, fal namazin dhe nuk e përsërit, por kur kjo
ndodh në vendbanim, nuk ka lejim për të marrë tejemmum.
Hanefitë kanë thënë: lejohet marrja tejemmum në një rast të
tillë për të falur nafilet e vaktit, siç janë falja e sunneteve pas namazit të
Drekës e të namazit të Mbrëmjes; kurse për namazet farze nuk lejohet
marrja tejemmum kur ka ujë edhe pse koha është shumë e ngushtuar;
prandaj ai merr abdes dhe namazin e fal kazà; në qoftë se ai do të merrte
tejemmum dhe të falte namazin brenda kohës, ai e ka farz ta përsërisë
namazin jashtë kohës së faljes.

ME ÇKA MERRET TEJEMMUM
Të gjithë kanë një fjalë të përbashkët se është farz që Tejemum
të merret me tokë të pastër, ashtu siç thotë i Larti në fjalën e Tij:
«…merrni tejemmum me tokë të pastër…» (“El-Màideh”, 6), si dhe
fjala e nderuar e Profetit [a.s.]: «Toka është krijuar vedfalje dhe pastruese». Në
ajetin e Kur’ànit fjala “e pastër”, ka ardhur me fjalën “taj’jiben” që do të
thotë: pastruese dhe pastruese është ajo që nuk e ka prekur ndonjë
ndyrësi. Dijetarët kanë mendime të ndryshme në lidhje me kuptimin e
fjalës “saijd” të ajetit që ka ardhur për fjalën tokë; Hanefitë dhe një grup
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nga Imàmitë me këtë fjalë kuptojnë sipërfaqen e tokës dhe kanë thënë
se tejemmum lejohet të nerret me pluhur, me rërë e me gurë, por ata e
kanë ndaluar marrjen tejemmum me minerale, me gëlqere, me kripë, me
pesticide e herbicide, pasi ato kanë bazë minerale etj.
Shàfi’itë nga ajeti kanë kuptuar dheun dhe rërën, prandaj ata e
kanë bërë farz të merret tejemmum vetëm me ato të dyja me kusht që
mbi ato të ketë pluhur dhe nuk e kanë lejuar marrjen tejemmum me
gurë.
Hanbelitë nga fjala e ajetit kanë kuptuar vetëm dheun dhe tek
ata nuk lejohet marrja tejemmum as me rërë e as me gurë. Të këtij
mendimi janë edhe shumica e Imàmive, por ata e kanë lejuar marrjen
tejemmum me rërë e me shkëmb vetëm në raste domosdoshmërie.
Màlikitë në fjalën “saijd” kanë përfshirë dheun, rërën, shkëmbin,
borën dhe mineralet kur ato nuk janë transportuar prej vendit ku janë,
por Màlikitë në mënyrë të prerë nuk lejojnë marrjen tejemmum me
floririn, argjendin dhe me diamantet.

MËNYRA E MARRJES TEJEMMUM
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se tejemmumi nuk i
është i vlefshëm pa nijet, madje Hanefitë kanë thënë se nijeti është uaxhib
për tejemmum dhe nuk është uaxhib për abdesin. tejemmumi te Hanefitë
është heqës i hadethit, ashtu siç është abdesi e gusli dhe kjo është arsyeja
që ata e kanë lejuar që njeriu të bëjë nijet për heqjen e hadethit, ashtu siç
bën nijet që namazi të jetë i lejuar me këtë pastrim.
Medhhebet e tjera veç Hanefive kanë thënë: tejemmumi është
lejues por nuk është heqës, prandaj ai që merr tejemmum ka detyrë të
bëjë nijet që të jetë i lejuar veprimi me të cilin ai po kushtëzon pastrimin,
por ai nuk bën nijet heqjen e hadethit. Disa nga Imàmitë kanë thënë:
lejohet të bëhet nijet për heqjen e hadethit edhe pse dihet që tejemmumi
nuk e heq hadethin, pasi vetë nijeti i heqjes presupozon edhe nijetin e
lejimit.
Povitivvja që i bashkon të gjitha fjalët, është se ai që merr
tejemmum, me këtë veprim ka qëllim afrimin tek Allahut në zbatim të
urdhërit për të bërë këtë tejemmum dhe, është e barabartë qoftë kur bën
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tejemmum sipas urdhërit për të falur namaz, qoftë kur merr tejemmum
dhe për të kryer adhurime të tjera për të cilat është detyrë të merret
tejemmumi.
Dijetarët kanë mendime të ndryshme edhe në lidhje me fjalën
“saijd” – tokë, si dhe në lidhje atë se cili është qëllimi me fjalën fytyrë e
me fjalën duar të përmendura në ajetin e nderuar të Kur’ànit. Të katër
medhhebet dhe Ibni Bàbeuejh prej Imàmive kanë thënë: qëllimi me
fytyrën, është e gjithë fytyra, në të cilën hyn edhe mjekra; kurse qëllimi
me duart, është dy shpuatat e duarve, dy parakrahët së bashku me brrylat,
pra kufiri i vendeve të pastrimit me tejemmum është i njëjti kufi që është
edhe për abdesin. tejemmumi merret duke mbështetur duart dy herë
mbi tokë, me mbështetjen e parë i jep mes’h gjithë fytyrës dhe me
mbështjen e dytë i jep mes’h dy duarve, duke filluar nga majat e gishtave
të dorës deri mbi brrylat.
Màlikitë dhe Hanbelitë kanë thënë: dhënia mes’h dy duarve deri
poshtë brrylave është farz dhe deri mbi brrylat është sunnet.
Imàmitë kanë thënë: qëllimi me fytrën është një pjesë e saj dhe
jo e gjithë fytyra, pasi lidhësja “b” e gjuhës arabishte në fjalën e të Lartit
tregon pjesë dhe argumenton se është e futur në kundrinorin e zhdrejtë
dhe nëse kjo lidhëse nuk do të ishte për të treguar pjesë, atëherë do të
ishte e tepërt, sepse urdhërorja: “Jepni mes’h” e ka veprimin në vetvete,
prandaj del qartë se në origjinë të fjalës nuk ka asgjë të tepërt. Kufiri që
është farz t’i jepet mes’h fytyrës është që të fillohet nga fillimi i daljes së
flokëve në ballë, vetë balli dhe pjesën më të sipërme të hundës së bashku
me dy faqet; gjithashtu ata kanë thënë: qëllimi me dy duart është vetëm
shpuatat e duarve, sepse fjala dorë në të folmen e arabëve ka disa kuptime
dhe ndër kuptimet që ka më shumë përdorim e që është më dukëshme
është shputa e dorës. (“Elbidàjetu uen’nihàjetu” e Ibni Rushdit, vëll. 1, f.
66).
Mednimi i mësipërm del akaoma më i qartë në se do të marrim
një shembull: dikush totë: e kam bërë me këto dy duar dhe kur njeriu
thotë kështu, nuk kuptohet gjë tjetër përveç shputave të duarve të tij;
prandaj te Imàmitë, bazuar në këto që u thanë për shpjegimin e fjalës
dorë, tejemmumi merret sipas kësaj mënyre: mbështeten në tokë dy
shpuatat e duarve dhe me ato i jep mes’h fytyrës duke filluar nga fillimi
i daljes së flokëve së bashku me dy anët e hundës, pastaj i mështet duart
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në tokë për së dyti dhe me shputën e djathtë i jep mes’h shputës së majtë
dhe me shputën e majtë i jep mes’h shputës së djatht.
Imàmitë e kanë numëruar farz marrjen tejemmum sipas renditjes
që u tha dhe, nëse dy shpuatave do t’i jepej mes’h para fytyrës, tejemmumi
është prishur; gjithashtu Imàmitë e kanë numëruar farz që të fillohet
nga pjesa më e lartë e duke zbritur nga pjesa më e poshtme dhe, nëse do
të fillohej nga poshtë, tejemmumi është prishur. Shumica e dijetarëve të
Imàmive kanë thënë se është farz që kur duart të mbështeten në tokë,
duhet të mbështeten duke e goditur tokën me pëlëmbët dhe, nëse duart
vetëm do të viheshin mbi tokë dhe toka nuk do të goditej me të dyja
duart, tejemmumi është pa vlerë.
Hanefitë kanë thënë: nëse njeriut i bie pluhur në fytyrë dhe ai e
ven dorën e tij mbi pluhurin duke i dhenë mes’h fytyrës, nuk ka përse të
mbështesë duart më në tokë duke rënduar mbi të.
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se pastrimi i gjymtyrëve
të tejemmumit është kusht që ai të jetë i vlefshëm dhe është e barabartë
që të jenë të pastër si toka ashtu edhe gjymtyra e pastruar; gjithashtu i
pastër duhet të jetë edhe materiali me të cilin bëhet tejemmumi. Të gjithë
kanë të njejtin mendim se në kohën që merret Tejemum është farz të
hiqet unaza nga gishti dhe nuk është e mjaftueshme vetëm lëvizja e
unazës, ahtu siç veprohet kur merret abdes.
Dijetarët kanë mendime të ndryshme në lidhje me detyrimin
për të qenë doosdoshmëri rradha e veprimeve; Màlikitë dhe Imàmitë
kanë thënë se kjo është farz ndërmjet pjesëve të tejemmumit dhe, nëse
do të ketë ndarje në kohë në mes dhënies Tejem’mun të gjymtyrëve
vijuese dhe mes’hi i tyre nuk do të ishte sipas rradhës, tejemmumu është
i prishur.
Hanbelitë kanë thënë: vijueshëmria dhe dhënia mes’h gjymtyrëve
sipas rradhës është farz kur tejemmumi merret për të hequr hadethin e
vogël, kurse kur merret tejemmum për të hequr hadethin e madh, nuk
është farz as vijueshmëria e as dhënia mes’h gjymtyrëve sipas rradhës.
Shàfi’itë kanë thënë: është farz renditja dhe jo vijueshmëria.
Hanefitë kanë thënë; nuk është farz as renditja e as vijueshmëria.
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DISPOZITAT E MARRJES TEJEMMUM
Këtu kemi disa çështje:
1 – Të gjithë ndajnë një fjalë të përbashkët se nuk lejohet të
merret tejemmum për të falur namaz para hyrjes së kohës së faljes, me
përjashtim të Hanefive, të cilët kanë thënë: tejemmumi është i vlefshëm
edhe kur merret para hyrjes së kohës së faljes.
Imàmitë kanë thënë: në rast se ka marrë tejemmum para hyrjes
se kohës së faljes për ndonjë qëllim për të cilin lejohet tejemmumi dhe
pastaj hyn koha e falejes së namazit dhe gjatë kësaj kohe nuk i është
prishur tejemmumi, ai e fal namazin me atë tejemmum që kishte marrë.
Imàmitë dhe Hanefitë e kanë lejuar faljen e dy namazeve me një
tejemmum.
Shàfi’itë dhe Màlikitë kanë thënë: nuk lejohet të falen dy namaze
farz me një Tejem’um.
Hanefitë kanë thënë: falen të me një Tejem’um kur janë namze
të vaktit dhe nuk janë namaze kazà.
2 – Pasi tejemmumi të jetë plotësuar sipas mënyrës të përcaktuar
në rregullat e ligjit të fesë, ai që morri tejemmum ka hyrë në dispozitën
e të pastërtit dhe është si të kishte kryer pastrimin me ujë, prandaj atij i
lejohen të gjitha ato çka lejohen me abdes e me gusl; gjithashtu
tejemmumin e prishin të njejtët prishës që sjellin hadethin e madh dhe
hadethin e vogël, përfshirë edhe largimin e pengimit siç ishte mungesa e
ujit apo sëmundja.
3 – Nëse pas tejemmumit njeriu gjenë ujë dhe para se ai të hyjë
në namaz, me fjalën e përbashkët tëtë gjithëve, tejemmumi është prishur;
por nëse ai gjenë ujë gjatë kohës që është në namaz, disa nga Imàmitë
kanë thënë: nëse ai gjenë ujë para se të bjerë në ruku në rekatin e parë,
atij i është prishur tejemmumi edhe namazi, por nëse ai gjenë ujë pas
rukusë, ai e plotëson namazin dhe namazi i tij është i vlefshëm.
Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanbelitë në njërën prej dy transnetimeve,
si dhe një grup nga të Imàmive kanë thënë: në kohën që ai thotë tekbirin
e fillimit të namazit edhe pse gjenë ujë, ai e vazhdon namazin dhe nuk e
kthen kokën, namazi i tij është i vlefshëm, ashtu siç thotë i Larti: «…mos
i shkoni kot punët tuaja» (“Muham’med”, 33).
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Hanefitë kanë thënë: namazi prishet.
Sipas mendimit të të gjithëve, sikur të hiqej pengimi pas
përfundimit të namazit dhe ka kohë të mjaftueshme, nuk është më farz
që namazi të përsëritet.
4 – Sikur ai që është xhunub të marrë tejemmum në vend që të
bëjë gusl dhe pastaj atij i ndodh hadethi i vogël dhe ai gjenë ujë, për këtë
njeri është e mjaftueshme vetëm të marrë abdes; por a është farz abdesi
dhe Tejem’muni për herë të dytë në ved të guslit?
Màlikitë dhe shumica e Imàmive kanë thënë: ai merr tejemmum
në vend të guslit.
Hanefitë, Shàfi’itë, Hanbelitë dhe një grup prej Imàmive kanë
thënë: ai merr abdes, sepse tejemmumi i tij ishte për xhunubllëkun, por
pastaj është prishur jo prej xhunubllëkut, prandaj ai nuk është më xhunub
dhe tani ai është vetëm me hadeth të vogël.
5 – Hanbelitë në ndryshim nga medhhebet e tjera janë ndarë në
lidhje me konsiderimin e tejemmumit zëvendësues për pastrimin e
ndyrësisë që është mbi trup. (Libri “ElFik’hu alel-medhàhibil-erbeah”,
kapitulli: farzet e tejemmumit).
6 – Kur njeriu nuk i ka të dy pastruesit (ujin e dheun), si p.sh. një
njeri i mbyllur në një vend ku nuk ka as ujë e as se me çfarë të marrë
tejemmum, ose ai është i sëmurë deri në atë gradë sa nuk ka mundësi të
marrë as abdes e as tejemmum, gjithashtu ai nuk gjenë njeri që t’i japë
abdes ose tejemmum, a e ka farz ai njeri të falë namazin pa pastrim?
Nisur nga fakti se falja e namazit është farz, ai e fal namazin, por a e
përsërit ai namazin nëse pas namazit ka mundësi të bëjë pastrimin?
Màlikitë kanë thënë: ai nuk fal namaz as në kohën e faljes e as
kazà.
Hanefitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: namazi atij i mbetet detyrë
qoftë kur e fal në kohën e vet, qoftë kur e fal kazà dhe, kuptimi në
“kohën e vet” te Hanefitë është që ai i përngjanë atyre që falin namaz,
kurse te Shafi’itë ai duhet të falë namaz të vërtetë dhe pasi të largohet
pengimi, ai e përsërit namazin sipas mënyrës së kërkuar në rregullat e
ligjit të fesë për faljen e namazit.
Shumica e Imàmive kanë thënë: bie detyra që të falë namazin në
kohën e vet, por i mbetet farz që namazin ta falë kazà.
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MEDHHEBET DHE AJETI
I TEJEMMUMIT
Nga sa është shpjeguar në lidhje me lëngun e dalë nga shtrydhja
(elmàul-mudàfu) dhe në lidhje me prishësit e abdesit e të tejemmumit,
mendimet ndryshe ndërmjet medhhebeve islame nuk janë më të shumta
se në lidhje me kuptimin e fjalëve të ajetit të tejemmumit: «…nëse jeni
të sëmurë, ose jeni në udhëtim, ose ndonjëri prej jush vjen prej
vendit të nevojës, ose keni prekur (kontaktuar) gratë dhe nuk gjeni
ujë, atëherë merrni tejemmum me dheun e pastër, fërkoni (i jepni
mes’h) fytyrat tuaja…» (El-Màideh”, 6).
Dijetarët e fesë kanë mendime të ndryshme edhe për atë se kush
e ka farz të bëjë tejemmum në mungesë të ujit: a është farz vetëm për të
sëmurin e për udhëtarin, apo ky detyrim përfshinë banorin vendas dhe
të shëndetëshmin? Vallë qëllimi me fjalën “prekur” të ajetit është për
marrëdhëniet intime, apo thjesht prekje me dorë? Bëhet fjalë vetëm për
ujin e zakoshëm, apo edhe për lëngjet e përftuara nga shtrydhja? Me
fjalën “saijd” a është kuptimi për dheun, qoftë ai tokë, ose rërë, ose
shkëmb? A është qëllimi me fytyrën e gjithë fytyra apo një pjesë e saj? A
është qëllimi me fjalën dorë vetëm shputa e dorës, apo shputa bashkë
me krahun? Dhe tani një përmbledhje të fjalëve që u thanë:
1 – Ebù Hanijfe ka thënë: banori vendas dhe i shëndetshëm që
nuk gjen ujë, atij nuk i lejohet të marrë tejemmum dhe ai nuk ka detyrë
të falë namaz, sepse ajeti i Kur’ànit e ka bërë farz tejemmumin kur nuk
gjendet ujë, sidomos për të sëmurin e për udhëtarin.
Medh’hebet e tjera kanë thënë: prekja e gruas së huaj me dorë,
është plotësisht si ai që vjen prej vendit të kryerjes së nevojës dhe prekja
e gruas së huaj e prish abdesin.
Imàmitë kanë thënë: kontaktimi është prishës dhe jo prekja me
dorë.
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2 – Hanefitë kanë thënë: kuptimi i shprehjes: «…dhe nuk gjeni
ujë, atëherë merrni tejemmum…», do të thotë: ujë të zakonshëm
dhe për lëgje të dala nga shtrydhja; kurse medhhebet e tjera kanë thënë:
fjala “ujë” në këtë ajet, thuhet vetëm për ujin e zakonshëm dhe jo për
lengjet e dala nga shtryshja.
3 – Dijetarët e fesë prej Hanefive dhe një grup prej Imàmive
kanë thënë: qëllimi me fjalën “sa‘ijd” të ajetit është për dheun, rërën dhe
shkëmbin.
Shàfi’itë kanë thënë: qëllimi është vetëm dheun e rërën.
Hanbelitë kanë thënë: vetëm për dheun.
Màlikitë kanë thënë: përfshihet në këtë fjalë dheu, rëra, shkëmbi,
bora dhe mineralet.
Katër medhhebet kanë thënë: qëllimi me fjalën “fytyrë” në ajet
është për të tërë fytyrën.
Imàmitë kanë thënë: jo, është për një pjesë të fytyrës.
Katër medhhebet kanë thënë: qëllimi me fjalën “duar” është
për dy shputat dhe për dy parakrahët me gjithë brryla.
Imàmitë kanë thënë: është vetëm për dy shputat.
Nëse këto mendime ndryshe të dijetarëve të fesë tregojnë ndonjë
send, ata tregojnë se këto janë ndryshime sipërfaqësore dhe nuk janë
thelbësore, janë mendime ndryshe në shprehje dhe jo në kuptim, madje
ato i ngjajnë mendimeve ndryshe të gjuhtarëve rreth kuptimit të një
fjale, ose mendimeve të letrarëve në komentimin vargut të një vjerrshe.
Nisur nga këto që u thane, dihet se edhe dijetarët e të njejtin medhheb
kanë mendime të ndryshme madje edhe rreth një çështje të vetme,
plotësisht ashtu siç ka mendime ndryshe secili medhheb nga medhhebet
e tjara.
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NAMAZI
Namzi pjestohet në namaz farz dhe në namaz Nafile. Namazet
më të rëndësihme janë pesë namazet e përditëshme. Të gjithë muslimanët
pa përjashtin janë në një fjalë të përbashkët se kush mohon që këto
namaze janë farz, ose ai dyshon në ato, ai nuk është musliman dhe në
qoftë se i shqipton dy dëshmitë; sepse këto pesë namaze janë nga nga
shtyllat e Islamit dhe qënia e namazeve farz është domosdoshmëri e
fesë, prandaj në lidhje me namazet nuk ka më vend as për shikim e as
për hulumtim, as për traditë e as për pyetje.
Dijetarët e fesë kanë mendime ndryhse në lidhje ne dipozitën
për atë që nuk i fal namazet nga debdelia e nga shkujdesja, megjithëse ai
beson se namazet janë farz. Në lidhje me këtë çështje Shàfi’itë, Màlikitë
dhe Hanbelitë kanë thënë: ai ekzekutohet.
Hanefitë kanë thënë: burgoset përjetësisht, ose fal namazet.
Imàmitë kanë thënë: kushdo që len ndonjë prej farzeve si
namazin, zekatin, të pestën, haxhin dhe agjërimin, ai ndëshkohet me atë
dënim që mendon sundimtari; në rast se ai heq dorë nga lënia, mirë,
ndryshe ndëshkohet për herë të dytë, nëse ai pendohet është në rregul,
ndryshe ndëshkohet për herë të tretë dhe nëse ai vazhdon në të tijën,
herën e katërt ekzekutohet. (“Keshful-gitài” e shejhut të madh, f. 79,
botim i vitit 1317 H).

SUNNETET QË FALEN ME FARZET
Namazet nafile janë dy llojesh: ato që falen me namzet farz të
përditëshme, por medhhebet kanë mendime të ndryshme në lidhje me
numrin e rekatëve të këtyre namazeve sunnet.
Shàfi’itë kanë thënë: janë njëmbëdhjetë rekatë: dy rekatë para
namazit të Mengjesit, dy rekatë para namazit të Drekës dhe dy rekatë të
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tjerë pas këtij namazi, dy rekatë pas namazi të Mbrëmjes, dy rekatë pas
namazit të Darkës dhe një rekat të namazit të Vitrit.
Hanbelitë kanë thënë: dhjetë rekatë: dy rekatë para namazit të
Drekës dhe dy rekatë të tjerë pas këtij namazi, dy rekatë pas namazit të
Mbrëmjes, dy rekatë pas namazit të Darkës dhe dy rekatë para namazit
të Mëngjesit,
Màlikitë kanë thënë: për namazet nafile që falen me namazet
farze nuk ka as numër të caktuar e as numër të veçantë, por më e
preferueshme është të falen katër rekatë pas namazit të Drekës dhe
gjashtë rekatë pas namazit të Mbrëmjes.
Hanefitë kanë thënë: Namazet Nafile që falen me namazet farze
ndahen në namaze sunnet dhe në namaze mustehab(1). Namazet sunnet
janë të shpërndarë në të pesë namazet: dy rekatë para namazit të
Mëngjesit, katër rekatë para namazit të Drekës dhe dy rekatë pas këtij
namazi (por jo ditën e Xhuma), dy rekatë pas namazit të Mbrëmjes dhe
dy rekatë pas namazit të Darkës.
Namazet mustehab janë të shpërndarë në katër namaze: katër
rekatë para namazit të Mbasditës (nëse dëshiron edhe dy rekatë), gjashtë
rekatë pas namazit të Mbrëmjes, katër rekatë para namazit të Darkës
dhe katër rekatë të tjera pas këtij namazi.
Imàmitë kanë thënë: Namazet Nafile të përditëshme që falen
me namazet farze janë tridhjetë e katër rekatë: tetë rekatë para namazit
të Drekës, tetë rekatë gjithashtu para namazit të Mbasditës, katër rekatë
pas namazit të Mbrëmjes dhe dy rekatë pas namazit të Darkës; porse
këto dy rekatë për shkak të ndejtjes numërohen një rekat i vetëm dhe
(1) Hanefitë në lidhje me veprimet kanë terma të cilat është të detyrë të bëhet dhe
nuk lejohet të lihen; tek ato janë dy llojesh: farz kur është e vërtetuar me argument
taksativ prej Kur’ànit, hadithit të Profetit [a.s.] dhe të mendimit të përbashkët të
dijetarëve të fesë (ixhmà’); uaxhib, kur është vërtetuar me argument jo taksativ, si me
anë të analogjisë (kijàs) ose është vetëm një hadith (khaber uàhid); kurse të tjerat që
edhe mund të bëhen edhe mund të lihen, përsëri ndahen në dy pjesë: sunnete, janë
ato veprime të cilat Profeti [a.s.] dhe hulefai rashidinët i kanë kryer vazhdimisht dhe
në mendùb, veprime të urdhëruara prej Profetit [a.s.] por që ai vetë nuk i ka kryer
vazhdimisht; veprime që është e detyrueshme të lihen dhe veprime që lejohet të
bëhen: nëse këto veprime janë të ndaluara me argumet taksativ, ato janë haram të
bëhen, nëse ato janë të ndaluara me argument indirekt, atëherë ato janë keràhet në
gradën e haramit.
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quhen uetireh, tetë rekatë të namazit të Natës, dy rekatë të çiftit, një
rekat të Vitrit(2) dhe dy rekatë para namazit të Mëngjesit.

KOHA E NAMZIT TË DREKËS
DHE E NAMAZIT TË MBASDITËS
Dijetarët e fesë e fillojnë me namazin e Drekës për arsyes se
është namazi i parë që është bërë farz dhe pas këtij është bërë farz namazi
i Mbasditës, pastaj namazi i Mbrëmjes, pastaj namazi i Darkës dhe sipas
renditjes vjen namazi i Mëngjesit. Pesë namazet janë bërë farz në Mekkë
natën e “Isràsë”, pasi kishin kaluar nëntë vjet qysh nga dita kur i Dërguari
i Allahut u ngarkua me detyrën e profetnisë. Argumentin për bërjen farz
të pesë namaze disa e marrin nga ajeti 78 i sure “El-Isràë”: «Fale
namazin kur delli kapërcen zenitin e deri në errësirën e natës edhe
lutjen (namazin) e agimit, lutja (namazi) e agimit është e dëshmuar».
Të pesë namazet janë të ndara.
Të gjithë ndajnë një fjalë të përbashkët se namazi nuk është i
vlefshëm kur falet pa hyrë koha e caktuar: kur dielli fillon animin nga
zeniti ka hyrë koha për faljen namazit të Drekës, por dijetarët kanë
mendime të ndryshme në lidhje me me atë se kur fillon dhe kur mbaron
koha e këtij namazi.
Imàmitë kanë thënë: koha e namazit të Drekës përfshihet në
kohën e mesditës duke filluar qush kur dielli kapërcen zenitin dhe deri
në aq kohë sa duhet për faljen e këtij namazi, gjithashtu edhe namazi i
Mbasditës shtrihet deri në fundin e ditës në atë masë sa kohë duhet për
faljen e tij, koha që shtrihet në mes të parit e të dytit, është e përbashkët
në mes dy namazeve. Nisur nga kjo ka që thonë: lejohet falja e dy

(2) Namazi i Vitrit te Hanefitë ka tre rekatë me një selam të vetëm dhe koha e faljes së
këtij namazi te Hanefitë shtrihet qysh nga largimi i skuqjes së qiellit deri në agim.
Hanbelitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: më e pakta e këtij namazi është një rekat dhe më
shumta njëmbëdhjetë rekatë, koha e këtij namazi është pas namazit të Darkës. Hanbelitë
kanë thënë: Namazi i Vitrit është vetëm një rekat.
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namazeve të bashkuara në një kohë të vetme(1), kur koha është duke
përfundur dhe prej saj ka mbetur vetëm aq sa mjafton për faljen e
namazit të Drekës, në këtë rast falet namazi i Mbasditës para namazit të
Drekës, pra namazi i Mbasditës falet në kohën e vet, pastaj falet kazà
namazi i Drekës.
Katër medhhebet kanë thënë: koha e faljes së namazit të Drekës
fillon kur dielli kapërcen zenitin derisa hija e çdo sendi të bëhet sa vetë
sendi; në qoftë se hija e sen ditë bëhet më shumë se kaq, atëherë koha e
faljes së namazit të Drekës ka kaluar, porse Shàfi’itë dhe Màlikitë kanë
thënë: ky kufizim është i veçantë sipas preferencës, kurse ai që është i
detyruar e shtynë faljen e namazit të Drekës edhe pasi hija e sen ditë të
jetë bërë më e madhe se vetë sendi. Imàmitë kanë thënë: zgjatja e hijes
sa vetë sendi është koha e preferuar për faljen e namazit të Drekës dhe
kur hija e sen ditë bëhet sa dy herë sendi, është koha e preferuar për
faljen e namazit të Mbasditës.
Hanefitë kanë thënë: koha për faljen e namazit të Mbasditës
fillon qysh me bërjen e hijes së sen ditë sa vetë sendi dhe deri në
perëndimin e diellit. Màlikitë kanë thënë: namazi i Mbasditës ka dy kohë,
njëra është sipas dëshirës dhe e dyta është e detyrueshme; koha e parë
fillon qysh kur hija e sen ditë bëhet më shumë se vetë sendi deri kur
dielli fillon të zverdhet; koha e dytë fillon me zverdhjen e diellit deri në
perëndimin e tij.
Hanbelitë kanë thënë: namazi i Mbasditës është falur në kohën
e tij duke filluar qysh kur hija e sen ditë bëhet sa dy herë sendi derisa
dielli të perëndojë, porse falësi i namazit është mëkatar, sepse është e
ndaluar shtyrja e faljes së namazit deri në këtë cak. Në lidhje me këtë
çështje Hanbelitë janë të përveçuar prej medhhebeve të tjera.

(1) Ka nga dijetarët e medhhebeve që kanë mendim të përbashkët me Imàmitë për
bashkimin e namazeve edhe në vendbanim. Shejhu Ahmed Es’sadijk Elgam’màrij në
lidhje me këtë çështje ka shkruar një libër të titulluar: “Heqja e rrezikut për atë që fal
të bashkuar dy namaze në vendbanim”.
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KOHA E NAMAZIT SË MBRËMJES
DHE E NAMAZIT TË NATËS
Shàfi’itë dhe Hanbelitë (sipas mendimit të njerëzve të mirë) kanë
thënë: koha për faljen e namazit të Mbrëmjes fillon qysh me humbjen e
diskut të diellit dhe përfundon kur të zhduket përflakja e kuqe nga ana
perëndimore.
Màlikitë kanë thënë: koha për faljen e namazit të Mbrëmjes është
e ngushtë, ajo pëfshihet në mes fillimit të perëndimit të diellit me aq
kohë sa duhet për të kryer veprimet paraprake për të hyrë në namaz dhe
për të plotësuar kushtet para fillimit të namazit, siç janë pastrimi e thirrja
e Ezanit dhe lejohet që të vonohet falja e këtij namazi jashtë këtij vakti
sipas dëshirës; por në rast se njeriu është i detyruar, atëherë koha për
faljen e namazit të Mbrëmjes shtrihet deri në agim. Vetëm Màlikitë nuk
lejojnë vonimin e faljes së namazit të Mbrëmjes jashtë fillimit të kohës
për faljen e këtij namazi.
Imàmitë kanë thënë: koha për faljen e namazit të Mbrëmjes
përfshihet qysh nga fillimi i perëndimit të diellit(1) deri në aq kohë sa
duhet për faljen e këtij namazi dhe koha për faljen e namazit të Darkës
përfshihet aq kohë sa duhet për faljen e këtij namazi deri në gjysmën e
natës dhe, ndërmjet namazit të Mbrëmjes e namazit të Darkës ka një
kohë të përbashkët, kjo është edhe arsyeja që ata e lejojnë faljen e bashkuar
të dy namazeve farz në jë kohë të vetme.
Të gjitha këto që u thanë janë të vlefshme për atë person i cili
është i lirë të veprojë sipas dëshirës, kurse për atë që është i detyruar për
shkak se e ka zënë gjumi, ose ka harruar, kaho për faljen e namazit të
Mbrëmjes dhe të namazit të Darkës shtrihet deri në agim; duke theksuar

(1) Te Imàmitë perëndimi i diellit vërtetohet sapo disku i diellit të zhduket plotësisht,
ashtu siç është edhe te katër medhhebet; mëgjithkëtë Imàmitë thonë se perëndimi i
diellit nuk njihet thjeshtë nga humbja e diskur të diellit nga sytë, por nga lartësimi i të
skuqjes së qiellit nga ana e lindjes në masën e gjatësisë së një burri, sepse ana e lindjes
shtrihet mbi anën perëndimore dhe prandaj ky pasqyrim lartësohetnë atë anë.
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se koha e faljes së namazit të Darkës shtrihet deri në fundin e natës me
aq kohë sa duhet për faljen e këtij namazi dhe koha e faljes së namazit të
Mbrëmjes përfshihet nga pjesa e parë e natës deri në gjysmën e natës me
aq kohë sa duhet për faljen e këtij namazi.

KOHA E NAMAZIT TË MËNGJESIT
Të gjithë kanë një fjalë të përbashkët se koha e faljes së namazit
të Mëngjesit fillon qysh me daljen e agimit të vërtetë, përveç Màlikive të
cilët kanë thënë: namazi i Mëngjesit ka dy kohë: sipas dëshirës, që fillon
me daljen e agimit derisa të njihen fytyrat e njerëzve dhe, koha e detyruar
që fillon me njohjen e fytyrave deri në lindjen e diellit.
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KIBLEJA
Të gjithë janë në një fjalë të përbashkët se Qabeja është Kibleja
pqë atë që është afër saj dhe e sheh atë me sy, por kanë mendime të
ndryshme në lidhje me personin që është larg Qabesë dhe e ka të
pamundur ta shikojë me sy.
Hanefitë, Hanbelitë, Màlikitë dhe një grup prej të Imàmive kanë
thënë: Kibleja qër atë që është larg, është nga ana që ndodhet Qabeja
dhe jo vetë Qabeja.
Shàfi’itë dhe shumica e Imàmive kanë thënë: është farz kthimi
në drejtim të vetë Qabesë dhe në këtë detyrim janë të barabartë si ai që
është afër ashtu edhe për atë që është larg saj; nëse është e mundur të
mësohet se me kthimin në drejtim të Qabes është vetë Qabeja, atëherë
është përcaktuar, në të kundërt është e mjaftueshme mendimi se ai është
drejtuar në drejtim të Qabes. Është diçka tepër e madhe që personi i
largët të vërtetojë këtë thënie, sepse ai në fakt është i ngarkuar me diçka
të pamundur, përderisa vetë toka është sferike, prandaj Kible për të
largëtin duhet të jetë ana nga e cila gjendet Qabeja dhe jo vetë Qabeja.

AI QË NUK E DI NGA ËSHTË
ANA E KIBLES
Ai që e ka të vështirë të dijë drejtimin e Kibles, e ka farz të
mundohet e të pyesë derisa të mësojë anën e drejtimit të Kibles, ose ai
vetë mendon se ajo është në drejtimin nga atij i thotë mendja; nëse nuk
arrin as të mësojë e as nuk i shkon mendja në ndonjë drejtim, të katër
medhhebet dhe një grup prej Imàmive kanë thënë: ai fal namazin nga
cila anë të dëshirojë, namazi i tij është i vlefshëm dhe nuk është farz të
përsëritet namazi, por për këtë çështje bëjnë përjashtim Shàfi’itë.
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Shumica e Imàmive kanë thënë: ai fal e namazin në të katër
anët, në zbatim të urdhërit për faljen e namazit në kushtet reale dhe, kur
koha nuk premton që namazi të përsëritet katër herë, ose personi e ka të
pamundur të falë namaz në të katër anët, ai mjaftohet të falë namaz në
aq anë sa ka mundësi(1).
(Degëzim). Kur personi nuk falet në drejtim të Kibles dhe më
pas gabimi i tij bëhet i qartë, Imàmitë kanë thënë: kur gabimi bëhet i
qartë gjatë kohës sqë ai është duke falur namaz dhe është i devijuar prej
drejtimit të Kibles ndërmjet të djathtës e të majtës, ai vazhdon të falë
namazin që i ka mbetur tanimë i drejtuar plotësisht në drejtim të Kibles;
në rast se bëhet e qartë se ai është falur nga na e lindjes, ose nga ana e
perëndimit, ose nga ana e majt, ose me shpinë nga Kibleja, namazi i tij
është prishur dhe duhet të rifillojë namazin nga e para. Në rast se gabimi
bëhet i qartë pasi e ka falur namazin, ai e përsërit namazin kur është
brenda kohës dhe nuk e përsërit kur është jashtë kohës. Disa nga Imàmitë
kanë thënë: nuk e përsërit as beenda kohës e as jashtë kohës kur ai ishte
i menjanuar majtas prej drejtimit të Kibles dhe, ai e përsërit kur është
brenda kohës dhe nuk e përsërisht jashtë kohës kur është falur në drejtim
të lindjes ose në drejtim të perëndimit, gjithashtu ai e përsërit namazin
brenda e jashtë kohës kur bëhet e qartë se e ka falur namazin me shpinë
nga Kibleja.
Hanefitë dhe Hanbelitë kanë thënë: kur personi pyet e mundohet
të gjejë drejtimin e Kibles, por ai vetë nuk anon se ajo është nga ndonjëra
anë, atëherë ai e fal namazin nga cila anë të dëshirojë, por pastaj bëhet e
qartë se ai ka gabuar, në qoftë se e kupton gabimin gjatë namazit, ai
kthehet nga ajo anë që ai është i vetëdishën se është Kibleja ose nga ajo
(1) Urdhri për t’u kthyer në drejtim të Qabes gjendet në ajetin 144 të sure “ElBekareh”: «…pra kthehu me fytyrë kah xhamia e shejtë (Qabeja)…» dhe urdhëri
për t’u kthyer sipas dëshirës ka ardhur në ajetin 115 po të sure “El-Bekareh”: «Të
Allahut janë lindja e perëndimi, prandaj nga cila anë që të ktheheni, në atë anë
është Allahu…». Disa kanë thënë: ajeti i parë është anuluar me këtë ajet, por të tjerë
kanë thënë: kurrësesi, nuk ka as ajet anulues e as ajet të anuluar, as të veçantë e as të
përgjithshëm; kurse rruga e bashkimit ndërmjet dy ajeteve të Kur’anit qëndron në atë
se ajeti i parë është i veçantë për personin që din anën e Kibles, prandaj ai patjetër
duhet të kthehet në drejtim të Kibles, kurse ajeti i dytë është i veçantë për personin që
është në mëdyshje për anën nga bie Kibleja ose nuk e di fare, prandaj ai falet nga cila
anë të dëshirojë dhe ky është shpjegimi më i afërt.
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anë që atij i shkon mendja më shumë se ajo është në atë anë; në rast se
atij i bëhet i qartë gabimi pasi ka mbaruar faljen e namazit, namazi i tij
është i vlefshëm dhe ai nuk asnjë detyrim.
Shàfi’itë kanë thënë: kur gabimi bëhet i qartë dhe për këtë ai
është plotësisht i ndërgjeshën se ka gabuar, është farz që namazi të
përsëritet, por nëse gabimi vërtetohet më shumë me hamendje, atëherë
namazi është i vlefshëm pa bërë asnjë dallim se vërtetimi i gabimit me
këtë lloj mënyrë ka ndodhur gjatë faljes së namazit apo pasi është
përfunduar falja e namazit.
Në lidhje me personin që as nuk pyet e as përpiqet të gjejë
drejtimin e Kibles, por pastaj atij i bëhet e qartë se e ka gjetur drejtimin
e saktë të saj, namazi që ai ka falur është i pavlefshëm tek Màlikitë dhe
Hanbelitë; gjithashtu namazi është i vlefshëm të Hanefitë dhe Imàmitë
kur ai e fal namazin pa asnjë dyshim, pra e fal namazin duke qenë i
vendosur së është kthyer në drejtim të Kibles në çastin që ka filluar
faljen e namazit; sepse, ai, siç thonë Imàmitë, gjatë gjithë namazit ka
qenë në këtë gjendje, prandaj edhe nijeti i tij për t’u afruar te Allahu
është i vlefshëm.
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Ç’ËSHTË FARZ TË JETË
MBULUAR DHE Ç’ËSHTË FARZ
TË MOS SHIHET PREJ TRUPIT
Kjo është njëra nga temat prej të cilës degëzohet dispozita të
shumta, nga këto degëzime janë: çfarë është farz për të obliguarin me
kryerjen e adhurimeve të urdhëruara që ai të ketë të mbuluar në trupin e
tij, çfarë është haram që ai të shikojë në trupin e tjetrit, dallimi ndërmjet
të afërmve nga gjaku dhe të afërmeve nga krushqia, jo të afërmit, dallimi
ndërmjet shikimit të njeriut në njeriun tjetër të të njejtës gjini dhe me
gjini të kundërt, dallimi ndërmjet shikimit dhe prekjes, si dhe të tjera
çështje që do të trajtohen në vijim.

SHIKIMI I NJERIUT NË TRUPIN E TIJ
1 – Dijetarët e fesë kanë mendime të ndryshme në lidhje me
(auretin) pjesët e trupit e njeriut të cilat detyrimisht duhet të jenë të
mbuluara dhe që është haram që ai t’i zbulojë ato edhe kur është në
vetmi, ose në prani të dikujt që e shikon?
Hanefitë dhe Hanbelitë kanë thënë: ashtu siç nuk i lejohet të
rriturit të obliguar me kryerjen e adhurimeve të urdhëruara të zbulojë
auretin e tij në prani të një tjetri, po ashtu nuk lejohet që ai t’i zbulojë ato
pjesë të trupit edhe kur është në vetmi, përveç rasteve të domosdoshme,
siç është kryerja e nevojave personale dhe larja e trupit.
Màlikitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: nuk është haram, por është
Keràhet dhe bëjnë përjashtim rastet e domosdoshme.
Imàmitë kanë thënë: nuk është as haram e as Keràhet kur nuk
ka dikë që e shikon.
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Është diçka e veçantë ajo që ka thënë Ibni Ebij Lejlà që njeriu
ndalohet të bëjë gusl lakuriq, sepse uji është qetësues (“Elmexhmuë”
koment i “Elmuhedh’dheb”, vëll. 2, f. 197).

GRUAJA DHE TË AFËRMIT
Dijetarët e fesë kanë mendime të ndryshme në lidhje me pjesët
e trupit që ka farz gruaja të mbulojë edhe para të afërmve të saj burra,
me përjashtim të burrit të vet, si edhe para grave muslimane(1); ose e
thënë ndryshe: sa është caku i mbulimit të pjesëve të trupit të gruas para
një gruaje tjetër dhe para një të afërmi të saj burrë, qoftë ai i afërm nga
gjaku, qoftë i afërm për shkak të krushqisë?
Hanefitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: në këtë gjendje ajo e ka farz
të jetë e mbuluar ndërmjet kërthizës e dy gjujëve.
Màlikitë dhe Hanbelitë kanë thënë: ajo mbulon para grave në
mes kërthizës e gjujëve dhe para të afërmve të saj burra mbulon gjithë
trupin me përjashtim të anësive, pra kokën dhe dy duart.
Shumica e Imàmive kanë thënë: para grave e para burrave të
afërm ajo ka farz të mbulojë organet gjenitale dhe mbulimi i pjesëve të
tjera veç këtyre është më mirë, por nuk është farz, përjashto rastin kur
është frikë se mund të vihen në sprovë.

GRUAJA DHE I HUAJI
3 – Ç’farë ka farz gruaja të mbulojë para burrit të huaj? Të gjithë
ndajnë një fjalë të përbashkët se para burrit të huaj i gjithë trupi i gruas
është auret, me përjashtim të fytyrës dhe dy shputave të duarve, ashtu si
(1) Ajeti 31 i sure “En’nùr” ka shpjeguar qartë se para kujt lejohet që gratë të tregojnë
stolitë tyre dhe gratë i ka përmendur me fjalën “nisàuhun’ne”, që do të thotë gratë e
bësimtareve; gjithashtu ajeti i nderuar ka ndalur që muslimania të zhvishet para një
jomuslimaneje; kurse Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanefitë, këtë ndalim e kanë konsideruar
në gradën e haramit; ndërsa shumica e Imàmive dhe e Hanbelive kanë thënë: nuk ka
dallim në mes muslimanes e jomuslimanes dhe te Imàmitë është Keràhet zhveshja
para një jomuslimaneje, sepse ajo pastaj i’a përshkruan burrit të saj.
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ka ardhur në ajetin 31 të sures “En’nùr”: «…mos të bëjnë që të duken
stolitë e tyre përjashto ato që janë të dukshme, le të mbulojnë
krahërorin e tyre me mbulesën e kokës…» dhe, qëllimi me stolitë që
duken është për fytyrën dhe për shputat e duarve, kurse fjala e ajetit
“khimàr” do të thotë mbulesa e kokës dhe jo mbulesa e fytyrës, kurse
fjala tjetër e ajetit “xhejb” do të thotë krahëror; pra gratë janë të
urdhëruara të vënë mbulesë mbi kokat e tyre dhe kjo mbulesë të jëtë e
gjatë sa të mbulojë edhe krahërorin. Kurse ajeti 59 i sure “El-Ahzàb”:
«O Profet, i thuaj grave tuaja, bijave tuaja dhe grave të besimtarëve
të zgjasin rrobat që veshin mbi trupin e tyre…»; fjala rroba në ajet
ka ardhur me fjalën “xhilbàb” që nuk është mbulesa e fytyrës, por është
rroba e sipërme.

AURETI I BURRIT
4 – Dijetarët e fesë kanë mendime të ndryshme në lidhje me
kufirin e auretit të burrit të lejuar për t’u parë dhe për t’u treguar, që do
të thotë sa është farz që burri të mbulojë nga trupi i tij dhe sa është farz
që syri të ndalet e të mos shikojë në trupin e një burri tjetër.
Hanefitë dhe Hanbelitë kanë thënë: burri e ka farz të mbulojë
ndërmjet kërthizës e dy gjujëve – jo prej bashkëshortes - dhe të tjerëve,
burrë apo grua qoftë, i afërm apo jo i afërm, i lejohet të shikojë në
trupin e burrit me përjashtim të pjesës që u tha, me kusht që të ketë
siguri se nuk vihen në sprovë.
Màlikitë dhe Shafi’itë kanë thënë: aurtei i burrit është në dy
gjendje: njëra në raport me burrat e me gratë e afërme në gjak dhe
gjendja e dytë në raport me gratë e huaja. Në lidhje me gjendjen e parë,
burri ka farz të mbulojë vetëm pjesën nga kërthiza deri te gjujët dhe në
lidhje me gjendjen e dytë, i gjithë trupi i burrit është auret dhe gruaja e
huaj e ka haram të shikojë në trupin e tij; kurse Màlikitë përjashtojnë
anësitë, me kusht që të ketë siguri se nuk ndihet kënaqësi; kurse Shàfi’itë
kanë thënë se shikimi është haram në mënyrë të prerë. (“ElFik’hu alelmedhàhibil-erbeah”, vëll. 1, kapitulli: mbulimi i pjesëve të trupit që është
farz të mbulohen).
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Një grup prej Imàmive në lidhe me atë çka është farz për
shikuesin dhe të asaj që është farz për të shikuarin kanë thënë: burri ka
farz të jetë i mbuluar vetëm nga përpara e nga prapa, porse gratë e huaja
e kanë farz të ndalojnë shikimin në pjesët e tjera të trupit të burrit me
përjashtim të fytyrës e të duarve. Mendimi i Imàmive reduktohet në atë
që burri e ka të lejuar të shikojë trupin e një burri tjetër, si dhe në trupin
e një gruaje të afërme për të, përveç nga para e nga prapa, pa pasur
dyshime; gjithashtu edhe gruaja e ka të lejuar të shikojë trupin e një
gruaje tjetër, ose trupin e një burri të afërm për të pa pasur dyshime, me
përjashtim të organeve gjenitale.

I VOGLI
5 – Në lidhje me auretin e të voglit Hanbelitë kanë thënë: nuk ka
auret për atë që nuk ka mbushur shtatë vjeç dhe për të gjithë është e
lejuar të prekin e të shikojnë trrupin e tij; për moshë më të madhe se
nëntë vjeç, aureti i mashkullit është nga para e nga prapa, kurse për
femrën, për të huajt i gjithë trupi i saj është auret.
Hanefitë kanë thënë: nuk ka auret për fëmijën katër vjeç e poshtë
dhe po qe më shumë, derisa nuk ka epsh, aureti i tij është nga para e nga
prapa dhe, kur ai të arrijë kufirin e epshit, atëherë ai hyn të dipozitën e të
rriturve, pa bërë asnjë dallim ndërmjet mashkullit e femrës.
Màlikitë kanë thënë: gruas i lejohet të prekë e të shikojë fëmijën
mashkull derisa ai të arrijë moshën tetë vjeç dhe e shikon por nuk e prek
atë derisa të arrijë moshën dymbëdhjetë vjeç; kurse fëmija më shumë se
kaq, ai tani hyn në dispozitën e burrave; burrit i lejohet të shikojë e të
prekë trupin e fëmije fëmër dy vjeç e tëtë muajshe dhe vetëm të shikojë
e të mos e prekë atë deri në moshën katër vjeç.
Shàfi’itë kanë thënë: aureti i djalit të vonuar në pjekjen është si
aureti i atij që ka arritur moshën e pjekurisë; përsa i përket atij që nuk
është i vonuar në pjekjen: në qoftë se ai nuk di të bëjë mirë përshkrimin,
për atë nuk ka auret, por nëse ai e përshkruan mirë me epsh, atëherë ai
është si i rrituri; kurse vajza e vogël që nuk ka arrirë pjekjen, në qoftë se
ajo ka epsh, atëherë është si e rritura, ndryshe jo; por është haram që të
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shikojë organin e saj gjenital një përson që nuk e ka detyrë të përkujdeset
për rritjen e asj.
Imàmitë kanë thënë: është farz të jetë i mbuluar fëmija që dallon
dhe e përshkruan mirë atë që sheh, kurse për fëmijën që nuk e përshkruan
mirë, ai nuk ka auret, sepse ai është si kafshët. Kaq në lidhje me atë që
ka farz të ketë të mbuluar ai, kurse në lidhje me sa është e lejuar të
shikohet në auretin e tij, shejhu Xhafer në librin e tij “Keshful-gitài” ka
thënë: nuk është farz të ndalohet shikimi në auretin e fëmijës që nuk ka
mbushur pesë vjeç, por nëse ka epsh, është kategorikisht e ndaluar të
shikohet. Nga hadithet e transmetuar prej Ehli Bejtit,rezulton se shikimi
është i lejuar derisa të arrijë gjashtë vjeç dhe jo pesë.

ZËRI I GRUAS
6 – Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se zëri i gruas së
huaj nuk është auret, me përjashtim kur zëri i saj sjellë ndijime epshi,
ose është frikë se mund të sjellë ngatërresa. Atutori i librit “El-xheuheru”,
në lidhje më këtë çështje, në fillim të kapitullit “Martesa e vazhdueshme
në fshat e në qytet”, tregon për fejësën e Zehrasë e të vajzave të saja, për
bisedën e drejtë përdrejtë që bënin gratë me Profetin [a.s.], me imamët e
më dijetarët e fesë, në atë mënyrë që ky bashkbisedim nuk ka mundësi
as të numërohet e as të thuhet se sjell dëm; gjithashtu në ceremonitë
mortore e në në dasma gratë kanë marrë pjesë bashkërisht me burrat
qysh në kohë të përparëshme; ose edhe biseda ballë për ballë ndërmjet
dy gjinive në marrëdhëniet e në bisedimet e përbashkëta, ashtu siç thotë
fjala e të Lartit: «…prandaj mos u llastoni në të folur…» (“El-Ahzàb”,
32); pra nuk është ndaluar fjala, por vetëm mënyra e të folurit dhe
nënshtrimi me fjalë.

NGJYRA, JO VËLLIMI
7 – Të gjitha kanë një mendim të bërbashkët se është farz mbulimi
i ngjyrës dhe jo vëllimi. (citim nga teksti anësor i librit: kur ngjyra e
mbuluesit (rrobës) është si ngjyra e lëkurës, në atë mënyrë që nga rroba
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nuk dallohet gjendja reale, në në librin “Kelesàtu-l’lahmi” thuhet: në
këtë rast, ka apo nuk ka mbuluesë (rrobë), është e barabartë).

NDËRMJET SHIKIMIT DHE PREKJES
8 – Me fjalën e përbashkët të të gjitha medhhebeve: çdo pjesë e
trupit që lejohet të preket, në të lejohet edhe shikimi dhe çdo pjesë e
trupit që është haram të shikohet, ajo pjesë është haram edhe të preket,
sepse prekja është më e fortë në sjelljen e ndijimit e të kënaqësisë se sa
shikimi. Asnjëri prej dijetarëve të medhhebeve nuk ka pretenduar se ka
vazhdimësi në mes lejimit të shikimit dhe lejimit të prekjes; burrit i lejohet
të shikojë në fyturën e në dy shputat e duave të gruas së huaj për të, por
atij nuk i lejohet të prekë atë pa qenë domosdoshmëri, si p.sh. mjekim i
të sëmurit, ose shpëtim nga mbytja në ujë. Imami Xhafer Sadiku ka
thënë: «A e përqafon gruan që nuk e ka të faërme? Ai përgjigjet: jo, por
ai e përqafon atë vëtm përmbi rrobat».
Hanefitë kanë përveçuar përqafimin e gruas së moshuar dhe në
librin e Ibni Àbidijnit, vëll. 1, f. 284, thuhet: «Nuk lejohet që gruas së re
t’i preken as fytyra e as dy shpuat e duarve edhe kur ka siguri prej epshit;
kurse të moshuarës që nuk ndjellë epsh, nuk ka ndonjë që ajo të
përqafohet dhe t’i preket dora, me kusht kur ka siguri prej epshit.
Imàmitë dhe Hanefitë kanë lejuar prekjen e të afërmit pa nderë
epsh e kënaqësi; kurse Shàfi’itë kanë ndaluar çdo gjë që nuk lejohet të
shikohet prej të afërmve, madje te ata burrit nuk i lejohet të prekë as
barkun e as shpinën e nënës së tij dhe as të vështrojë në kërcirin e në
këmbën e saj, ai nuk e puth nënën e vet në fytyrë; gjithashtu burrit nuk
i lejohet të urdhërojë vajzën ose motrën e vet që ajo të shikojë në këmbën
e tij (“Et’tedhkireh”, e poliedrikut El-Hul’lij, vëll. 2, fillimi i kapitullit
“Martesa”).
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NDËRMJET SHIKIMIT DHE ZBULIMIT
9 – Imàmitë kanë thënë: nuk ka vazhdimësi në mes lejimit për
zbulimin e trupit dhe të lejimit për të parë trupin; te ata lejohet që burri
të zbulojë të gjithë trupin me përjashtim të organeve gjenitale dhe
prapanicës, por gruas së huaj nuk i lejohet të shikojë në këtë burrë. Në
librat që kam nga të katër medhhebet, nuk kam parë të jetë shkruar
shumë për këtë çështje.

GRUAJA E MOSHUAR
10 – I Larti thotë: «Dhe gratë e moshuara, të cilat nuk
dëshirojnë më martesë, mbi ato nuk rëndon ndonjë mëkat nëse
ato i heqin rrobat pa i zbuluar hiret femërore, por është më mirë
që ato të jenë të përmbajtura, Allahu është i Gjithdituri,
Gjithdëgjuesi» (“En’nùr”, 60).
Ajeti i nderuar tregon se gratë e moshura për shkak të moshës
së madhe nuk synojnë më të martohen, prandaj atyre u lejohet të zbulojnë
fytyrat, një pjesë të flokëve, të kraheve e të tjera sjellje të zakonëshme që
vërehen te plakat e moshuara; gjithashtu hadithet e transmetuar prej
ehli Bejtit, kanë vënë si kusht se edhe ky zbulim nuk mund të jetë për t’u
kapardisur, por vetëm për të dalë për nevojat e tyre; megjithkëtë mbulimi
është më i mirë edhe për të moshuart(1).
Pavarësisht nga ky lejim, nuk lejohet asgjë nga ky zbulim kur
është frikë se mund të kalohet në veprime haram, sepse gruaja, sado e
moshuar të jetë, gjithmonë mbetet objekt i proçesit seksual dhe lejimi
për të moshuarat, është dhënë pasi ato në këtë moshë janë si vajzat e
vogla, pra nuk sjellin më as epsh e as ndjellin kënaqësi; por nëse supozohet
ndonjë diçka e tillë, atëherë edhe të vjetrat janë në dispozitën e grave të
reja.

(1) “El-Xhevàhiru”, fillimi i kapitullit “Martesa”.
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Islami ka toleruar për të moshuarat dhe ka shtërnguar për të
rejat, por puna ka ardhur e kundërta e asaj që urdhëron Kur’ani kerijmi,
pasi zbulimi i dhe zhkujdesja e tepruar ndaj zhveshjes po vërehet më
shumë te të rejat, kurse mbulimi dhe ruajtja te të moshuarat, pra të rejat
po tregojnë shkujdesja ndaj asaj që e ka shtërnguar Allahu dhe të vjetrat
po shtërngojnë atë që Ai ua ka lehtësuar.
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Ç’ËSHTË FARZ TË MBULOHET
NGA TRUPI KUR FALET
NAMAZI
Të gjitha ndajnë një mendim të përbashkët se qoftë burri qoftë
gruaja kanë farz të mbulojnë në namaz nga trupi i tyre, ato pjesë që
është farz të mbulohen prej të huajve edhe jashtë namazit; por kanë
dijetarët e fesë mendime të ndryshme në lidhje me mbulimin më shumë
se kaq, që do të thotë se a duhet të mbulojë gruaja edhe fytyrën e
shpuatat e duarve, apo t’i mbulojë këto pjesërisht kur fal namaz, duke
ditur se mbulimi i këtyre pjesëve jashtë namazit nuk është farz; gjithashtu
dijetarët e fesë kanë mendime të ndryshme për çështjen e mbulimit të
burrit më shumë se pjesa e trupit të përfshihet ndërmjet kërthizës e dy
gjunjëve gjatë faljes së namazit; gjithnjë duke ditur se një gjë e tillë nuk
është farz kur ai nuk është në namaz.
Hanefitë kanë thënë: gruaja ka detyrë të mbulojë shpinën e
duarve si dhe të këmbëve; kurse burri ka detyrë të mbulojë pjesën e
trupit që përfshihet ndërmjet poshtë gjunjëve e kërthizës.
Shàfi’itë dhe Màlikitë kanë thënë: gjatë namazit për gruan lejohet
të ketë të zbuluar fytyrën dhe dy duart, të përmbrendëshmen e të
jashtmen e duarve, pra shpinën e duarve dhe dy shputat.
Hanbelitë kanë thënë: gruas nuk i lejohet të ketë zbuluar asgjë
përveç fytyrës.
Imàmitë kanë thënë: në namaz si buri si gruaja kanë farz atë çka
është farz për ata edhe jashtë namazit kur është një huaj që shikon;
gruaja në namaz ka të drejtë të mbajë të zbuluar vetëm fytyrën dhe
duart deri në kyçet në atë masë sa është e nevojshme të lahet gjatë marrjes
abdes, po kështu ajo mban zbuluar edhe dy këmbët deri në nyjet, të
sipërmen dhe tabanin e këmbëve; kurse burri ka farz të jetë i mbuluar
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nga para e nga prapa, por më e mira është që ai të ketë të mbuluar pjesën
nga kërthiza deri te gjunjët.

KUSHTET E MBULUESIT NË NAMAZ
Mbuluesi (rrobat) patjetër duhet të plotësojë disa kushte, krahas
fuqisë për të pasur mbuluesin dhe zgjedhjes së tij. Këto kushte janë:

PASTËRTIA
1 – Me fjalën e përbashkët të të gjithëve, pastërtia e mbuluesit
dhe e trupit janë uaxhib - kusht - që namazi të jetë i vlefshëm; por çdo
medhheb ka përveçuar disa gjëra, të cilat ka tolerancë në namaz sipas
shkoqitjes vijuese:
Imàmitë kanë thënë: është i falur gjaku: i plagëve dhe çibanëve,
pak apo shumë qoftë, qoftë në rroba apo në trup, gjithashtu gjaku është
i falur kur heqja e tij është e vështirë dhe e mundimshme; kur sasia e
gjakut për atë që fal namaz dhe për ndonjë tjetër peshon një dirhem, por
me kusht që gjaku të jetë i mbledhur dhe jo i shpërndarë dhe të mos jetë
njëri prej tre llojeve të gjakut: gjak menstrual, gjak nga hemorragjia e
lehonisë dhe gjak i dalë gjatë metrarogjisë, as gjak nga i dalë nga ndryrësiat
si nga qeni e nga derri, as gjak i dalë nga i vdekuri; gjithashtu është e
falur papastërtia mbi ato sende me të cilat nuk plotësohet namazi si
lidhësja e patolonave (rripi i mesit), kësula, çorapet, këpucët, unaza dhe
stolitë që vënë gratë në këmbë; ose nga objekte që mbahen me vete si
thikat e kartmonedhat; gjithashtu papastërtia është e falur edhe për
edukatoren e foshnjes, qoftë ajo nëna ose ndonjë grua tjetër, me kusht
që ajo e lanë papastërtinë çdo ditë një herë të vetme, pasi është e vështirë
për këtë edukatorë të ndërrojë rrobën, gjithashtu te Imàmitë është e
falur çdo papastërti në rrobë ose në trup kur ndërrimi e heqja e saj
paraqit vështirësi të madhe.
Màlikitë kanë thënë: është i falur urinimi i vazhdueshëm e
jashtëqitja e vazhdueshme, lagështira e majasëllit, papastërtitë që ndotin
rrobat apo trupin e gruas që ushqen fëmijën me gji, siç janë urina e
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jashtëqitjet e foshnjës që ajo ushqen; janë të falura gjithçka që bie në
rrobën ose në trupin e kasapit, ose ato që bien mbi pastruesin e gropave
septike (çbllokuesin e kanaleve të ujërave të zeza) dhe kirurgut, si dhe
prej gjakut, qoftë edhe gjak derri me kusht që të mos jetë më shumë se
një dirhem, gjithashtu është e falur ato që dalin nga puçrrat, është i falur
të pëgërt e pleshtave, si dhe të tjera sendeve të tjera që nuk po i
përmendim, pasi ndodhin shumë rralë.
Hanefitë kanë thënë: ndyrësira është e falur në gjendje
domosdoshmërie dhe kur është në masën e një dirhemi, qoftë ajo gjak
ose tjetër, si urinë e jashtëqitjet e maces e të miut, ose spërklat e urinës të
vogla si maja gjilpëre, gjithnjë nga domosdoshmëria edhe gjaku që bie
mbi kasapin, është i falur edhe pluhuri i rrugës edhe sikur të jetë i përzier
me shumë ndyrësi, por që syri nuk e shikon vetë ndryrësirën e mirëfilltë;
gjithashtu te Hanefitë është i falur edhe ndyrësitë e lehta, si p.sh. urina e
kafshëve që u hahet mishi, kur është ndotur vetëm një e katërta e rrobës
ose edhe më pak se një e katërta.
Shàfi’itë kanë thënë: është e falur çdo ndyrësi kur është në sasi
të pakët dhe syri nuk e dallon; gjithashtu është e falur balta e rrugëve e
przier me nexhaset të lehtë, të falur janë edhe krimbat e frutave e të
djathit; gjithashtu të falura janë edhe lëndët nexhaset që shtohen në
muddikamentet e në esencat e parfumeve, të falura janë edhe glasët e
shpendëve fluturuese, qimet pak të ndotura me ndyrësi, por jo qimet e
qenit e të derrit, të falura janë edhe sende të tjera të përmendura në
shpjegimet e gjata.
Hanbelitë kanë thënë: falet gjaku dhe të vjellët e pakët, balta e
rrugëve në të cilën është vërtetuar prania e ndyrësirës, ndyrësira mbi
vetë njeriun por që është vështirë që ajo të lahet.

VESHJET E MËNDAFSHTA
2 – Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se veshja e rrobave
të mëndfshta dhe e sendeve prej floriri janë haram për burrat në namaz
e jashtë namazit, por janë të lejuara për gratë, ashtu siç ka thënë i Dërguari
i Allahut: «Është bërë haram mëndafshi e floriri për meshkujt e ym’mytit tim dhe
është bërë hallall për femrat e tyre».
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Nisur nga sa më sipër, Imàmitë kanë thënë: namazi nuk është i
vlefshëm nëse burri ka veshur rrobë prej mëndafshi të mirefilltë e as kur
rroba e tij është e qëndisur me ar, qoftë rrip mezi, kësulë, ose çorape,
madje sikur florir të jetë edhe unazë; por ata e kanë lejuar veshjen e të
mëndafshtave dhe faljen e namazit mbi rrobë të mëndafshtë për shkaqe
semundje dhe në gjendje lufte.
Shàfi’itë kanë thënë: kur burri fal namaz i veshur me rroba të
mëndafshta ose falet mbi mëndafsh, ai po bën një veprim haram, porse
namazi i tij është i vlefshëm. (En’nevevij, “Sherhul-muhedh’dheb” vëll.
3, f. 179).
Nuk kam hasur në ndonjë tekst të qartë të medhhebeve të tjera
në lidhje me prishjen e namzit ose për vlefshmërin e e namazit për shkak
të mëndafshit; porse Hanefitë kanë mendim të përbashkët me Shàfi’itë,
si edhe Hanbelitë në njërin prej dy transmetimeve bazuar në rregullin
përgjithësues: ndalimi është kur nuk është as për shkak të namazit e as
nuk i adresohet namazit, siç është ndalimi për rrëmbimin me forcë, në
këtë rast namazi është i vlefshëm, por i obliguari me kryerjen e
adhurimeve të urdhëruara në këtë rast po bën një veprim haram dhe në
të njëjtën kohë po plotëson një veprim farz dhe, bazuar mbi këtë shpjegim
namazi i falur me mëndafsh është i vlefshëm.
Kryetari i autorëve të librit “ElFik’hu alel-medhàhibil-erbeah”
ka cituar mendimin e përbashkët të të gjithëve: i detyruari për të falur
namaz me mëndafsh nuk e ka farz të përsërisë namazin.

MBULUESI ËSHTË I LEJUAR
3 – Imàmitë kanë vënë kusht që mbuluesi (rrobat) të jetë të
lejuar; nëse personi do të falte namaz me rroba të grabitura, duke e ditur
se ato janë të grabitura, namazi i tij nuk është i vlefshëm; këhstu thuhet
në njërn prej dy transmetimeve të Ibni Hanbelit.
Medh’hebet e tjara janë shprehur për vlefshmërinë e namazit të
falur me rroba të grabitura, sepse ndalimi nuk i adresohet namazit që të
pengohet vlefshmëria e tij. Imàmitë e kanë shtërguar shumë çështjen e
grabitjes deri në atë shkallë sa disa prej tyre kanë thënë; kur njeriu fal
namaz me një rrobë në të cilën ka edhe vetëm një fije peri të grabitur,
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namazi i tij nuk është i vlefshëm, gjithashtu Imàmitë kanë thënë: në
qoftë se ai fal namaz me rrobë të grabitur nga që nuk e din se është e
grabitur, ose harron, atëherë namazi i tij është i vlefshëm.

LËKURA E KAFSHËVE
QË NUK U HAHET MISHI
4 – Vetëm Imàmitë kanë thënë se namazi nuk është i vlefshëm kur falet
mbi lëkurën e një kafshe që nuk i hahet mishi, qoftë ajo lekurë edhe e
regjur, gjithashtu namazi nuk është i vlefshëm edhe kur falet mbi fijet,
mbi leshin e puplat e asaj kafshe, gjithashtu namazi nuk është i vlefshëm
as kur falet mbi jashtëqitjet e asaj kafshe, si mbi parfum të punuar nga
ato kafshë, apo mbi jargët e tyre, përderisa ato janë të njoma; gjithashtu
namazi nuk është i vlefshëm as kur mbi rrobën e ati që fal namaz të
bjerë qoftë edhe një qime e vetme e maces ose kafshëve të ngjashme me
të dhe ai e vazhdon namazin duke e ditur se i ka rënë qimja mbi rroba,
namazi i tij është prishur. Imàmitë kanë përveçuar dyllin dhe mjaltën,
gjakun e tartabiqeve, të morrave, të pleshtave dhe të insekteve që nuk
kanë mish; gjithashtu kanë përveçuar flokët e njeriut, djersën dhe jargët
e tij.
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VENDI I FALJES SË NAMAZIT
VENDI I GRABITUR
Imàmë kanë shkuar deri aty sa të thonë se nuk vlen namazi i
falur në një vend të grabitur dhe me rroba të grabitura, duke pasur dijeni
për grabitjen; të tjerët kanë thënë: namazi është i vlefshëm, por falësi i
namazit ka mëkatuar, sepse ndalimi nuk i adresohet namazit, por i
adresohet veprimit; plotësisht kështu qëndron çështja edhe për anamazin
e falur me rroba të grabitura.
Janë shumë larg thëniet e katër medhhebeve në lidhje me faktin
se a është i vlefshëm namazi që fal grabitësi në pasurinë e grabitur dhe
thënies së Zejdive se pronarit nuk i vlen namazi që ai fal në pronën e tij
kur ajo pronë është në dorën e dikujt tjetër; por ky nadalim është kështu
për të ndaluar veprimin me pasurinë e grabitur.
Fjala e Imàmivë është ndërmjet dy thënieve të mësipërme, pasi
Imàmitë e konsiderojnë të vlefshëm namazin e pronarit dhe të lejuarit
në pasurinë e grabitur, por ata e konsiderojnë të pavlefshëm namazin e
grabitësit e të atij që nuk ka lejë prej pronarit. Gjithashtu Imàmitë kanë
lejuar faljen e namazit në fushë të hapur edhe pa lejën e pronarit, kur për
njerëzit është e vështirë ose e kanë të pamundur të mënjanohen nga ato.

PASTËRTIA E VENDIT
Të katër medhhebet kanë thënë: është kusht (Vàxhib) që vendi
të jetë i pastër nga ndyrësitë e thara e të njoma; Shàfi’itë kanë shkuar
akoma më larg dhe kanë thënë: është farz të pastrohet çdo ndyrësi që
prek ose takon me trupin ose me rrobat e falësit të namazit; ose ai fërkohet
në një murë të ndotur me ndyrësi, ose me një rrobë të ndotur, ose ai kap
një ndyrësi, ose kap një litar të hedhur në ndyrësi, namazi i tij nuk është
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i vlefshëm. Hanefitë janë mjaftuar vetëm me pastërtinë e vendit ku
qendrojnë dy këmbët dhe vendi ku do të vihet balli për të bërë sexhde,
pra vetëm vendin e sexhdes; kurse për pjesët e tjera të vendit që janë të
ndotura, namazi është i vlefshëm me kuht që ndyrësira të mos depërtojë
e të mos bjerë as mbi trupin e as mbi rrobat e atij që fal namaz.

NAMAZI I FALUR HIPUR MBI KAFSHË
Për faljen e namzit hipur mbi kafshë, Hanefitë dhe Imàmitë kanë
vënë kusht që vendi të jetë zift, sepse te ata namazi nuk është i vlefshëm
as kur falet hipur mbi kafshë, as kur falet mbi lësharës, ose mbi të tjera të
ngjashme, pëveç rasteve të domosdoshme, sepse ai që ka pengesë e fal
namazin sipas mundësisë e fuqisë që ka.
Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanbelitë kanë thënë: namazi i falur hipur
mbi kafshë është i vlefshëm vetëm kur ka siguri dhe është mundësia që
të kryhen të plota dhe ashtu siç duhet të gjitha kushtet e namazit.

NAMAZI BRENDA NË QABE
Imàmitë, Shàfi’itë dhe Hanefitë kanë thënë: namazi i falur brenda
në dhomën e Qabesë është i lejuar, qoftë namaz farz qoftë namaz Nafile.
Màlikitë dhe Hanbelitë kanë thënë: lejohet namazi Nafile dhe
nuk lejohet namazi farz.

NAMAZI I GRUAS NË KRAH
TË BURRIT
Një grup prej Imàmive kanë thënë: kur një burrë dhe një grua
falin nanamz në një ved dhe gruaja është më përpara se burri, ose është
baraz me të dhe në mes tyre nuk ka ndonjë ndarës, ose janë larg njëritjetrit sa distanca e dhjetë krahëve, namazi nuk është i prishur për atë që
e ka filluar faljen i pari dhe nuk është i vlefshëm namazi i të dytit dhe,
nëse e kanë filluar të dy përnjëherësh, namazi është prishirur për të dy.
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Hanefitë kanë thënë: kur gruaja është më përpara burrit, ose ajo
ka qëndruar barazi me burrin, namazi prishet me kusht kur janë në të
njejtin vend dhe në mes tyre nuk ka një ndarës në madhësinë e një
krahu, si dhe kur femra është e rritur që ndjell epsh, gjithashtu gruaja
nuk e takon burrin as me kofshë e as me nyjen e këmbës; gjithashtu të
mos jenë duke falur namaz xhenazeje, ose të dy të jenë duke falur një
namaz të përbashkët, që do të thotë se gruaja i është ujdisur burrit për
imamë, ose që të dy i janë ujdisur të të njejtit imam.
Shàfi’itë, Hanbelitë dhe shumica e Imàmive janë shprehur se
namazi është i vlefshëm por është me Keràhet.

VENDI KU BALLI BËN SEXHDE
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se vendi ku vihet balli
duhet të jetë i qëndrueshëm, të mos jetë më i ngritur se vendi ku vihen
dy gjunjët në lartësi jo të zakonshe, por dijatërt kanë mendime të
ndryshme në lidhje me atë se a është apo nuk është e vlefhsme sexhdeja
në një vend të tillë më të ngritur.
Imàmitë kanë thënë: sexhdeja është vlefshme vetëm mbi tokë
dhe mbi atë bimësi që as nuk hahet e as nuk vishet dhe falësi i namazit
nuk bën Sehxde as mbi lesh bagëtishë, as mbi pambuk, as mbi metale, as
mbi bimët që kanë mbirë mbi sipërfaqen e ujit, sepse uji është i ndryshëm
nga toka.
Ata e kanë lejuar sexhden mbi letrën, sepse lënda e saj është nga
bimët e tokës; për të gjitha këto kanë nxjerrë argumentin se sexhdeja
është një adhurim i vënë në ligjin e fesë dhe që kryhet sipas mënyrës së
përcaktuar tekstualisht. Të gjithë dijetarët e fesë së Imàmive ndajnë një
fjalë të përbashkët se sexhdeja është e vlefshme: mbi tokën, mbi bimët
që mbijnë në tokë dhe këtë ata e reduktojnë vetëm në masën e
vetëndërgjegjesimit, duke u bazur në fjalën e të Dërguari të Allahut, i cili
ka thënë; «Nuk plotësohet namazi i ndonjërit prej jush, derisa ai të marrë abdes
ashtu siç ka urdhëruar Allahu dhe pastaj të bëjë sexhde me ballin e vendosur mirë
në tokë», si dhe fjala tjetër e Profetit [a.s.]: «Toka është krijuar vend sexhdeje
dhe e pastër».
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Khab’bàbi tregon: u ankuam tek i Dërguari i Allahut për
nxehtësinë e tokës mbi ballin tonë, por ne nuk kishim dhimbje; nëse
sexhdeja të bëhej mbi shtrojet ne kurr nuk do të nakoheshim.
Imàmitë ne raste nevoje e kanë lejuar sexhden mbi pambukun e
mbi lirin.
Tekatër medhhebet kanë thënë: sexhdeja lejohet mbi çdo lloj
materiali, madje edhe mbi pjesën e sipërme të gojës së çallmës e të gazrës
me të cilën lidhet çallma; me kusht që të jetë e pastër, madje Hanefitë
kanë lejuar sexhdenë edhe mbi shputën e dorës, megjithëse kjo është
me Keràhet kur nuk ka domosdoshmëri.

(1) Imàmitë kanë thënë: është sunnet për gruan që ajo të thërresë Ezanin për namazin
e saj dhe jo për njoftim; gjithashtu është sunnet që njëra nga gratë të thërresë Ezanin
dhe të prijë për imam në një xhemaat grashë, me kusht që të mos e dëgjojnë burrat;
kurse te katër medhhebet për gratë është sunnet Ikàmeti dhe është Keràhet Ezani.
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EZANI
Ezan nga ana gjuhësorë dotë thotë: njoftim në përgjithësi, kurse
në terminologjinë e ligjit të fesë do të thotë: njoftim i hyrjes së kohës për
faljen e namazit me fjalë të posaçme. Ezani është vënë në ligjin e fesë në
vitin e parë të migrimit (Hixhretit) të Profetit [a.s.] në Medinen e ndritur.
Te Shij’at, shkaku që Ezani është vënë ligjin e fesë shpjegohet kështu:
Xhibrijli zbriti me Ezanin nga ana e Allahut te Profeti [a.s.]; kurse te
Ehli sunneti shpjegohet kështu: Abdulla bin Zejdi pa në ëndër se dikush
i mësoi atij Ezanin dhe ai i’a tregoi këtë ëndër Profetit [a.s.] i cili e vendosi.

EZANI ËSHTË SUNNET
Hanefitë, Shàfi’itë dhe Imàmitë kanë thënë: Ezani është sunneti
muekkedeh.
Hanbelitë kanë thënë: është farzi kifajeh për burrat kur janë në
vendbanim në fshat dhe në qytet për të pesë namazet dhe nuk është
gjatë udhëtimit.
Màlikitë kanë thënë: është farzi kifajeh në ato vende ku falet
namazi i Xhumasë dhe, nëse banorët e këtyre vendeve e lënë namzin,
për këtë lënie ata ekzekutohen.

NUK LEJOHET EZANI NË DISA RASTE
Hanbleitë kanë thënë: Ezani nuk lejohet: për namazin e xhenazes,
për namaze Nafile dhe për namaze Nedhër (të taksura).
Màlikitë kanë thënë: Ezani nuk lejohet për namaze Nafile, për
namaze që u ka kalur koha dhe për namzin e xhenazes.
Hanefitë kanë thënë: Ezani nuk lejohet: as për namzin e xhenazes,
as për namazin e dy Bajrameve, as për namazin që falet në raste të eklipsit
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të diellit, as për namazin që falet për të kërkuar shi, as për namazin e
Teravisë e as për namazet sunnet.
Shàfi’itë kanë thënë: Ezani nuk lejohet në namazin e xhenazes,
në namazet sunnet dhe në namazet Nafile.
Imàmitë kanë thënë: Ezani është ligjëruar në ligjin e fesë vetëm
për namazet e përditëshme dhe është mustehab që Ezani të thirret në
namazet kazà dhe kur ato falen në kohën e vet, qoftë kur namazi falet
me xhemaat, qoftë kur falet vetëm, qoftë në udhëtim qoftë në vendbanim
si për grate si për burrat dhe Ezani nuk lejohet për asnjë namaz tjetër
veç namazeve të përditëshme, qofshin ato namaze Nafile ose namaze
farz; kurse për falejen e namazit me rastin e eklipsit të diellit e të namazit
të dy Bajrameve, muezini përsërit tre herë: “Es’salàtu”.

KUSHTET E EZANIT
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se që Ezani të jetë i
vlefshëm kërkohet: fjalët e Ezanit të vijnë në vijim njëra pas tjetrës, të
ketë renditje në ndarjen e fjalëve, muezini të jetë mashkull(1), musliman
dhe i mençur; Ezani është i vlefshëm edhe kur e thërret një fëmijë që
din të dallojë; gjithashtu të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se
pastrimi nuk është kusht për thirrjen e Ezanit.
Por kanë mendime të ndryshme për çështje të tjera të Ezanit.
Hanefitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: Ezani është i vlefshëm pa nijet, kurse
medhhebet e tjara kanë thënë: patjetër duhet nijeti.
Hanbelitë kanë thënë: në mënyrë absolute Ezani lejohet të thirret
edhe në gjuhë të tjera përveç arabishtes.
Màlikitë, Hanefitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: arabit nuk i lejohet
të thërresë Ezanin në gjuhë tjetër përveç arabishtes dhe joarabit i lejohet
të thërresë Ezanin në gjuhën e tij për vete dhe për një xhemaat joarabësh.

(1) Imàmitë kanë thënë: është sunnet për gruan që ajo të thërresë Ezanin për namazin
e saj dhe jo për njoftim; gjithashtu është sunnet që njëra nga gratë të thërresë Ezanin
dhe të prijë për imam në një xhemaat grashë, me kusht që të mos e dëgjojnë burrat;
kurse te katër medhhebet për gratë është sunnet Ikàmeti dhe është Keràhet Ezani.
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Imàmitë kanë thënë: nuk lejohet para hyrjes së kohës së faljes,
me përjashtim të namazit të Mëngjesit; kurse Shàfi’itë, Màlikitë, Hanbelitë
dhe shumë prej Imàmive kanë thënë se Ezani i njoftimit të thirret para
agimit, kurse Hanefitë e kanë ndaluar këtë thirrje, sepse ata nuk bëjnë
dallim ndërmjet namazit të mëngjesit e namazeve të tjerë, por kjo është
për rezervë.

FORMA E EZANIT
All’llàhu Ekber, katër herë te të gjithë(1)
Esh’hedu en là ilàhe il’le-ll’llàh, dy herë te të gjithë
Esh’hedu en’ne Muham’meden resùlu-ll’llàh, dy herë te të gjithë
Haj’je ale-s’salàt, dy herë të të gjithë
Haj’je alel-felàh, dy herë te të gjithë
Haj’je alà khajril-amel, dy herë te Imàmitë
Allahu Ekber, dy herë të të gjithë
Làilàhe il’le-ll’llà, një herë te të katër dhe dy herë te Imàmitë.
Màlikitë dhe Shàfi’itë kanë lejuar përsëritjen dy herë dhe përsërtija
e dytë është sunnet, që do të thotë se Ezani nuk prishet nëse mjaftohet
vetëm me një herë, kështu kanë thënë edhe Imàmitë dhe kjo quhet
rikthim nga e para. Autori i librit “ElFik’hu alel-medhàhibil-erbeah” ka
cituar fjalën e përbashkët të katër medhhebeve: është mustehab që në
namazin e Mëngjesit pas fjalës «Haj’je ale-s’salàt», të shtohet dhe të
thuhet dy herë fjala e shpërblimit të madh (tethvijb): «Es’salàtu khajrun
mine-n’neum» kurse Imàmitë e kanë ndaluar këtë fjalë(2).

(1) Përveç Màlikive, të cilët janë shprehur: ai thotë dy herë “Allahu Ekber”.
(2) Ibni Rushdi në librin “Bidàjetul-muxhtehidi”, vëll. 1, f, 103, botim i vitit 1953 ka
thënë: «të tjerët kanë thënë: nuk thuhet «Es’salàtu khajrun mine-n’neum», sepse kjo
nuk është nga fjalët sunnet të Ezanit; kështu ka thënë edhe Shàif ’ij’ji dhe se shkaku i
këtij mendimi ndryshe qëndron në atë se: «vallë a është thënë kjo fjalë në kohën e
Profetit [a.s.] apo është thënë në kohën e Ymerit». Në librin “El-Mugnij” të Ibni
Kudàmeh, vëll. 1, f. 408, botimi i tretë thuhet: Is’hàku ka thënë: kjo është nga risitë e
njerëzve; kurse Ebù Ijsà ka thënë: dijetaërt e kanë konsideruar Keràhet fjalën e
“tethvijbit”, të cilën Ibni Ymeri e ka dëgjuar në kohën që doli prej xhamisë.
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IKAMETI
Është sunnet për burrat e për gratë që në namazet farz të
përditëshmë të bëjnë Ikametin dhe menjherë pas tij falet namazi farz.
Dispozita për Ikametin është e njëjtë me dispozitën e Ezanit, pra, fjalët
e tij të jetë të vijueshme, njëra pas tjetër, të këndohen në gjuhën arabishte
etj. Ja dhe forma e Ikametit:
All’llàhu Ekber, dy herë te të gjithë, përveç Hanefive që e thonë katër
herë.
Esh’hedu en là ilàhe il’le-ll’llàh, një herë te Shàfi’itë, Màlikitë dhe
Hanbelitë; dy herë te Hanefitë dhe Imàmitë.
Esh’hedu en’ne Muham’meden resùlu-ll’llàh, një herë te Shàfi’itë,
Màlikitë dhe Hanbelitë; dy herë të Hanefitë dhe Imàmitë.
Haj’je ale-s’salàt, një herë te Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanbelitë; dy herë
te Hanefitë dhe Imàmitë.
Haj’je alel-felàh, një herë te Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanbelitë; dy herë
te Hanefitë dhe Imàmitë.
Haj’je alà khajril-amel, dy herë vetëm te Imàmitë.
Kad kàmeti’s’salàt, dy herë te të gjithë; një herë te Màlikitë.
All’llàhu Ekber, dy herë te të gjithë.
Là
ilàil’le-ll’llàh,
një
herë
te
të
gjithë.
Një grup prej Imàmive ka thënë: për udhëtarin e për atë që
shpejton mjaton të thuhet një herë çdo pjesë nga Ezanit dhe nga Ikameti.
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FARZET E NAMAZIT
Vlefshmëria e namazit qëndron në pastërtinë prej hadethit e
jashtqitjes, në kohën e faljes, në kthimin në drejtim të Kibles dhe në
mbulimin; të gjitha këto duhet plotësuar patjetër para se të fillohet falja
e namazit dhe këto quhet kushte (shurùt), për të cilat është folur me
hollësi; gjithashtu namazi ka edhe farze (erkàn) nga të cilat përbëhet
namazi dhe që kryhen gjatë proçesit të faljes së namazit dhe që në fakt
janë të shumta:

NIJETI
1 – medhhebet kanë mendime të ndryshme, madje edhe dijetaërt
e një medhhebi të vetëm kanë mendime ndryshe nga njëri-tjetri në lidhje
me detyrën që ka për të bërë nijetin ai që fal namaz: a është detyrë që ai
të përcaktojë në nijetin e tij, p.sh. të bëjë nijet se është duke falur namazin
e Drekës ose namazin e Masditës, është duke falur namaz farz ose namaz
Nafile, është duke e falur namazin të plotë apo të shkurtuar, është duke
e falur namazin në kohën e vet apo është duke e falur kazà e të tjera si
këto.
E vërteta e nijetit, ashtu siç u tha edhe në
kapitullin
e
abdesit,
është
shprehje
e
qëllimit
për kryerjen e veprimit me motivin e bindjes e të
zbatimit
të
urdhërit
të
Allahut
të
lartësuar,
ndërsa përcaktimi dhe qëllimi i kryerjes së farzit
ose punës, e fal namazin në kohën e vet, apo e fal
kazà, kjo ndodh te ai që po fal namaz sipas qëllimit
të tij; nëse ai ka bërë qëllim të falë namaz
Nafile qysh në fillim dhe me këtë motiv është
futur në namaz, namazi i tij është Nafile; nëse
qëllimi i tij është farzi i namazit të Drekës dhe
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Mbasdrekës, ndodh pikërisht kështu; nëse ai nuk
ka bërë nijet asgjë, atëherë veprimi ndodh në një
gjë të kotë, por është krejtësisht e pamundur të
mos bëhët qëllim, sepse çdo punë që del prej një
të mençuri në asnjë mënyrë dhe asnjëherë nuk është
e ndarë nga qëllimi dhe është i barabartë qoftë
kur qëllimi shprehet me fjalë të posaçme, qoftë
kur nuk shprehet me fjalë, përsëri është i barabrtë
qoftë kur ai i kthehet qëllimit të tij ose edhe
nuk i kthehet; për të gjitha sa u thanë, të gjithë
janë në një fjalë të përbashkët se nuk është i
kërkur që nijeti të shqiptohet me fjalë; gjithashtu
është krejtësisht e pamundur, sipas veprimeve të
zakonëshme, që të bëhet qëllim falja e namazit të
Drekës për namazin e Mbasditës, ose falja e një
namazi farz për një namaz Nafile, duke ditur mirë
dhe duke pasur dallimin të qartë në mes dy namazeve.
Pavarësisht nga kjo, ndër të parët që themeluan fenë dhe ligjin e
saj nuk ka qenë e njohur të bëhej fjalë për nijetin e për pjesët e nijetit.
Është diçka me mirësi të madhe të citojmë këtu fjalën e dy dijetarëve të
mëdhej: njëri është prej dijetarëve të mëdhej të Ehli sunnetit dhe është
fjala për Ibni Kijemin, kurse tjetri është prej Imàmive dhe është fjala për
Sej’jid Muham’med, autor i librit “El-Medàrik”.
I pari, në librin “Zàdul-Muàd”, si dhe në vëllimin e parë të librit
“El-Mugnij” të Ibni Kudàmeh është shprehur: «Kur Profeti [pa.s.] grihej
të falte namaz thonte: «All’llàhu Ekber” dhe para kësaj fjale nuk thonte
asnjë fjalë tjetër, as nuk shqiptonte nijetin dhe as nuk thonte: po fal katër
rekatë të namazit …, i jam drejtuar Kibles dhe jam imam ose xhemaat,
ai nuk thonte as se po fal namaz në kohën e vet (edàen) e as se po fal
namazin që i mbeti pa falur në kohën e caktur (kadàen), as se po fal
farzin e vaktit. Sipas përcjellësve të vërtetuar pës saktësinë e tyre nga
rregullat e vërtetimit të hadithi sherijfit, asnjëri prej tyre nuk ka përcjellur
ndonjë hadith që të flasë për këtë, as të gradës “Sahijh” as të gradës
“Daijf ”, për më tepër askush nga tàbi’inët nuk e ka miratuar shqiptimin
me fjalë të atyre veprimeve që u thanë këtu, gjithashtu nuk e ka miratuar
asnjërë prej të katër imamave të medhhebeve».
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I
dyti
në
librin
“Medàrikul-ahkàmi”,
kapitulli: nijeti në fillim të namazit ka thënë:
«ajo çka përfitohet nga argumentet e ligjit të
fesë, është lehtësimi i fjalëve në nijetin dhe se
se ajo që merret në konsideratë në nijetin është
qëllimi për një punë të caktuar, por që në vetvete
është bindje ndaj Allahut të lartësuar dhe se kjo
mundësi e fuqi, është një punë që nuk mund të jetë
e shkëputur nga veprimi i një njeiu të mençur, i
cili është orientuar të kryejë adhurimin. Nisuar
nga kjo disa njerëz të nderuar e të virtytshëm
kanë thënë: sikur Allahu të kishte bërë detyrim
faljen e namazit ose adhurimet e tjara pa nijet,
do të ishte një detyrim që nuk mbahej dot. Shehijdi
në librin “Edh’dhikrà” ka përmenduar se dijetarët
tonë të përparshëm nuk e kanë përmendur nijetin në
librat e tyre të fik’hut, por kanë thënë: farzi i
parë i abdesit është larja e fytyrës, farzi i parë
i namazit është tekbiri i fillimit; te ata larja e
fytyrës në atë masë të konsideruar fytyrë, ishte
diçka që nuk mund të shkëputej e të kuptohej pa
nijetin, kurse ajo çka shtohej më shumë nuk ishte
më farz. Ajo që e mbështet faktin se nijeti nuk
është përmendur në veçnati në adhurimet, na e
tregojnë hadithet e Profetit [a.s.] që flasin për
abdesin e vetë Profetit [a.s.], për guslin e për
tejemmumin e tij.

TEKBIRI I FILLIMIT
(Tekbijretul-ihràmi)
2 – Namazi nuk mund të plotësohet pa tekbirin e fillimit (ihràmit)
dhe është quajtur tekbiri i ihràmit (fillitmit) sipas fjalës së të Dërguarit të
Allahut, i cili ka thënë: «Çelësi i namazit është pastrimi, ndaluesi i fjalëve në
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namaz
është
tekbiri
dhe
dalja
prej
namazit
është
selami»; që do të thotë se në namaz janë të ndaluara
rreptësisht
fjalët
dhe
çdo
veprim
që
bie
në
kundërshtim ne namazin, kurse me dhënien selam,
për atë fal namaz lejohen ato që ishin të ndaluara
pasi ai morri tekbirin e fillimit.
Te Imàmitë, Màlikitë dhe Hanbelitë formula e tekbirit «All’llàhu
Ekber» thuhet vetëm në këtë formë dhe nuk mund të zavendsohet me
ndonjë formulë në formë tjetër; kurse Shàfi’itë kanë thënë se formula e
tekbirit «All’llàhu Ekber», mund të thuhet edhe «All’llàhu El-Ekber»,
duke i shtuar një El në fljalën Ekber; ndërsa Hanefitë kanë thënë se kjo
fjalë, pra fjala Ekber, mund të zëvendësohet me cilëndo fjalë që ka një
kuptim të ngjashëm me të; p.sh. mund të thuhet: «All’llàhul-A’dham»
ose «All’llàhul-Exhel’lu».
Të gjitha kanë një mendim të përbashkët, me përjashtim të
Hanefive, se kjo fjalë është farz të thuhet e shqiptuar në gjuhën arabishte
edhe kur ai që fal namaz nuk është arab; në rast se joarabi e ka të vështirë,
ai ka detyrë ta mësojë këtë fjalë, por nëse ai e ka të pamundur ta mësojë
në arabishte, atëherë i përkthehet në gjuhën e tij. Hanefitë kanë thënë:
është e vlefshme kur kjo shprehja «All’llàhu Ekber»
thuhet në të të gjitha gjuhët edhe kur ka mundësi
ta thotë në arabisht.
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se tekbiri i fillimit ka
po ato kushte që i janë për namazin, siç janë pastërtia, kthimi në drejtim
të Kibles, mbulimi etj; ndër kushtet gjithashtu është: Tekbirji i fillimit të
thuhet kur falësi i namazit ka marrë pozicionim të plotë më këmbë,
patjejtër kur ka mundësi të qëndrojë më këmbë, e thotë me zë sa ta
dëgjojë vetë, madje edhe në qoftë se është memec duhet të mundohet ta
shqiptojë në të vërtetë ose duke e velerësuar se e shqiptoi dhe fjala
«All’llàh» patjetër të thuhet para fjalës «Ekber»; në rast se thotë të
kundërtën «Ekber All’llàhu», qëndrimi i tij në këmbë nuk konsiderohet
i kryer.
3 – Gjithashtu të gjithë janë në një fjalë të përbashkët se qëndrimi
më këmbë është farz në namazet farz duke fillur qysh kur thuhet tekbiri
i fillimit dhe deri sa kalohet në ruku. Qëndrimi më këmbë merret në
konsideratë kur trupi është drejtuar drejtë, ka marë drejtqëndrim të
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qëdrueshëm dhe të pavarur nga ndonjë gjë tjetër
dhe falësit të namazit nuk i lejohet të mbështetet
mbi ndonjë gjë, natyrisht kur ai ka fuqi të qëndrojë
më këmbë; në rast se nuk e fal dot namazin më
këmbë, atëherë le të falet ndenjur; në qosftë se
nuk e fal dot namazin as ndenjur, të gjithë përveç
Hanefive thonë: atëherë le të falet i shtrirë në
brinjë, ashtu siç vendoset i vdekuri në varr i
kthyer në drejtim të Kibles me të gjithë pjesën e
përparme të trupit, kurse Hanefitë kanë thënë:
kush është i pamundur të qëndrojë ndenjur, ai e
fal namazin i shtrirë mbi shpinë dhe këmbët i mban
në drejtim të Kibles, me qëllim që bërja me shenjë
për ruku e për sexhde të jetë përsëri në drejtim
të
Kibles.
Imàmitë, Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: ai e fal namazin i
shtrirë në pjesën e fundit të qafës dhe bën shenjë me kokën e tij, në
qoftë se nuk ka fuqi të bëjë shenjë me kokë, atëherë bën shenjë me
fundin e qafës.
Hanefitë kanë thënë: kur të arrijë në këtë gjendje, ai nuk e ka më
farz të falë namaz, por ai ka detyrë t’i falë ato namaze kazà kur të shërohet
dhe kur t’i largohet penguesi.
Màlikitë kanë thënë: i sëmuri në këtë gradë nuk e ka më farz të
falë namaz dhe as e ka farz që të falë kazà ato namaze.
Imàmitë, Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë:
farzi për të falur namazin asnjëherë dhe në asnjë
gjendje nuk hiqet, madje edhe atëherë kur nuk ka
mundësi të bëjë shenjë as sy, ai do ta falë namazin
me zemër dhe luan gjuhën për të kënduar Kur’an e
për të bërë dhikrin e duhur në namaz; në rsat se
nuk ka fuqi të lëvizë as gjuhën, le ta përfytyrojë
namazin në muddje, përderisa mendjen e ka në vend.
E përgjithshme është se nanazi është farz për të fuqishmin e për
të pafuqishmin, namazi nuk lihet në asnjë gjendje dhe namazin duhet ta
falë çdo jeri që ka arritur moshën e obilgimit me kryerjen e adhurimeve
të urdhëruara sipas gjendjes në të cilën është, më këmbë, ndenjur, shtrirë
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në brinjë, shtrirë mbi shpinë, me shenja me sy,
deri edhe duke e falur namazin me zemër e me
mendje.
Çdo i fuqishëm e çdo i pafuqishëm mund të kalojë nga gjendja
në të cilën është në një gjendje tjetër dhe kur lindin shkaqet për këtë
ndryshim të gjendjes, p.sh. kur i fuqishmi gjatë namazit bëhet i pamundur
gjatë namazit, ose të pamundurit i kthehet fuqia, në të këtë rast ai do të
vazhdojë namazin që e kishte filluar dhe e plotëson sipas fuqisë që ka;
në qoftë se ai ka falur rekatin e parë më këmbë, pastaj bëhet i pamundur,
ai e plotëson namazin ndenjur, por nëse atij duke qenë në namaz ndenjur
i kthehet fuqia, ai do të plotësojë namazin më këmbë.

KËNDIMI
4 – Kanë mendime të ndryshme në se këndimi i Fatihas është
farz në çdo rekatë, ose ajo duhet kënduar vetëm në dy rekatët e para,
ose ajo është farz i përcaktur të këndohet në të gjitha rekatët? A është
bismilàja pjesë e pandarë e Fatihas dhe a lejohet të lihet bismilaja?
Këndimi i Kur’ànit me zë të lartë në pjesët përkatëse të namazit, ose
këndimi i tij me zë të ulët sa ta dëgjojë vetë njeriu është farz, apo është
sunnet? A është apo nuk është farz këndimi i sures pas Fatihas? A e zë
tesbijhu vendin e sures? A është sunnet apo është haram qëndrimi më
këmbë me supe të bashkuar me një-tjetrin? E të tjera çështje.
Hanefitë kanë thënë: në namazet farz nuk është përcaktuar
Fatihja si domosdoshmëri dhe se çdo pjesë të Kur’ànit që të këndosh,
ajo e zëvendëson Fatihanë, ashtu siç thotë i Larti në fjalën e tij: «…dhe
lexoni atë që e keni më të lehtë…» (“ElMuzemmil”,
20).
(“Bidàjetul-muxhtehidi”
vëll.
1,
f.
122;
“El-Mijzànu”
e
Shiëràniut,
kapitulli:
përshkrimi i namazit). Këndimi është farz vetëm
në dy rekatet e para, kurse në rekatin e tretë të
namazit të Mbrëmjes
dhe dy rekatët e dyta të
namazit të Drekës, të Mbasditës e të Darkës, në se
falësi i namazit dëshiron këndon, nëse nuk dëshiron
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bën
tesbijhun,
ose
rri
në
heshtje.
(Neveviu,
shpjeguesi i “El-Muhedh’hdeb”, vëll. 3, f. 361).
Lejohet lënia e bismilas, sepse ajo nuk është
pjesë e sures dhe nuk është sunnet të këndohet as
me zë të lartë e as më zë sa të dëgjojë ai vetë, le
të zgjedhë: nëse dëshiron këndon që të dëgjojë
veten, në se dëshiron këndon që të dëgjojë edhe
dikush tjetër. Në Namaz nuk ka Kunùt me përjashtim
të namazit të Vitrit; kurse qëndrimi më këmbë me
supe të bashkuara, është sunnet dhe nuk është
farz. Për burrin është më e preferueshme që ai të
vërë dorën e tij të djathtë mbi shpinën e dorës së
tij të majtë poshtë kërthizës së vet, kurse gruaja
i ven duart mbi krahërorin e saj.
Shàfi’itë kanë thënë: Fatihaja është farz të këndohet në çdo rekatë
pa bërë asnjë dallim në mes dy rekatëve të para dhe rekatëve të tjera;
Fatihaja nuk lihet as në namazet farz e as në namazet sunnet; gjithashtu
edhe bismilaja në Fatihan është pjesë e sures, prandaj ajo në asnjë rast
nuk lihet; këndimi bëhet me zë të lartë në namazin e Mëngjesit, në dy
rekatët e para të namazit të Mbrëmjes dhe në dy rekatët e para të namazit
të Darkës dhe këndohet pa zë në namazet e tjera. Gjithnjë sipa Shàfi’ive
është sunnet që Kunùti në mënyrë të veçantë të bëhet në namazin e
Mëngjesit pas ngritjes së kokës nga rukuja e rekatit të dytë; gjithashtu
është sunnet të këndohet sure Fàtiha vetëm në rekatin e parë; kurse
qëndrimi më këmbë sup më sup nuk është farz, por është sunnet për
burrat e për gratë; është më e preferueshme që shputa e dorës së djathtë
të vihet mbi shpinën e dorës së majtë mbi kërthizë duke i anuar duart
pak majtas.
Màlikitë kanë thënë: Fàtihaja duhet kënduar në të gjitha rekatët
pa asnjë dallim në mes rekatëve të para dhe rekateve të dyta, ose në mes
namazeve farz e namazeve Nafile, ashtu siç thanë edhe Shàfi’itë; është
sunnet këndimi i sure Fatiha në dy rekatët e para dhe bismilaja nuk është
pjesë e sures, por është mustehab lënia e saj një herë; është sunnet që
këndimi të bëhet më zë të lartë në namazin e Mëngjesit, në dy rekatët e
para të namazit të Mbrëmjes dhe në dy rekatët e
para të namazit të Darkës; Kunuti bëhet vetëm në
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namazin e Mëngjesit; kurse qëndrimi më këmbë sup
më sup te Màlikitë është i lejuar, por te ata
është sunnet që në namzet farz duar të lëshohen
poshtë.
Hanbelitë kanë thënë se është farz këndimi i Fatihas në çdo
rekatë, gjithashtu te ata është sunnet këndimi i sures pas Fàtihas në dy
rekatët e para dhe këndimi bëhët me zë të ngritur në dy rekatët e namazit
të Mëngjesit, në dy rekatët e para të namazit të Mbrëmjes dhe në dy
rekatët e para të namazit të Darkës; gjithashtu edhe bismilja është pjesë
e sures Fatiha, por ajo këndohet pa zë dhe nuk këndohet më zë të lartë;
kurse Kunuti është në namazin e vitrit dhe jo në namazet e tjera. Qëndrimi
më këmbë sup më sup është sunnet për burrat e për gratë; është më e
preferueshme vënia e shputës së dorës së djathtë mbi shpinën e dorës së
majtë dhe duart i vë poshtë kërthizës.
Nga sa pamë rezulton se qëndrimi më këmbë sup më sup
(Et’tekettuf), për të cilin dijetarët e Ehli Sunnetit kanë folur gjatë, në një
kohë që dijetarët e Imàmive kanë folur në lidhje me këtë çështje në
mënyrë të vagëlluar, në asnjërin prej të katër medhhebeve nuk është
farz.
Imàmitë kanë thënë: këndimi i Fatihasë është i domosdoshëm
në dy rekatët e para të çdo namazi dhe nuk është e mjaftueshme të mos
këndohet në rekatët e tjera, në fakt Fatihaja nuk është farz të këndohet
as në rekatin e tretë të namazit të Mbrëmjes, as në dy rekatët e mbrapmë
të namazeve me katër rekatë, por falësi i namazit zgjedh në mes këndimit
të Fatihasë dhe këndimit të tesbihut dhe tesbijhu është që falësi i namazit
të thotë të herë: «Subhàne-ll’llàh, uelhamdu lil’làh, ue là ilàhe il’lell’llàh, uell’llàhu ekber» (i Plotpushteshëm që nuk i mungonas gjë dhe
pa asnjë të metë është vetëm Allahu, falënderimi e lavdërimi i takojnë
vetëm Allahut, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Allahu është
më i madhi), është e mjaftueshme që tesbijhu të këndohet edhe një herë
të vetme; gjithashtu është detyrë që në dy rekatët e parë të këndohet e
plotë sure Fatiha duke ditur se bismilaja është pjesë e Fatihas, prandaj në
asnjë rast ajo nuk lejohet të lihet pa u kënduar; është farz këndimi me zë
të lartë i Fatihas por jo i të tjerave në dy rekatët e para të namazit të
Mëngjesit, në dy rekatët e para të nanamzit të Mbrëmjes e të namazit të
Darkës, kurse këndimi bëhet pa zë në në namazin e Drekës e në namazin
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e Mbasditë me përjashtim të bismilas, sepse është
sunnet këndimi i bismilas me zë të ngritur në dy
rekatët e para të këtyre dy namazeve, në rekatin e
tretë të namazit të mbrëmjes dhe në dy rekatët e
prapmë të namazit të Darkës; Kunuti është sunnet
në të pesë namazet dhe Kunuti bëhet në rekatin e
dytë pas këndimit të sures para rukusë. Më e pakta
e këndimit me zë është aq sa të dëgjojë vetëm ai
që ke pranë dhe kufiri i këndimit pa zë është që
kënduesi ta dëgjojë vetë. Me fjalën e përbashkët
të të gjithë medhhebeve, gruaja nuk këndon me zë
të ngritur, por këndon vetëm me zë sa të dëgjojë
ajo vetë. Në qoftë se ai që fal namaz këndon me zë
të lartë në ato namaze që duhet të këndojë pa zë,
ose këndon pa zë në ato namaze që duhet të këndojë
me zë dhe këtë e bën me qëllim, namzi i tij është
prishur, por namzi është i vlefshëm kur e ka bërë
nga padija e nga harresa.
Gjithashtu Imàmitë kanë thënë: është haram të thuhet Àmijn,
me thënien e kësaj fjale namzi prishet dhe është e barabartë si të jetë
duke falur namaz vetëm, si të jetë imam, si të jetë xhemaat, sepse fjala
Àmijn është nga fjalët e njerëzve dhe, dihet se në namaz nuk lejohet
asgjë nga fjalët e njerëzve. Të katër medhhebet kanë mendim të
përbashkët se fjala Àmijn është sunnet, sipas hadithit të përcjellur prej
Ebù Hurejres, i cili tregon se i Dërguari i Allahut ka thënë: «Kur imami të
thotë “gajril-magdùbi alejhim ue led’dàlijn, ju thoni Àmijn», por Imàmitë nuk e
konsiderojtë të saktë këtë hadith.
Shumica e Imàmive kanë thënë se qëndrimi më këmbë sup më
sup e prish namazin, për arsye se për këtë veprim nuk ka tekst të vërtetuar,
madje disa prej Imàmive janë shprehur se qëndrimi më këmbë sup më
sup është veprim haram dhe ai që e bën ka mëkatuar, por ky veprim nuk
e prish namazin; ndërsa një i tretë ka thënë, është veprim Keràhet dhe
nuk është haram.
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RUKUJA
5 – Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se rukuja në
namaz është farz, por kanë mendime të ndryshme në lidhje atë se a
është farz krrusja në ruku. Nga pjesët përbërëse të rukusë janë: përkulja
e plotë, që do të thotë qetësi dhe stabilitet i të
gjithë gjymtyrëve në kohën që bëhet ruku.
Hanefitë kanë thënë: është farz krrusja si
të vijë për mbarë dhe nuk është farz përkulja e
plotë.
Medh’hebet e tjara kanë thënë: është farz kërrusja derisa krahët
e falësit të namazit të kapin dy gjujët e tij, gjithashtu ata thonë se është
farz përkulja e plotë në qetësi e me stabiliet të gjymtyrëve në kohën e
rukusë.
Shàfi’itë, Hanefitë dhe Màlikitë kanë thënë: në ruku nuk është
farz dhikri, por është sunnet që falësi i namazit të thotë në ruku:
«Subhàne Rab’bijel-adhijm».
Imàmitë dhe Hanbelitë kanë thënë: tesbijhu është farz në ruku
dhe formula e dhikrit të rukusë te Hanbelitë është: «Subhàne Rab’bijeladhijm», kurse te Imàmitë është: «Subhàne Rab’bijel-adhijm ue
bihamdihí», ose të thuhet tre herë: «Subhàne-ll’llàh»; gjithashtu te
Imàmitë është sunnet që në tesbijhun e rukusë të shtohet Salavati për
Muham’medin e për familjen e tij.
Hanefitë kanë thënë: kur ngrihesh prej rukusë, nuk është farz
marja e drejtqëndrimit, pasi këtë e shlyen edhe rrëzimi i kokës për në
sexhde, por kjo ka Keràhet.
Medh’hebet e tjera kanë thënë, se është farz ngritja dhe
drejtqëndrimi i plotë; gjithashtu është sunnet që gjatë ngritjes nga rukuja
të thuhet: «Semia-ll’llàhu limen Hamideh»; kurse te Imàmitë është
farz që në këtë drejtqëndrim të arrihet qetësia e plotë dhe stabiliteti i
gjymtyrëve .
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SEXHDEJA
Të gjithë ndajnë një fjalë të përbashkët se është farz të bëhet dy
herë sexhde në çdo rekat, por kanë mendime të ndryshme në lidhje me
pëcaktimin se a është farz sexhdeja të bëhet plotësisht me të shtatë
gjymtyrët, apo është e mjaftueshme që në sexhde të marrin pjesë vetëm
disa prej tyre? Shtatë gjymtyrët janë: balli, dy shputat e duarve, dy gjujët
dhe dy gishtat e mëdhej të këmbëve.
Màlikitë, Shàfi’itë dhe Hanefitë kanë thënë:
në sexhde është farz vetëm për ballin, kurse për
gjymtyrët e tjara është sunnet.
Imàmitë dhe Hanbelitë kanë thënë: është farz që sexhdeja të
bëhet me të shtatë gjymtyrët plotësisht; gjithashtu Hanbelitë ndër shtatë
gjymtyrët kanë shtuar edhe hundën dhe kështu te ata janë tetë gjymtyrë.
Mendmimi ndryshe në lidhje me tesbijhun në sexhde, është si
mendimi ndryshe në lidhje me rukunë, pra ka që e kanë bërë farz këtu,
kurse disa të tjerë e kanë farz atje.
Hanefitë kanë thënë: ndejtja në mes dy sexhdeve nuk është farz,
kurse medhhebet e tjara kanë thënë: ajo është farz.

NDEJTJA
(Teshehhudi)
7 – Ndejtja (Tesheh’hudi) në namaz ndahet në dy pjesë: ndejtja
e parë që bëhet pas rekatit të dytë në namazin e Mbrëmjes, Darkës,
Drekës dhe Mbasditës, pas kësaj ndejtje nuk ka selam; kurse pas ndejtjes
së fundit jepet selam, qoftë kur namazi është me dy rekatë, qoftë kur
është me tre rekatë, qoftë me me katër rekatë.
Imàmitë dhe Hanbelitë kanë thënë: ndejtja e parë është farz,
kurse medhhebet e tjara kanë thënë: ndejtja e parë është sunnet dhe nuk
është farz.
Në lidhje me ndejtjen e fundit, Shàfi’itë, Imàmitë dhe Hanbelitë,
janë shprehur se ajo është farz, kurse Màlikitë dhe Hanefitë kanë thënë:
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ajo është sunnet dhe nuk është farz. (“Bidàjetulmuxhtehidi”, vëll. 1, f. 125).
Formula e Tesheh’hu ditë sipas medhhebeve: Hanefitë:
«Et’tehij’jàtu lil’àhi ues’salevàtu uet’taj’jibàtu ues’selàmu»
«alejke ej’juhe-n’nebij’ju ue rahmetull’llàhi ue berekàtuhù»
«es’selàmu alejnà ue alà ibàdi-l’làhi-s’sàlihijne»
«esh’hedu en là ilàil’le-ll’llàh, ue esh’hedu en’ne Muham’meden
abduhù ue resùluh»
Màlikitë:
«Et’tehij’jàtu lil’làhi Ez’zàkijàti lil’làhi t’taj’jibàtu, es’salevàt»
«lil’làhi,
es’selàmu
alejke
ej’juhen’nenij’;ju
ue
rahmetull’llàhi»
«ue berekàtuhù, es’selàmu alejnà ue alà ibàdi-l’làhi
s’sàlihijn»
«esh’hedu en làilàil’le-ll’llàh uahdehù»
«là sherijke lehù, ue esh’hedu en’ne Muham’meden abduhù ue
resùluhù»
Shàfi’itë:
«Et’tehij’jàtul-mubàrekàtu es’salevàtu-t’taj’jibàtu lil’làhi»
«es’selàmu alejke ej’juhe-n’nebij’ju ue rahmetu-ll’llàhi ue
berekàtuhù»
«es’selàmu alejnà ue alà ibàdi-l’làhi-s’sàlihijne esh’hedu»
«en là ilàhe il’le-ll’llàh, u esh’hedu en’ne sej’jidenà Muham’meden
resùlu-ll’llàh»
Hanbelitë;
«Et’thij’jàtu lil’làhi ues’salevàtu uet’taj’jibàtu, es’selàmu»
«alejke ej’juhe-n’nebij’ju ue rahmetu-ll’llàhi ue berekàtuhù,»
«es’selàmu alejnà ue alà ibàdi-l’làhi-s’sàlihijne,»
«esh’hedu en làilàhe il’le-ll’llàhu uehdehù là sherijke»
«lehù, ue esh’hedu en’ne Muham’meden abduhù ue resùluhù,
ell’llàhum’me»
«sal’li alà Muham’med»
Imàmitë:
«Esh’hedu en là ilàhe il’le-ll’llàhu uehdehù là sherijke»
«lehù ue esh’hedu en’ne Muham’meden abduhù ue resùluhù,
ell’llàhum’me»
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«sal’li

alà

Muham’medin

ue

alà

àli

Muham’med».

SELAMI
8 – Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanbelitë kanë thënë: selami është
farz; Hanefitë kanë thënë: nuk është farz (“Bidàjetul-muxhtehidi”, vëll.
1, f. 126). Imàmitë kanë mendime të ndryshme; një grup prej tyre janë
shprehuar se selami është farz, të tjerë kanë thënë se është sunnet; ndër
ata që kanë thënë se është sunnet janë: El-mufijdi, Shejhu Tùsij dhe
shejhu El-Hul’lij.
Formula e selamit te të katër medhhebet
është e njejtë: «Es’selàmu alejkum ue rahmetull’llàh».
Hanbelitë
kanë
thënë:
është
farz
të
jepet selam dy herë, kurse medhhebet e tjara janë
mjaftuar me një selam të vetëm.
Imàmitë kanë thënë: selami ka dy formula: e para: «Es’selàmu alejnà
ue alà ibàdi-l’làhi-s’sàlihijn» dhe e dyta: «Es’selàmu alejkum ue
rahmetu-ll’llàhi ue berekàtuhù». Farz është njera prej formulave; në
qoftë se këndon formulën e parë, e dyta është sunnet; në qoftë se këndon
formulën e dytë, mjaftohet me të dhe qëndron në këtë; kurse shprehja:
«Es’selàmu alejke ej’juhe-n’nebij’ju ue rahmetu-ll’llàhi ue
berekàtuhù», nuk ndonjë gjë prej selamit, por kjo formulë është sunnet
të thuhet pas këndimit të teshehhudit.

RENDITJA
9 – Renditja ndërmjet pjesëve të namazit është farz, tekbiri i
fillimit është para këndimit, këndimi është para rukusë, rukuja është
para sexhdes dhe kështu me rradhë.

VIJUESHMËRIA
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10

–

Vijueshmëri është farz që do të thotë
kryerja e pjesëve të namazit njëra pas tjetrës, si
edhe pjesët e pjesëve; fillohet me këndimin pas
tekbirit
të
fillimit
pa
asnjë
ndarje,
vazhdohet
me rukunë pas këndimit dhe kështu me rradhë;
gjithashtu nuk ka ndarje as në ndërmjet ajeteve,
të fjalëve dhe të germave.

HARRESA DHE DYSHIMI
NË NAMAZ
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se ai që kryen keq
me qëllim ndonjërin prej farzeve të namazit, namazi i tij është prishur
dhe kush e kryen atë keq nga harresa, kjo kryerje e keqe shlyhet me
sexhden e harrimit, sipas shkoqitjes vijuese;
Hanefitë kanë thënë: sexhdeja e harrimit është që të bëhen dy
sexhde; harruesi këndon teshehhudin, këndon Salavat për Profetin [a.s],
këmdon lutjet dhe jep selam. Sexhdeja e harrimit bëhet pas selamit, me
kusht kur ka kohë të mjaftueshme; p.sh: ai që ka detyrë të bëjë sexhden
e harrimit dhe dielli lind para se ai të bëjë sexhden, sexhdeja për atë
është rrëzuar. Shkak për sexhden e harrimit është lënia e ndonjë farz,
ose ai shton ndonjë farz, si ruku e sexhde. Në qoftë se ai haron në
mënyrë të përsëritur, mjaftojnë vetëm dy sexhde, sepse përsëritja te
Hanefitë nuk është e ligjëruar; sikur të harrojë në sexhden e harrimit, ai
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nuk ka më detyrë të bëjë sexhde harrimi për këtë
harresë.
(“Mexhmeul-enhuri”,
vëll.
1,
kapitulli:
“Sexhdeja
e
harrimit”).
Màlikitë kanë thënë: sexhdeja e harrimit është të bëhen dy sexhde
dhe pas dy sexhdeve këndohet teshehhudi, pa lutje dhe pa kënduar Salevàt
për Profetin [a.s.]. Koha kur duhet të bëjë sexhden e harrimit, harruesi
duhet të shikojë: nëse atij i duhet të bëjë sexhden e harrimit për shkak se
nuk ka kryer një veprim, ose për shkak se njëkohësisht ka shtuar një
veprim e ka lënë pa kryer edhe një veprim, ai e bën sexhden e harrimit
para selamit; në qoftë se sexhdeja e harrimit është vetëm për shkak të
shtesës, ai e bën sexhden e harrimit pas selamit. gjithashtu ai shikon
edhe në shkakun që e bën farz sexhdene harrimit; në qoftë se nga harresa
ka lënë pa kryer një veprim dhe veprimi i lënë është sunnet, për këtë
moskryerja ai bën dy sexhdet e harrimit; në qoftë se veprimi i lënë është
ndonjë prej farzeve të namazit, atë nuk e shlyen sexhdeja e Harrimit,
por atij i duhet të përsërisë namazin; në qoftë se nga harrimi ai ka shtuar
p.sh. një ruku ose dy ruku, ose ka falur një
rekatë më shumë, këtë harresë e shlyen sexhdeja e
harrimit.
Hanbelitë kanë thënë: sexhdeja e harrimit lejohet para dhe pas
selamit. Sexhdeja e harrimit është që të bëhen dy sexhde, të këndohet
teshehhudi dhe të jepet selam. Shkak për sexhden e harrimit është: shtesa,
lënia mangut dhe dyshimi. Shembull për shtesën: falësi i namazit shton
një qëndrim më këmbë ose një ndejtje; ai që bën një ndejtje në vend të
qëndrimit më këmbë, ose qëndron më këmbë në vend që rrijë ndenjur,
ai bën sexhden e harrimit. Për lënien mangët, te Hanbelitë ka një proçes
të veçantë që konsiston: kur kujtohet se ka lënë diçka mangut para se të
fillojë këndimin në rekatin e tretë, ai e ka farz të kryej atë çka harroi dhe
ai bën Sehxden e harrimit; në qoftë se nuk kujtohet derisa të fillojë
këndimin në rekatin pauses, ai e anulon rekatin e parë dhe në ved të saj
fal rekatin e parë, pastaj bën sexhden e harrimit. Kontretizim i këtij
shembulli: harron të bëjë rukunë dhe është duke falur rekatin e parë,
por pas sexhdes ai kujtohet, menjëherë duhet të bëjë rukunë dhe pastaj
përsërit sexhden; në qoftë se kujtohet pasi ka hyrë në rekatin e dytë dhe
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ka filluar këndimin, rekati i parë lihet krejtësisht
dhe rekati i dytë që është duke falur bëhet rekatë
i parë. Në lidhje me harresën që e bën farz sexhden
e harrimit, mund të ilustrohet me shembullin e
atij që harron nëse ka bërë apo nuk ka bërë ruku,
ose harron numrin e rekatëve, atëherë ai e vazhdon
namazin në atë numër rekatësh që është më i bindur
dhe në atë që ai ka dyshim dhe, pasi plotëson
namazin bën sexhden e harrimit. Për të gjithë
harresat në një namaz, është mjaftueshme vetëm dy
sexhdet e harrimit edhe kur veprimi i gabur që bën
farz sexhden e harrimit është më shumë se një
herë; pra te Hanbelitë nuk ka sexhde harrimi për
çdo harrim.
Shàfi’itë kanë thënë: sexhdeja e harrimit bëhet pas këndimit të
teshehhudit, këndimit të Salevàteve mbi Profetin [a.s.] dhe para selamit
dhe se sexhdeja e harrimit bëhet ashtu siç u përshkrua më sipër sipas
trajtimit të medhhebeve të sipërpërmendura. Shkak për bërjen e sexhdes
së harrimit është lënia mangut e një veprimi suneti muekkedeh, ose shtimi
i një fjale, qoftë ajo edhe pak, ose këndimi i Fatihasë me harresë, ose
lidhja pas një personi, i cili në namazin tij ka gabime, ose dyshimi në
numrin e rekatëve, ose lënia pa kryer e një pjese të caktuar të namazit.
Imàmitë kanë ndarë ndërmjet dispozitës për
dyshimin dhe dispozitës për harrimin dhe kanë
thënë: dyshimit nuk i kushtohet rëndësi në asgjë
nga veprimet e namazit kur dyshimi vjen pas faljes
së namazit, as kur ai që është xhemaat dyshon për
numrin e rekatëve në një kohë që imami është falur
plotësisht në përputhje me rregullin e namazit,
as kur dyshon imami dhe xhemaati është konformë
displinës së namazit; qoftë imami, qoftë xhemaati
kthehen në atë që i kujton tjetri; nuk vihet në
konsideratë dyshimi për dyshime të shumta, as për
dyshim në njërën prej veprimeve të namazit pasi
është filluar veprimi tjetër që vjen sipas rradhës;
kur dyshon në këndimin e Fatihas dhe ka filluar
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këndimin e sures, ose dyshon për suren dhe ka rënë
në ruku, ose dyshon në rukunë dhe ka rënë në
sexhde, ai e vazhdon namazin dhe kthehet mbrapa;
por kur dyshon pa hyrë në veprimin që vejn sipas
rradhës, e ka farz të kryjë atë veprim; kush
dyshon për këndimin e Fatihas para se të fillojë
këndimin e sures, ai e këndon Fatihan; po kështu
ai vepron e dhe për suren para rukusë.
Në përgjithësi sexhdeja e harrimit bëhet për çdo harresë e lënie
mangut të një veprimi, me përjashtim të këndimit me zë në namazet që
këndimi është me zë, ose falet namazi pa zë në namazet që këndimi
është me zë, në të dyja këto raste nuk është farz të bëhet sexhde e harrimit,
por nuk është kështu për ndonjë shtesë ose pakësim në veprimet farz të
namazit, pasi në këtë rast namazi është prishur në vend dhe, është e
barabartë si të jetë veprimi me harrim ose me qëllim. Te Imàmitë farzet
(ruknet) janë pesë: nijeti, tekbiri i fillimit, qëndrimi më këmbë, rukuja
dhe dy sexhdet që bëhen në një rekatë të vetëm. Çdo pjesë e namazit që
është lënë nga harrimi, nuk është farz të kryhet pas namazit, përveç
sexhdes dhe teshehhudit, pasi është farz që këto dy pjesë të kryhen, por
nuk është farz të kryhen pjesët e tjera të harrura. Në sexhde thotë:
«bismil’làhi ue bil’làhi, ell’llàhum’me sal’li alà Muham’medin ue
àli Muham’med», pastaj këndon teshehhudin dhe jep selam. Është
farz të bëhen aq sexhde sa është edhe numri i shkaqeve që e kanë bërë
farz sexhden e harrimit; Te Imàmitë nuk ka sexhde harrimi për atë që ka
shumë harresa dhe as për atë që harron duke bërë sexhden e harrimit.

DYSHIMI NË NUMRIN E REKATËVE
Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanbelitë kanë thënë: kur dyshon në
numrin e rekatëve dhe nuk e di sa rekatë namaz fali, vazhdon namazin
në numrin më të vogël dhe plotëson atë çka i ka mbetur nga namazi.
Hanefitë kanë thënë: kur dyshimi i tij në namaz i ndodh për
herë të parë në jetën e tij, ai e përsërit namazin nga e para; në qoftë se ai
ka dyshuar edhe më parë në namaz, ai ka deytë të muddojë me kujdes
dhe vapron nga i anan më shumë mendja; në qoftë se ai mbetet në
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dyshim, atëherë e vazhdon namazin duke marrë për
bazë numrin më të pakët të rekatëve.
Imàmitë kanë thënë: kur dyshimi është në
namazet me dy rekatë, siç është namazi i Mëngjesit,
namazi i udhëtarit, namazi i Xhumasë, namazi i dy
Bajrameve, namazi për eklipsin e diellit, ose kur
dyshimi ndodh në namazin e Mbrënjes, ose në dy
rekatët e para të namazit të Darkës e të namazit
të Drekës dhe namazit të Mbasditës, në se puna
qëndron kështu, ai namaz është prishur dhe është
farz që ai të fillohet nga e para; por në qoftë se
dyshon se është shtuar mbi dy rekatët në namazet
me katër rekatë, pasi e plotëson namazin, për
rezervë ai fal një namaz tjetër; në qoftë se ka
dyshim se ka falur dy rekatë apo ka falur tre
rekatë pasi ka bërë dy sexhdet, ai e vazhdon
namazin mbi atë që i thotë mendja më shumë se ka
falur dhe kështu e plotëson namazin, pastaj për
rezervë fal dy rekatë ndenjur, ose një rekat më
këmbë; por kur dyshon se ka falur tre rekatë apo
katër rekatë, ai do të konssiderojë sikur ka falur
katër rekatë dhe kështu e plotëson namazin, pastaj
më këmbë fal një rekat, ose dy rekatë ndenjur; në
qoftë se dyshon nëse ka falur dy rekatë apo ka
falur katër rekatë, e plotëson namazin si të ketë
falur katër rekatë dhe pastaj fal dy rekatë më
këmbë; në qoftë se dyshon se ka falur dy rekatë
apo tre rekatë, ose katër rekatë, përsëri e plotëson
namazin për katër rekatë dhe pastaj fal më këmbë
dy rekatë dhe dy Reakatë të tjera i fal ndenjur.

(1) Esh’shehijdu-th’thànij në librin “El’lem’atu” vëll. 1, kapitulli: “Namazi”, pjesa e gjashtë, ka
thënë: që është farz Xhumaja edhe kur mungon i pari, është fare e qartë për shumicën e
dijetarëve të fesë; sikur të mos ishte pretendimi i fjalës së të gjithë dijetarëve të fesë që Xhumaja
në këtë rast nuk është farzi ajn, fjala do të ishte shumë e forte, kështu që nuk do të mbetej më
pak së mëdyshja: ose faljen e Xhumasë, ose falje e namazit të Drekës, duke pasur parasyshë se
gjithmonë mendimi anon kah falja e namazit të Xhumasë.
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Imàmitë e kanë shpjeguar këtë rezervë me të
vërtetën e namazit dhe me qëllim që të largohen
nga shtesa e nga lënia mangut. Praktika e Imàmive
bëhet e qartë nga shembulli vijues: kush dyshon
ndërmjet tre dhe katër rekatëve, ai e vazhson
namazin mbi katër rekatët dhe pas namazit fal një
rekat të pavaruar, në qoftë se namazi i tij ka
qenë i plotë, rekati i pavarur është Nafile dhe,
në qoftë se namazi i tij ka qenë i mangët, rekati
i pavarur është plotësues i namazit. Pavarësisht
nga sa u tha, namazi rezervë sipas mënyrës së
përshkruar, vetëm Imàmitë janë veçuar me këtë.
Ky proçes te Imàmitë është vetëm në namazet farz dhe në mënyrë
të veçantë për namazin e Drekës, namazin e Mbasditës dhe namazin e
Darkës; kurse në lidhje me namazet nafile, falësi i namazit zgjedh të
vazhdojë namazin sipas asaj që dyshon se ka falur më pak ose më shumë,
përveç rasteve kur dyshimi është nga veprimet prishëse të namazit; kur
ai harron ndërmjet dy apo tre rekatëve, duke ditur se namazi nafile është
dy rekatësh, atëherë ai e vazhdon namazin në numrin më të vogël. Në
përgjithësi për namazet sunnet, është më e preferueshmë që namazi të
vazhdohet në numrin më të vogël; në qoftë se ai harron numrin e rekatëve
të namazit rezervë, do të vazhdojë mbi numrin më të madh, përveç
rastit kur numri më i madh është prishës i namazit, atëherë e vazhdon
mbi numrin më të vogël. Disa prej Imàmive kanë thënë: ai zgjedh të
ndërtojë namazin ndermjet numrit më të vogël dhe numrit më të madh
të rekatëve të dyshuar.
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NAMAZI I XHUMASË
XHUMAJA ËSHTË FARZ
Të gjithë muslimanët janë në një fjalë të përbashkët se namazi i
Xhumasë është farz, sipas fjalës së të Lartit: «O ju që kini besuar, kur
të bëhet thirrja për namaz ditën e Xhuma, nxitoni për aty ku
përmendet Allahu dhe lëreni shitblerjen» (“El-Xhumuah”, 9); si dhe
bazur në Hadithet e sakta të transmetura nga rrugët e përcjellësve të
Sunnitëve dhe të Imàmitëve.
Por ata kanë mendime të ndryshme në lidhje me: a është kusht
prania e sulltanit, ose zëvendësit të tij, ose e të tjerëve të ngjashëm me
ata të dy që Xhumaja të jetë farz, ose Xhumaja është farz në të gjitha
gjendjet?
Hanefitë dhe Imàmitë kanë thënë: është kusht prania e sulltanit
ose e zëvendësit të tij dhe bie detyrimi i pranisë së tyre, kur nuk janë
asnjëri prej tyre. Imàmitë kanë vënë kusht edhe drejtësinë e sulltanit,
ndryshe prania e tij është si të mos ishte fare; kurse Hanefitë janë mjaftuar
me praninë e sulltanit qoftë ai edhe i padrejtë.
Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanbelitë nuk janë shprehur për praninë
e sulttanit; kurse disa prej Imàmive kanë thënë: kur nuk janë të pranishëm
as sulltani ose zëvendësi i tij, por është i pranishëm një dijetar i fesë,
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atëherë lihet në diskutim: ose të falet namazi i
Xhumasë ose të falet namazi i Drekës, duke anuar
më shumë kah falja e namazit të Xhumasë (1) .

KUSHTET (Vaxhibet) E XHUMASË
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se në namazin e
Xhumasë janë uaxhib ato çka ishin edhe në namazet e tjera, si pastërtia,
mbulimi, kthimi në drejtim të Kibles dhe se koha për faljes së namazit të
Xhumasë është kur dielli fillon të kapërcejë zenitin dhe derisa hija e sen
ditë të bëhet sa vetë sendi; gjithashtu Xhumaja falet në xhami e në vende
të tjera, me përjashtim të Màlikive, të cilët kanë thënë: namazi i Xhumasë
është i vlefshëm të falet vetëm në xhami.
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se namazi i Xhumasë
është farz për burrat e jo për gratë dhe se ai që fal nanamzin e Xhumasë,
për të ka rënë detyra për faljen e namazit të Drekës; gjithashtu namazi i
Xhumasë nuk është farz për të verbrin dhe se namazi i Xhumasë është i
vlefshëm vetëm nëse falet me xhemaat; por dijetarët e fesë kanë mendime
të ndryshme për numrin e pjesëtarëve në xhemaat; Màlikitë kanë thënë:
më e pakta duhet të jenë 12 vetë përveç imàmit; Imàmitë kanë thënë: 4
vetë përveç Imàmit, Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: 40 vetë së bashku
me imamin; Hanefitë kanë thënë: 5 vetë dhe disa prej Hanefive kanë
thënë: 7 vetë.
Gjithashtu të gjitha kanë një mendim të përbashkët se ai që e ka
farz Xhumanë nuk i lejohet të udhëtojë ditën e Xhuma dhe e kanë
plotësuar akoma më shumë këtë kusht me thënien: pasi dielli kapërcen
zenitin dhe para se ai të falë namazin e Xhumasë, përveç Hanefive, të
cilët kanë thënë: lejohet udhëtimi.

DY HUTBET
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Të gjitha kënë një mendim të përbashkët se
dy Hutbet janë kusht (uaxhib) për faljen e namazit
të Xhumasë dhe se Hutbet këndohet para faljes së
namazit, në kohën e faljes dhe jo para hyrjes së
kohës për faljen e namazit; por dijetarët e fesë
kanë mendime të ndryshme në lidhje me atë se a
është farz qëndrimi më këmbë gjatë këndimit të dy
Hutbeve? Imàmitë, Shàfi’itë dhe Màlikitë kanë thënë:
është
farz,
kurse
Hanefitë
dhe
Hanbelitë
kanë
thënë: nuk është farz.
Në lidhje me mënyrën e këndimit të Hutbes Hanefitë kanë thënë:
Hutbeja është e realizuar edhe me dhikrin më të pakët, madje edhe sikur
të thotë: «Elhamdu lil’làh», ose «Estagfiru-ll’llàh», Hutbeja është
realizuar, por shkurtimi deri në këtë gradë është Keràhet.
Shàfi’itë kanë thënë: patjetër në të dyja Hutbet duhet të falenderohet të
lavdrohet Allahu (të thuhet elhamdu li’làh), të bihet Salevàt mbi Profetin [a.s.], të
porositet për devotshëmëri, sëpaku në njërën nga dy Hutbet të këndohet një ajet nga
Kur’àni, por këndimi i ajetit në fillim të Hutbes është më i preferuar, gjithashtu në
Hutben e dytë të bëhet lutje për besimtarët.
Màlikitë kanë thënë: ajo që quhet Hutbe në praktikën e
zakonshme realizohet kur në të përfshihen fjalë paralajmërimi ose
përgëzimi.
Hanbelitë kanë thënë: patjetër duhet të falenderohet e të
lavdrohet Allahu, të bihet Salevat mbi Profetin [a.s.], të këndohet një
ajet dhe të porositet për devotshmëri.
Imàmitë kanë thënë: në çdo Hutbe është farz të falenderohet e
të lavdrohet Allahu, të bihet Salavat mbi Profetin [a,s,] dhe mbi familjen
e tij, të peredikohet, të këndohet diçka prej Kur’ànit dhe në Hutben e
dytë të shtohen: Isitgfari (kërkesë drejtuar Allahut për faljen e mëkateve)
dhe lutja për besimtarët e besimtaret.
Shàfi’itë dhe Imàmitë kanë thënë: hatibi ka detyrë (Farz) të bëjë
një ndarje në mes dy Hutbeve me nje ndejtje të shkurtër; kurse Màlikitë
dhe Hanefitë kanë thënë: ndarja nuk është farz, por është sunnet.
Hanbelitë kanë thënë: kur është mundësia, është kusht (uaxhib)
që hutbeja të këndohet arabisht.
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Shàfi’itë
kanë
thënë:
këndimi
i
hutbes
arabisht është kusht (uaxhib) kur njerëzit janë
arabë dhe kur ata nuk janë arabë, atëherë hatibi e
këndon hutben në gjuhën e tyre, pavarësisht se ai
e di mirë arabishten.
Màlikitë kanë thënë: është farz që hutbeja të këndohet arabsiht
edhe kur njerëzit nuk janë arabë e nuk kuptojnë asgjë prej arabishtes
dhe, nëse ndër ata nuk ka ndonjë që e di mirë arabishten, atëhera ata
nuk e kanë farz të falin namazin e Xhumasë.
Hanefitë dhe Imàmitë kanë thënë: arabishtja
nuk është kusht (uaxhib) në hutben.

MËNYRA E FALJES SË NAMAZIT
TË XHUMASË
Namazi i Xhumasë ka dy rekatë ashtu si namazi i Mëngjesit;
Imàmitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: është sunnet që në rekatin e parë të
këndohet sure “El-Xhumuah” dhe në të dytin sure “El-Munàfikùn”,
patjetër pas këndimit të Fatihas në të dy rekatët.
Màlikitë kanë thënë: në rekatin e parë këndohet sure “ElXhumuah” dhe në të dytin sure “El-Gàshijeh”.
Hanefitë kanë thënë: është Keràhet përcaktimi i një sureje të
posaçme.
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NAMAZI I DY BAJRAMEVE
Kanë mëndime të ndryshme në lidhje me namazin e dy
Bajrameve, të fitër Bajramit dhe të Kurban Bajramit, nëse ky namaz
është farz apo është sunnet?
Imàmitë dhe Hanefitë kanë thënë: është farzi Ajn me kushtet e
namazit të Xhumasë, në rast se mungojnë të gjitha kushtet, ose një pjesë
e kushteve, te të dy krahët rrëzohet detyra për faljen e këtij namazi, por
Imàmitë kanë thënë: kur nuk janë kushtet që e bëjnë farz faljen e këtij
namazi, ky namaz falet me xhemaat ose tek e tek duke e konsideruar
sunnet, qoftë në udhëtim qoftë në vendbanim.
Hanbelitë kanë thënë: është farzi Kifajeh.
Shàfi’itë dhe Màlikitë kanë thënë: është Sune’neti Muek’kedeh.
Koha e faljes së namazit të dy Bajrameve te Imàmitë dhe Shàfi’itë
është qysh me lindjen e diellit dhe deri kur dielli të kapërcejë zenitin;
kurse te Hanbelitë kur dielli të jetë lartësuar sa gjatësia e një shigjete dhe
derisa ai të kapërcejë zenitin.
Imàmitë kanë thënë: është farz këndimi i dy Hutbeve, plotësisht
ashtu siç ishin e dhe për namazin e Xhumasë, kurse medhhebet e tjara
kanë thënë: këndimi i Hutbes në namazin e dy Bajrameve është sunnet.
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se Hutbeja këndohet pas faljes
së namazit, pra është e kundërta e Hutbeve të namazit të Xhumasë që
këndohen para faljes së namazit.
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Imàmitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: namazi i
dy Bajrameve është i vlesfhëm kur falet veç e veç
dhe me xhemaatë, kurse medhhebet e tjera kanë
thënë: xhemaati është farz në namazin e Bajramit.
Te të gjithë medhhebet namazi i Bajramit është dy rekatë dhe
falet sipas mënyrës vijuese për secilin medhheb:
Hanefitë:
Bën nijet, pastaj merr tekbirin e fillimit, pastaj lavdron Allahun,
pastaj merr tre tekbire, pas çdo tekbiri rrin në heshtje aq kohë sa duan
tre tekbiret; nuk ka ndonjë problem të thuhet:
«Subhàne-ll’llàh,
uelhamdu
lil’làh,
u
là
ilàhe
il’le-ll’llàh,
uell’llàhu
ekber»,
pastaj
këndon
Fatihan dhe suren, pastaj bie në ruku dhe në
sexhde; rekatin e dytë e fillon me këndimin e
Fatihas dhe pastaj këndon suren, pastaj merr tre
tekbirre, pastaj bie në ruku e sexhde dhe kështu e
plotëson
namazin.
Shàfi’itë
Merr tekbirin e fillimit, këndon lutjen e hapjes(1), pastaj merr
shtatë tekbire dhe ndërmjet çdo dy tekbireve thotë: «subhàne-ll’llàh,
uelhamdu lil’làh, ue làilàhe il’le-ll’llàh, uell’llàhu ekber», pastaj thotë:
“Eùdhu bil’làhi mine-sh’shjtàni-rr’rrexhijm” dhe këndon Fatihan e
suren «Kàf», pastaj bën rukunë e sexhdet, pastaj ngrihet në rekatin e
dytë, thotë tekbirin për ngritjen dhe shton edhe pesë tekbire të tjera,
duke i ndarë tekbiret dy e nga dy dhe në çdo dy tekbire këndon:
«subhàne-ll’llàh, uelhamdu lil’làh, ue làilàhe il’le-ll’llàh, uell’llàhu
ekber», pastaj këndon Fatihan dhe sure “El-Kamer”, pastaj plotëson
namazin.
Hanbelitë
Këndon lutjen e hapjes, pastaj merr gjashtë tekbire dhe ndërmjet
çdo dy tekbireve këndon pa zë: «All’llàhu Ekber kebijrà, uelhamdu
lil’làhi kethijrà, ue subhàne-ll’llàhi bukreten ue esijlà, ue sal’lell’llàhu alà muham’medin ue àlihí ue sel’lim teslijmà», pstaj këndon:
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“Eùdhu
mil’làhi
minesh’shejtàni-rr’rrexhijm;
bismil’làhi-rr’rrahmàni-rr’rrahijm”,
këndon
Fatihan dhe sure «El-Vàkiah», plotëson rekatin e
parë dhe ngrihet për rekatin e dytë, merr pesë
tekbire, përveç tekbirit për ngritjen nga rukuja
dhe nëdërmjet çdo dy tekbireve këndon lutjen që u
tha në rekatin e parë, pastaj thotë: “Bismil’làhirr’rrahmàni-rr’rrahijm”
këndon
Fatihan
dhe
sure
«El-Gàshijeh», pastaj bie në ruku dhe plotëson
namazin.
Màlikitë
Merr tekbirin e fillimit, pastaj merr gjashtë tekbire, pastaj këndon
Fatihan dhe sure «El-Aëlà», bie në ruku e në sexhde dhe ngrihet për
rekatin e dytë duke marrë tekbirin për ngritjen dhe pas këtij tekbiri merr
edhe pesë tekbire, pastaj këndon Fatihan dhe sure
«Esh’shems”, ose një të ngjashme me këtë sure dhe
plotëson
namazin.
Imàmitë
Merr tekbirin e fillimit, këndon Fatihan dhe suren, pastaj merr
pesë tekbire dhe pas çdo tekbiri këndon lutjen e Kunùtit, pastaj bie në
ruku e në sexhde, ngrihet për rekatin e dytë dhe pasi këndon Fatihan
dhe suren, merr katër tekbire duke kënduar lutjen e Kunùtit pas çdo
tekbiri, pastaj bie në ruku dhe plotëson namazin.
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NAMAZI PËR EKLIPSIN
E DIELLIT E TË HËNËS
Të katër medhhebet kanë thënë: namazi për eklipsin e diellit e të
hënës është sunneti Muek’kedeh dhe nuk është farz. Imàmitë kanë thënë:
është farzi Ajn për çdo të rritur që ka detyrë të kryej adhurimet e
urdhëruara. Te Hanefitë nuk ka ndonjë mënyrë të veçantë për faljen e
këtij namazi, por falen dy rekatë, siç falet namazi Nafile me një qëndim
më këmbë, me një ruku të vetme. Njeriu mund ta falë këtë namaz me dy
rekatë,, por ai und ta falë edhe me katër rekatë, ose edhe me më shumë
rekatë.
Mynyra e faljes së këtij namazi te Hanbelitë, Shàfi’itë dhe Màlikitë
është: dy rekatë, në çdo rekatë ka dy qëndrime më këmbë dhe dy ruku,
merr tekbirin, këndon Fatihan e suren dhe pastaj bie në ruku, merr
drjtqëndrim më këmbë, pastaj këndon Fatihan e suren, pastaj bie në
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ruku e në sexhde, pastaj ngrihet më këmbë për të
falur rekatin e dytë dhe vepron ashtu siç veproi
në rekatin e parë dhe plotëson namazin. Është e
lujar që ky namaz të falet edhe ashtu siç falen
zakonisht dy rekatë Nafile.
Namazi për eklipsin e diellit e të hënës është i vlefshën të falet
me xhemaat dhe veçmas, por Hanefitë kanë përveçar namazin për
eklipsin e hënës dhe kanë thënë: nuk është në rregullat e ligjit të fesë që
ky namaz të falet me xhemaatë, por ai falet tek e tek nëpër shtëpitë.
Koha e faljes së namazit për eklipsin e diellit e të hënës, sipas
muddnimit të të gjithëve, është qysh me fillimin e eklipsit dhe deri në
daljen e plotë të diellit të hënës, me përjashtim të Màlikive, të cilët kanë
thënë: koha e këtij namazi fillon me lartësimin e diellit në madhësinë e
një shigjete, derisa të mos e ketë kaluar zenitin.
Hanefitë dhe Màlikitë kanë thënë: është sunnet të falen dy rekatë
namaz në çaste frike prej tërmeteve, rrufeve, errësirës, epidemisë dhe
prej çdo frikësuesi tjetër.
Hanbelitë kanë thënë: është sunnet vetëm nga
frika
prej
tërmeteve.
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se për namazin e eklipsit
nuk ka as Ezàn e as Ikàmet, por lajmëruesi thotë: «Es’salàtu» (namaz)
dhe e përsërit këtë fjalë tre herë te Imàmitë, kurse te të tjerët larmëruesi
thotë: «Es’salàtu xhàmiatun» (namazi u mblodh).
Imàmitë kanë thënë: eklipsi i diellit e i hënës, tërmeti, të gjithë
frikësuesit atmosferikë, si errësira e ardhur, skuqja e shumtë, era e fortë,
britma, secila nga këto dhe të tjera të ngjashme, janë shkak që falja e
namazit të jetë farzi Ajn (detyrë e domosdoshme të kryhet kokë për
kokë).
Kur formohet xhemaat, si në namzet e përditëshme, imami merr
përspër detyrimin e xhemaatit. Koha e faljes së namazit për eklipsin e
diellit e të hënës, ashtu si u tha më sipër, është qysh me fillimin e eklipsit
deri në daljen e plotë të diellit e të hënës; ai që nuk e fal këtë namaz në
kohën e vet, e fal kazà. Për tërmetin e për frikësuesit e tjerë nuk ka
ndonjë kohë të caktuar për falje namazi, por është farz që të falet kur ato
ndodhin dhe, në qoftë se nuk e fal, atëherë i mbetet detyrë të falë këtë
namaz gjithë jetën si të ishte duke e falur në kohën kur ndodhi ngjarja
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dhe mënyra e faljes së këtij namazi është si
vijon:
Merr tekbirin e fillimit, pastaj këndon
Fatihan dhe suren, pastaj bën ruku, pastaj gren
kokën dhe merr drejtqëndrim më këmbë, pastaj këndon Fatihan dhe
suren, pastaj bie në ruku, këtë veprim e përsërit pesë herë dhe pas rukusë
së pestë bën dy sexhde, pastaj ngihet për të falur rekatin e dytë, këndon
Fatihan dhe suren, pastaj bie në ruku, ketë veprim e përsërit deri në
rukunë e pestë të rekatit të dytë dhe pas kësaj rukuje bën edhe dy sexhdet,
këndon teshehhudin dhe jep selam. Në total kemi dhjetë ruku dhe dy
sexhde pas rukusë së pestë të rekatit të parë dhe dy sexhde pas rukusë së
pestë të rekatit të dytë.

NAMAZI PËR KËRKIM SHIU
Namazi për kërkim shiu është i vërtetuar me Librin e Allahut,
me sunnetin e Profetit [a.s.] dhe me fjalën e të gjithë dijetarëve islamë. I
Larti thotë: «Dhe kur Musài kërkoi ujë për popullin e tij…» (“ElBekareh”, 60) dhe «Unë thashë: kërkoni Zotit tuaj faljen e mëkateve,
me të vërtetë Ai është shumë falës. Ai u lëshon shi prej qielli me
bollëk» (“Nùh”, 10-11).
Në Hadithi sherijf tregohet se banorët e Medines u goditën nga
një thatësirë e madhe dhe, ndërsa i Dërguari i Allahut po mbante Hutben,
një burrë u ngrit dhe tha: u bënë kockë e lëkurë bagëtia e gratë, lutju
Allahu të lëshojë shi për ne. I Dërguari i Allahut ngriti duart dhe u lut.
Enesi tregon: qielli ishte xham, përnjeherë filloi të fryjë erë, më pas u
formuan retë që erdhën duke u dendësuar dhe qielli lëshoi mirësitë e tij;
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ne dolëm dhe rrinin nën shiun derisa u kthyem
nëpër shtëpitë tona. Shiu nuk pushoi deri të Xhumanë
tjetër, atëherë ai burri shkoi tek Profeti [a.s.]
dhe i tha: o i Dërguar i Allahut po shemben shtëpitë
dhe nuk po mbijnë as bimët, prandaj lutju Allahun
ta
ndalojë.
Profeti
[a.s.]
buzëqeshi
dhe
pastaj
tha: o Zoti im për të mirën tonë dhe në dëmin
tonë. Enesi përsëri vazhdon: menjëherë unë shikova
qiellin të hapet rreth Medines si kurorë.
Shkaku i këtij namazi është thatësira, shirat e pakët dhe tharja e
lumenjve. Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se kur pas namazit
shiu vonohet, është sunnet që namazi të përsëritet, të agjërohet tre ditë
për këtë lutje, njerëzit të dalin më këmbë të përulur e të nënshtruar, të
marrin me vete edhe gratë, fëmijët, të moshuarit e të moshuarat dhe
bagëtinë, sepse kështu do të jenë më pranë mëshirës së Allahut.
Gjithashtu të gjithë kanë një mendim të përbashkët se ky namaz
është i vlefshëm kur falet me xhemaat dhe veçmas; në këtë namaz nuk
ka as Ezàn e as Ikàmet; për imamin është sunnet të mbajë një Hutbe pas
faljes së namazit. Në lidhje me mënyrën e faljes së këtij namazi, të gjithë
kanë një fjalë të përbashkët se ky namaz ka dy rekatë, nuk falet kazà dhe
falet siç falet namazi i Bajramit sipas secilit
medhheb,
përveç
Màlikive
e
Hanefive,
të
cilët
kanë thënë: është si namazi i Bajramit, por pa
tekbiret shtesë që merren në namazin e Bajramit.
Imàmitë kanë thënë: është sunnet Kunùti pas çdo tekbiri me një
lutje që të përmbajë kërkim mëshire, butësie dhe lëshimin e shiut.
Të katër medhhebet thonë: këtë lutje e thotë hatibi pas namazit
dhe gjatë këndimit të Hutbes dhe jo në namaz.
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NAMAZI KAZA
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se kujt i mbetet ka
kryer një namaz farz, është i detyruar ta kryej atë, qoftë kur e ka lënë me
qëllim, ose e ka harruar, ose e ka lënë nga padija, ose e ka zënë gjumi;
por nuk ka kryerje të mëvonshme (kazà) të namazit të lënë për shkak të
menstruacioneve dhe lehonisë, pavarësisht se koha është e mjaftueshme,
sepse nanmazi për këto dy shkaqe që u thanë nuk është farz kokë për
kokë dhe, derisa nuk është farz të kryhet në kohën e vet, nuk ka si të jetë
farz të kryhet më vonë (kazà); por ata kanë mendime të ndryshme në
lidhje me të çmednurin, për atë që i ka rënë të fikët dhe të dehurin.
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Hanefitë kanë thënë: është farz të falë namazin
kazà personit të cilit i ka hikur mendja për shkak
se është dehur me një pije haram, si vera e të
ngjashme me të, ose atij që i ka rënë të fikët dhe
të çmendurit, për të cilët namazi nuk është më
farz me dy kushte: e para, të vazhdojë gjendja e
të fiktit dhe çmenduria më shumë se pesë namaze
dhe, kur vazhdon pesë namaze, më e pakta ai ka
farz të falë kazà namazet e mbetura; e dyta,
gjendja e të fiktit dhe çenduria nuk kalojnë gjatë
kohës së namazit dhe, nëse ai vjen në vete dhe nuk
është falur, atëherë ai e ka farz që atë namaz ta
falë
kazà.
Màlikitë kan ëthënë: i kryen kazà i çmenduri dhe ai që i ka rënë
të fikët, kurse i dehuri, nëse dehja është nga pija haram e ka farz të falet
kazà, por nëse dehja është shkatuar nga pije e të tjera lëndë hallall, si
p.sh. ai që ka pirë qumësht të thartuar dhe nga ky qumësht është dehur,
ai nuk e fal kazà namazin e lënë.
Hanbelitë kanë thënë; e fal kazà atij që i ka rënë të fikët dhe i
dehuri prej pijes haram dhe nuk e fal kazà i çmenduri.
Shàfi’itë kanë thënë: i çmenduri nuk e kryen kazà kur është në
gjendjen e tij të çmendjes gjatë gjithë kohës së namazit; gjithashtu atij që
i ka rënë të fikët dhe i dehuri kur as dehja e as humbja e mendjes nga të
fiktët nuk kanë ardhur prej shkaqeve që sjellin ato gjendje, ndryshe që të
dy e kanë farz të falin kazà namazin e lënë.
Imàmitë kanë thënë: në mënyrë absolute i
dehuri e ka farz të falë kazà namazin e lënë dhe
është e barabartë si të ketë pirë pijen dehese
duke e ditur që është dehëse, ose nuk e ka ditur
se është pije dehëse, ose e ka pirë të rafinuar,
ose ka qënë i detyruar, ose i imponuar; kurse i
çmednuri dhe ai që ka humbur mendjen nga të fiktët,
nuk kanë detyrë të falin kazà namazin e lënë.
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SI FALET NAMAZI KAZA
Hanefitë dhe Imàmitë kanë thënë: kujt i mbetet pa falur një
namaz farz, ka detyrë të falë atë namaz kazà, ashtu siç e humbi, pa asnjë
ndryshim e pa asnjë zëvendësim; që do të thotë: atij që i ka mbetur pa
falur një namaz i plotë dhe ai dëshiron ta falë atë namaz kazà, por është
në udhëtim, ai e fal këtë namaz kazà të plotë; në qoftë se ai ka për të
falur kazà një namaz të shkurtuar dhe dëshiron ta falë atë kur është në
vendbanim, ai e fal atë të shkurtuar; kështu qëndron çështja edhe për
namazin që falet me zë dhe namazin që falet pa zë: kur fal kazà namazin
e Mbrëmjes e të Darkës gjatë ditës, i fal me zë dhe kur fal kazà namazin
e Drekës e të Mbasditës natën, i fal ata pa zë.
Hanbelitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: kush dëshiron të falë kazà
namazet e shkurtua që i kanë mbetur, në qoftë se është në udhëtim i fal
të shkurtruara ashtu siç i la pa i falur; në qoftë se është në vendbanim, e
ka farz që namazin e shkurtuar ta falë kazà të plotë. Kështu është çështja
në lidhje me numrin e rekatëve dhe përsa i përket çështjes së namazeve
që falen me zë dhe namazeve që falen pa zë, Shàfi’itë kanë thënë: kush
fal kazà natën e ka farz ta falë me zë, kush fal namazin e Mbrëmjes ditën
e ka farz ta falë pa zë; kurse Hanbelitë kanë thënë: në përgjithësi namazet
e humbura që i fal kazà, ai i fal ato pa zë, pavarësisht se janë namaze që
falen me zë, ose namaze që falen pa zë dhe pavërësisht se i fal natën apo
ditën, me përjashtim të rastit kur është imam dhe namazi është nga ato
namaze që falen me zë dhe i fal kazà natën.
Të gjhithë kanë një mendim të përbashkët, përveç Shàfi’ive, se
është farz falja e namazeve kazà sipas rradhës që kanë namazet e lëna,
fal të përparmin edhe pastaj atë që vjen pas tij; në rast se i ka mbetur pa
falur namazi i Mbrëmjes dhe namazi i Darkës, më parë do të falë kazà
namazin e Mbrëmjes pastaj fal namazin e Darkës,
pra vepron ashtu siç veprohet kur namazet falen në
kohën e vet.
Shàfi’itë kanë thënë: falja e namazeve kazà sipas rradhës është
sunnet dhe nuk është farz, prnadaj ai që fal namazin e Darkës para
namazit të Mbrëmjes, namazi i tij është i vlefshëm.
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BEDELI NË ADHURIM
Të gjithë ndajnë një muddnim të përbashkët se në asnjë rast nuk
është i vlefshëm namazi e agjërimi i dikujt për një të gjallë, qoftë personi
për të cilin kryhet adhurimi i fuqishëm ose i pafuqishëm. Imàmitë kanë
thënë: bedeli për namaz e për agjërim lejohet për të vdekurit; kurse të
katër medhhebet kanë thënë: nuk është i vlefshëm për të vdekurit, ashtu
siç nuk është i vlefshëm edhe për të gjallët.
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se bedeli për Haxh
është i lejuar për të gjallët kur personi për të cilin hyhet bedel është i
pamundur; gjithashtu është i lejuar me më shumë përparësi për të
vdekurit, me përjashtim të Màlikive, të cilët kanë thënë: për kryerjen e
adhurimit me bedel nuk ka asnjë efket as për të gjallët e as për të vdekurit.
Imàmitë janë ndarë më vete, pasi ata e bëjnë farz për djalin që ai
të falë kazà për babën e vet namazet që ka lënë baba, ose të agjërojë
agjërimin që i ka mbetur babës, por edhe ta kanë mendime të ndryshme
ndërmjet tyre, ka prej Imàmive që ka thënë: djali e ka farz të kryejë kazà
të gjitha sa i kanë mbetur babës së tij edhe në qoftë se baba i ka lënë me
qëllim; të tjerë prej Imàmive kanë thënë: djali kryen kazà ato çka i kanë
mbetur babaës për shkak të ndonjë pengimimi si sëmundje e të ngjashme
me sëmundjen; të jerë nga Imàmitë kanë thënë: djali kryen për babën
vetëm ato çka i kanë mbetur për shkak të sëmundjes nga e cila ai ka
vdekur; disa të tjerë prej Imàmive kanë thënë: djali kryen kazà edhe për
nënën e tij ashtu siç kryen për babën e tij.
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NAMAZI ME XHEMAAT
Të gjithë muslimanët pa përjashtim ndajnë një mendim të
përbashkët se namazi me xhemaatë është nga simbolet e nga shenjat e
Islamit dhe se namazin me xhemaatë e ka falur vazhdimisht i Dërguari i
Allahut dhe pas tij kalifët e imamët, por ka mendime të ndryshme nëse
falja e namazit me xhemaatë është farz apo është sunnet?
Hanbelitë kanë thënë: është farz ‘ajn për çdo njeri që ka fuqi dhe
në qoftë se ai e len xhemaatin e falet vetëm, ai ka mëkatuar, por namazi
i tij është i vlefshëm.
Imàmitë, Hanefitë, Màlikitë dhe shumica e Shàfi’ive kanë thënë:
nuk është as farz Ajn e as farzi Kifajeh, por është sunneti Muek’kedeh.
Imàmitë kanë thënë: xhemaati është në rregullat e fesë për
namazet farz dhe nuk është në rregullat e saj në namazet sunnet, me
përjashtim të namazit për kërkim shiu dhe namazit të dy Bajrameve,
madje edhe kur mungojnë kushtet. Të katër medhhebet kanë thënë: në
përgjithësi xhemaati është i ligjëruar në rregullat e ligjit të fesë në namazet
farz dhe në namazet sunnet.

KUSHTET E NAMAZIT ME XHEMAAT
Që namazi i xhemaatë të jetë i vlefshëm, duhet të plotësohen
kushtet vijuese:
1 – Islami, me fjalën e përbashkët të të gjithëve.
2 – Mendja, me fjalën e përbashkët të të gjithëve.
3 – Drejtësia, te Imàmitë, Màlikitë, Hanbelitë dhe në njërën nga
dy transmetimet prej imam Ahmedit. Argumentin për këtë çështje
Imàmitë e kanë nxjerrë nga fjala e Profetit [a.s.]: «Nuk i prinë imam gruaja
burrit dhe as mëkatari besimtarit». Me fjalën e përbashkët të dijetarëve të
Ehli Bejtit thuhet se imami në namaz është si udhëheqja, prandaj mëkatari
në asnjë rast nuk vlen të jetë imam; megjithkëtë ata kanë shtuar: ai që ka
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besin në një burrë dhe fal namaz prapa tij, por më
vonë bëhet e qartë se imami është mëkatar, ai nuk
ka detyrë të përsërisë namazin.
4 – Të jetë mashkull, sepse femra nuk bën të jetë imam për
burrat, por gruaja, me mendimin e të gjithëve, bën që ajo të hyjë imam
për gratë, përveç Màlikive, të cilët kanë thënë: gruaja nuk mund të jetë
imam as për të ngjashmet me të.
5 – Është në moshë të arritur; mosha është kusht për Màlikitë,
Hanefitë dhe Hanbelitë; kurse Shàfi’itë kanë thënë: bën të prijë për imam
fëmija që dallon. Imàmitë kanë dy thënie, njëra prej këtyre thënieve flet
se mosha është kusht dhe thënia e dytë lejon që fëmija që dallon të prijë
për imam kur ai është në moshën e pubertetit.
6 – Numri. Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se numri
më i pakët me të cilin formhet xhemaati me përjashtim të namazit të
Xhumasë, është dy vetë dhe njëri prej tyre është imam.
7 – Te të gjithë, ai që i është ujdisur imàmit nuk del para tij;
bëjnë përjashtim nga ky rregull Màlikitë, të cilët kanë thënë: nuk i prishet
namazi atij që fal namaz me imam kur ai del më përpara se imami.
8 – Vendi i faljes së namazit është unik dhe nuk ka ndarës.
Imàmitë kanë thënë: nuk lejohet që xhemaati të jëtë larg Imàmit më
shumë se sa është e zakonshme, përveç faktit që ata lidhen me imamin
nëpërmjet safëve; gjithashtu nuk lejohet xhemaati për burrat kur ka një
ndarëse, e cila i pengon ata të shohin imamin, ose të shohin të tjerët që
janë lidhur pas Imàmit; bën përjashtim gruaja, për të cilën lejohet të
ujdiset pas një burri kur ka një ndarës, me kusht që asaj të mos i
ngatërrohen veprimet e Imàmit.
Shàfi’itë kanë thënë: nuk ka pengesë që ndërmjet Imàmit e
xhemaatit të këtë një distancë prej 300 krahësh, me kusht që të mos ketë
ndarës.
Hanefitë kanë thënë: kur burri në shtëpinë e tij i ujdiset Imàmit
të xhamisë dhe shtëpia me xhaminë janë ngjitur, në atë mënyrë që të
dyja ndahen vetëm prej murit, namazi i tij është i vlefshëm, me kusht që
këtij nuk i ngatërrohen veprimet e imamit; në qoftë se shtëpia është
ndarë nga xhamia me një rrugë, ose më një lumë, nuk bën që ai të ujdiset
pas imàmit të xhamisë.
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Màlikitë kanë thënë: ndryshimi i vendit nuk
është pengesë për t’iu ujdisur Imàmit edhe kur
ndërmjet iamamit dhe të ujdisurit pas imamait ka
një rrugë, ose rrjedh një lumë, ose ka një mur,
namazi është i vlefshëm përderisa i ujdisuri ka
mundësi të ndjekë me përpikëri imamin.
9 – Me fjalën e përbashkët të të gjithëve dhe në zbatim të së
drejtës së atij që i është ujdisur Imàmit, patjetër duhet bërë nijet për
ujdisjen.
10 – I ujdisuri dhe imami falin të njejtin namaz: të gjithë kanë
një mendim të përbashkët se ujdisja nuk është e vlefshme kur dy namazet
ndryshojnë në farzet dhe në veprime, si p.sh. namazet e përditëshme me
namazin e xhenazes, ose me namazin e Bajramit, gjithashtu ka mendime
të ndryshme edhe për çështje të tjera përveç këtyre që u thanë.
Hanefitë dhe Màlikitë kanë thënë: nuk është i vlefshëm namazi
i atij që fal namazin e Drekës t’i ujdiset atij që fal namazin e Mbasditës,
as ai që fal namaz kazà nuk i ujdiset atij që fal namazin e vaktit, ose e
kundërta, gjithashtu nuk është i vlefshën një namaz kazà që falet duke iu
ujdisur atij që është duke falaur namazin e vaktit.
Imàmitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: në të gjitha këto është i
vlefshëm. Hamnelitë kanë thënë: nuk është i vlefshëm namazi i Drekës
kur ujdiset pas atij që fal namazin Mbasditës, ose e kundërta, por është i
vlefshëm namazi i drekës Kaza i ujdisur pas atij që fal namazin e Dekrës
në kohëne vet.
11 – Përsosmëria e këndimit: ai që këndon Kur’àn në mënyrë të
përsosur nuk lejohet t’i ujdiset atij që nuk këndon mirë; në qoftë se ai që
e këndon mirë i ujdiset një imami që nuk e këndon mirë, namazi i tij
është prishur sipas mendimit të të gjithëve, përveç Hanefive, të cilët
kanë thënë: të dy namazet janë prishur. Për Hanefitë ka një pikëpamje të
qartë: i pashkolluari që ka fuqi, është i detyruar të falë namazin pas atij
që këndon saktë dhe nuk i lejohet të falë namazin vetëm, sepse në
xhemaat atij i jepet mundësia të falë namazin në kohën e vet me këndim
të saktë, qoftë edhe me ndërmjetësinë e xhemaatit.
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Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se
ai që është me abdes i ujdiset atij që është me
tejemmum dhe i ujdisuri ka detyrë të ndjekë imamin
në
këndimin
e
dhikreve:
«Subhàne
rab’bijeladhijm»,
«Subhàne
rab’bijel-aëlà»,
«Semiall’llàhu limen Hamideh»; por ata kanë mendime
të ndryshme nëse është farz ndjekja në këndimin.
Shàfi’itë kanë thënë: e ndjek imamin në namaze që falen pa zë
dhe nuk e ndjek në ato që falen me zë; gjithashtu kanë mendime të
ndryshme nëse i ujdisuri e ka farz të këndojë Fatihan në të gjitha rekatët?
Hanefitë kanë thënë: i ujdisuri nuk e ndjek imamin në këndim
as në namzet që pa zë e as në ato që falen me zë, madje është cituar prej
Imàmit Ebù Hanijfe se këndimi i të ujdisurit pas Imàmit është mëkat.
(Neveviu, komenti i “El-muhedh’dheb”, vëll. 3, f. 365).
Màlikitë kanë thënë: i ujdisuri këndon në namazet që falen pa zë
dhe nuk këndon në namazet që falen me zë.
Imàmitë kanë thënë: këndimi nuk është farz në dy rekatët e para
dhe është farz në rekatin e tretë të namazit të Mbrëmjes dhe në dy rekatët
e mbrapmë të namazit të Darkës, të namazit të Drekës e të namazit të
Mbasditës.
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se i ujdisuri e ndjek
imamin e tij në veprime, por ata kanë mendime të ndryshme në
shpjegimin e ujdisjes.
Imàmitë kanë thënë: kuptimi i fjalës ujdisje është që veprimet e
të ujdisurit të mos jenë para veprimeve të Imàmit dhe as të jenë më të
vonuara, por është domosdoshmëri që ato të jenë të bashkërenditura,
ose fare pak më mbrapa.
Hanefitë kanë thënë: ujdisja realizohet me krahasim me atë që
veprimi i të ujdisurit vjen menjëherë pas veprimit të Imàmit, gjithashtu
ujdisja realizohet edhe me ngadalësim; sikur i ujdisuri të bjerë në ruku
pasi imami e ka ngritur kokën prej rukusë dhe para se ai të ulet për të
rënë në sexhde, atëherë i ujdisur është ndjekës i Imàmit në rukunë.
Màlikitë kamë thënë: kuptimi i ujdisjes është që veprimi i të
ujdisurit të jetë pas veprimit të Imàmit, i ujdisuri as nuk e parakalon
imamin, as nuk është baraz me të dhe as nuk vonohet shumë pas tij, në
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atë masë sa i ujdisuri bie në ruku pra se imami të
ngrejë kokën nga rukuja.
Hanbelitë kanë thënë: ujdisje do të thotë që
i ujdisuri nuk e parakalon imamin në asnjërin prej
veprimeve të namazit dhe as nuk bën asnjërin prej
veprimeve të namazit më me vonesë se imami; i
ujdisuri nuk bie në ruku pasi imami e ka mbaruar
rukunë dhe imami nuk e ka mbaruar rukunë para se i
ujdisuri
të
fillojë
rukunë.

AI QË HYN NË NAMAZ MË VONË
SE IMAMI
Kur një person vjen të falë namaz pasi imami ka filluar namazin
dhe ka falur një rekat, ose më shumë, të gjitha kanë një mendim të
përbashkët se i vonuari duhet të bëjë nijet për faljen e namazit me xhemaat
dhe vazhdon namazin me imamin, por pjesa e namazit që ai fali me
imam, a është për të vonuarin fillimi i namazit apo është fundi i namazit?
Le ta ilustrojmë me një shembull: të supozojmë se ai e arriti imamin në
rekatin e tretë të namazit të Mbrëmjes dhe e fali me imamin këtë rekat,
kështu atij i kanë mbetur të falë dy rekatë dhe ai patjetër që duhet t’i falë
ato; por, rekati i tretë që i ujdisuri arriti të falë me imamin a është për të
rekati i treti ashtu siç është për imamin dhe dy rekatët e mbetura janë të
parat; ose, a është rekati i tretë që i ujdisuri arriti me imamin rekatë i parë
dhe pastaj ai të të bëjë të dytin e të tretin?
Hanefitë, Màlikitë dhe Hanbelitë kanë thënë: atë që i ujdisuri
arrin të falë me imamin, për të ujdisurin është fundi i namazit; në qoftë
se i ujdisuri ka arritur rekatin e fundit të namazit të Mbrëmjes, ai e
llogarit atë gjithashtu fundin e namazit të tij dhe pas këtij ai fal një rekat,
në të cilin këndon Fatihan dhe suren, qëndron në ndejtje dhe këndon
teshehhudin, pastaj fal edhe një rekat, në të cilin këndon Fatihan dhe
suren; me një fjalë me këtë namaz ai rekatin e tretë e ka venë paërpara
dy rekatëve të tjerë dhe ajo pjesë namazi që ai fali me imamin për të
është fundi i namazit, kurse ato që ai i fali pasi kishte mbaruar imami,
për të janë fillimi i namazit.
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Shàfi’itë dhe Imàmitë kanë thënë: atë çka i
ujdisuri arrin ta falë me imamin e llogarit fillim
të namazit të tij dhe jo fundin e namazit; sikur
ai të arrijë një rekatë prej namazit të Mbrëmjes,
e fal atë rekatë me imamin dhe e llogarit si
fillim të namazit dhe pastaj fal rekatin e dytë,
pas
të
cilit
qëndron
në
ndejtje
dhe
këndon
teshehhudin, pastaj fal rekatin e tretë dhe ky
rekatë i fundit
është fundi i namazit të tij.

KUSH KA MË TË DREJTË TË
PRIJË IMAM
Hanefitë kanë thënë: kur mblidhen disa burra për të falur namaz,
sipas renditjes prinë për imam ai që di më mirë rregullat e ligjit të fesë
për namazin, pastaj ai që di të këndojë më mirë Kur’àn, pastaj ai që
është më i përkushtuar, pastaj ai që është më i parë në pranimin e islamit,
pastaj më i moshuari, pastaj ai që ka moral më të mirë, pastaj ai që është
më i bukur. Pastaj më fisniku nga ana e orgjinës, pastaj ai që ka rrobat
më të pastra dhe, në qoftë se janë të barabartë, ata hedhin short ndërmjet
tyre.
Màlikitë: prinë sulltani ose zëvendësi i tij, pastaj imami i xhamisë
dhe i zoti i shtëpisë, pastaj ai që i di më mirë rregullat e ligjit të fesë për
namazin, pastaj ai që di më mirë hadithin, pastaj më i drejti, pastaj ai që
këndon më mirë Kur’àn, pastaj ai që bën më shumë adhurim, pastaj ai
që ka pranuar islamin më parë, më i larti si fis, pastaj ai që ka moralin më
të mirë, pastaj ai që ka rroba më të mira dhe, në se janë të barabartë,
hedhin short ndërmjet tyre.
Hanbelitë kanë thënë: prinë dijetari i çështjeve të fesë (fekijh)
dhe që këndon më mirë Kur’àn, pastaj ai që vetëm këndon më mirë
Kur’àn, pastaj ai që i respekton më shumë rregullat e faljes së namazit,
pastaj ai që këndon më mirë Kur’àn dhe nuk di rregullat e ligjit të fesë në
lidhje më namazin, pastaj vjen më i moshuari, pastaj më i nderuari nga
origjina, pastaj ai që ka bërë migrimin (hixhret) më përpara, pastaj më i
pastri, pastaj më i përkushtuari dhe, nëse janë të barabartë hedhin short.
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Shàfi’itë kanë thënë: në rradhë të parë prinë
për imam valiu (prefekti), pastaj vjen imami i
xhamisë, pastaj më i dituri në çështjet e fesë,
pastaj ai që këndon më mirë Kur’an, pastaj ai që
është më i përkorë, pastaj ai që është më i
përkushtuar, pastaj ai që ka migruar më përpara,
pastaj më i moshuari, pastaj më i virtytëshmi nga
fisi, pastaj ai që ka sjellje më të mirë, pastaj
ai që ka rroba më të pastra, ai që është më i
pastër në trup dhe në mjeshtri, pastaj ai që ka
zërin më të bukur, pastaj i martuari dhe, nëse
janë të barabartë hedhin short.
Imàmitë kanë thënë: kur imamët shprehin dëshirën të garojnë
për të prirë imam, nuk e bëjnë këtë nisur nga ndonjë qëllim i kësaj bote,
ose për atë çka mund t’i japë xhemaati për atë që ai din çështjet efesë,
apo edhe për ndonjë qëllim fetar; por kanë mendime
të ndryshme se cili ka përparësi të prijë imamë
dhe kanë thënë: në rradhë të parë është dijetari i
çështjeve të fesë, pastaj ai që këndon më mirë
Kur’àn, pastaj më i moshuari dhe pastaj ai që ka
më shumë dituri në çështjet e ligjit të fesë.
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NAMAZI I UDHËTARIT
Të gjitha ndajnë një mendim të përbashkët se shkurtimi është i
veçantë për namazt farz me katër rekatë dhe namazi i Drekës, Mbasditës
dhe i Darkës kryhen me nga dy rekatë si namazi i Mëngjesit; por dijetarët
kanë mendime të ndryshme nëse shkurtimi është vetëm kur njeriu është
në udhëtim një veprim që duhet bërë patjetër dhe nuk lejohet të lihet,
apo është lejim i lënë që njeriu të zgjedhë ndërmjet faljes së namazit të
shkurtuar ose të plotë.
Hanefitë dhe Imàmitë kanë thënë: është i vendosur, prandaj
shkurtimi është i përcaktuar.
Medh’hebet e tjera kanë thënë: jo, është vetëm lejim, nëse
dëshiron e fal namazin të shkurtuar dhe nëse dëshiron e fal atë të plotë.
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KONDITAT E SHKURTIMIT
Për shkurtimin ka kondita:
1 – Me fjalën e përbashkët të të gjithëve, të përshkohet një
distancë, e cila te Hanifitë është 24 Fersekh vetëm vajtje dhe nuk
shkurtohet në më pak se kjo distancë.
Imàmitë kanë thënë: 8 Fersekh vajtje ose të bashkur vajtjeardhje(1).
Hanbelitë, Màlikitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: 16 Fersekh vetëm
vajtje dhe kjo distancë nuk ka ndonjë problem kur është më pak se dy
milje, madje Màlikitë kanë thënë: nuk problem as për pakësimin e tetë
miljeve.
Një Fersekh është pesë kilometra e dyzet metra. (“El-Fik’hu alelmedhàhibil-erbeah”, vëll. 4, kapitulli: “konditat e shkurtimit).
Bazuar mbi këtë sqarim, distanca te Hanefitë
është 107 kiometra e 520m; te të tre medhhebet e
tjara është 80 kiometra e 640m; kurse te Imàmitë
është 40 kilometra e 320m.
2 – Me fjalën e përbashtët të të gjithëve, udhëtari e bën qëllim
distancën qysh në fillim të udhëtimit të tij; edhe nijeti i shoqëruesëve të
tij, si bashkëshortja, shërbyesi, robi i luftës dhe ushtari, shokjnë pas nijetit
të urdhëruesit, me kusht që i urdhëruari të dijë qëllimin e urdhëruesit e
të komandantit të tij dhe, në rast se ai nuk e di, ai do të jetë në rregullin
për faljen e namazit të plotësuar.
3 – Te të katër medhhebet nuk lejohet shkurtimi pa i lënë prapa
ndërtesat e vendit.
Imàmitë kanë thënë: kjo nuk mjafton, por patjetër duhet që muret
e qytetit të mbesin pas shpine, ose të mos dëgjohet Ezàni. Kufirin që ata
kanë konsideruar si fillim të udhëtimit, gjithashtu e kanë konsideruar
edhe si përfundim të udhëtimit, që do të thotë se kur udhëtari kthehet
në vdendin e tij, ai ka të drejtë të falë namazin të shkurtuar derisa të
duken muret e qytetit, ose ai dëgjon Ezànin.
4 – Udhëtimi të jetë i lejuar dhe në qoftë se udhëtimi është haram,
si p.sh. personi që ndërmerr një udhëtim për të vjedhur, ose për punë të
tjera të ndaluara, për të nuk ka shkurtim namazi me fjalën e përbashkët
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të të gjithëve, përveç Hanefive, të cilët kanë
thënë: e shkurton në të gjitha rastet edhe kur
udhëtimi është haram, pasi i tillë shtë qëllimi i
urdhërit dhe ai mëkoton për kryerjen e punës haram.
5 – Udhëtari nuk fal namaz duke i’u ujdisur një imami që është
banor vendas, ose me imam një udhëtar që fal namazin të plotë; në
qoftë se udhëtari e bën këtë, atëherë me fjalën e të katër medhhebeve, e
ka farz që namazin ta falë të plotë; por kjo konditë nuk ka efekt te
Imàmitë, të cilët e kanë lejuar ujdisjen e atij që fal namaz të plotë pas atij
që fal namaz të shkurtuar, ashtu siç kanë lejuar edhe të kundërtën, pra
secili kryen detyrën e vet; kështu, nëse udhëtari i ujdiset një imami vendas
në namazet Drekës, Mbasditës dhe të Darkës, ai fal me imamin dy rekatë,
bën ndejtjen me imamin dhe këndon teshehhudin, pastaj vetë jep selam,
kurse imami vazhdon namazin e tij deri në fund; por në rast se një vendali
i ujdeset një udhëtari, ai do të falë dy rekatë , pastaj do të falë vetë dy
rekatët e tjerë që kanë mbetur.
6 – Të bëjë nijet shkurtimin për namazin që
fal në kohën e vet dhe, në rast se nuk e bën nijet
shkurtimin, te Hanbelitë dhe Shàfi’itë, ai e fal
namazin të plotë.
Màlikitë kanë thënë: ëhstë i mjaftueshëm nijeti në namazin e
parë që ai fal të shkurtuar gjatë udhëtimit dhe nuk është e nevojshme të
përtërihet nijeti për çdo namaz.
Hanefitë dhe Imàmitë kanë thënë: nijeti i shkurtimit nuk është
konditë që bën farz shkurtimin; në rast se nuk bën nijet shkurtimin, ai e
ka farz të falë namazin të plotë, sepse rregulli i ligjit të fesë nuk ndryshon
me nijetet dhe se ai e ka bërë nijet udhëtimin qysh në fillim. Imàmitë
kanë thënë: kur udhëtari bën nijet të marrë për vendbanim një vend, por
pastaj ai heq dorë nga nijeti i tij, ai do të falë të shkurtuar namazin që
nuk e ka falur të plotë, qoftë edhe një namaz të vetëm dhe, në rast se ai
ka falur të plotë një namaz të vetëm, por pastaj heq dorë nga ajo që të
bëhet vendas, ai mbetet në rregullin e faljes së namazit të plotë.
7 – Te Hanefitë të mos bëjë nijet se dotë jetë banor vendas për
pesëmbdhjetë ditë rresht, ose për dhjetë ditë te Imàmitë, ose katër ditë
te Màlikitë dhe Shàfi’itë, ose aq kohë sa të hyjnë në të njëzet namaze te
Hanbelitë. Imàmitë kanë shtuar se kur udhëtari as bën nijet e as nuk bën
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nijet të jetë banor vendas, por ngurron dhe nuk e
di se kur do të kryejë nevojën që ka, ai mbetet në
faljen e namazit të shkurtuar derisa të kalojnë
tridhjetë dit, gjithashtu edhe pas këtyre ditëve
ai e ka farz të falë namazin të shkurtuar, qoftë
edhe një namaz të vetëm.
8 – Puna e udhëtarit të mos jetë e tillë që kërkon vazhdimësinë e
punës, si pusgërmuesëve dhe e disa tregtarëve, tregëtia e të cilëve kërkon
vazhdimësinë e udhëtimit dhe mosqëndrimin e tyre nëpër shtëpitë e
veta as gjatë kohës që ata janë banorë vendas; por kjo konditë vihet në
konsideratë vetëm te Hanbletë dhe Imàmitë dhe jo te medhhebet e tjera.
9 – Shtëpia e udhëtarit të mos jetë që merret me vete si shtëpia
e nomadëve të shkretëtirës, të cilët nuk kanë banesë të përherëshme dhe
lëvizin në kërkim të kullotës. Për këtë konditën e fundit veànërisht
Imàmitë janë shprehur fare qartë.
10 – Hanefitë, Hanbelitë dhe Màlikitë kanë thënë: kur udhëtari
kthehet nga udhëtimi dhe vendos të kthehet pikërisht në vendin nga u
nis për udhëtim, ai shikon: në qoftë se kthimi i tij ndodh pa e përshkuar
distancën në të cilën lejohet shkurtimi i namazit, udhëtimi i tij është i
prishur dhe ai e ka farz të falë namazet të plota,
por në rast se ai e ka përshkuar distancën e
përcaktuar në rregullin e ligjit të fesë, ai e fal
namazin të shkurtuar derisa të kthehet në vendin e tij.
Shàfi’itë kanë thënë: kurdo që ati i duhet të kthehet perj udhëtimit,
namazin le ta falë të plotë. (“El-Vexhijz” e Gazàliut, kaitulli “namazi i
udhëtarit”). Që do të thotë: se ai e ka detyrë të falë namazin të plotësuar
në të gjitha gjendjet edhe sikur të përshkojë distancën, sepse lënia e
hollësive është argument që përfshinë të përgjthëshmen.
Imàmitë kanë thënë: kur ai heq dorë nga udhëtimi, ose ngurron
para se të përshkojë distancën, ai e ka farz që namazin ta falë të plotë
edhe në qoftës se e ka përshkuar distancën, e cila e bën detyrë shkurtimin
e namazit, sepse vazhdimësia e nijetit për udhëtim është konditë derisa
ai nuk e ka përshkuar distancën, kurse pas përshkimit të distancës, qëllimi
realizohet me forcë dhe ai nuk qëndon më në nijetin e vet.
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se çdo konditë e
marrë në konsideratë për shkurtimin e namazit, ajo gjithashtu është
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konditë që lejon edhe të mos agjërohet në udhëtim.
Disa medhhebe kanë shtuar edhe një konditë tjetër
që lejon të mos agjërohet në udhëtim, por kjo
konditë do të trajtohet në kapitullin e agjërimit;
kurse Imàmitë nuk kanë shtuar asgjë, por vetëm
kanë thënë: kush nuk agjëron fal namaz të shkurtuar
dhe kush fal namaz të shkurtuar nuk agjëron.

BASHKIMI I DY NAMAZEVE
((Falja e dy namazeve së bashku)
Lejohet bashkimi ndërmjet namazit të Drekës dhe namazit të
Mbasditës, si dhe ndërmjet namazit të Mbrëmjes e namazit të Darkës,
qoftë duke i falur në kohën e namazit të parë, qoftë duke i falur në
kohën e namazit dytë (takdijm dhe teëkhijr); sipas Màlikut, Shàfi’iut dhe
Ahmedit justifikimi për këtë bashkim namazesh është udhëtimi; kurse
Ebù Hanife ka thënë: në asnjë rast nuk lejohet të falen të bashkur dy
namazeve duke vënë si justifikim udhëtimin.
Kuptimi i bashkimit të përparmë (takdim) do të thotë që namazi
i Drekës dhe namazi i Mbasditës të falen së bashku në kohën e namazit
të Drekës dhe kuptimi i shtyrjes (te’khir) do të thotë që namazi i Drekës
dhe namazi i Mbasditës të falen së bashku në kohën
e namazit të Mbasditës.

AI QË NUK DI DHE AI QË HARRON
Imàmitë kanë thënë: ai që e fal namazin të plotë me qëllim kur
është në udhëtim, namazi i tij është pa vlerë dhe ai ka detyrë të falë
namazin në kohëne vet në rast se koha është e mjaftueshme dhe do ta
rifalë atë namaz kazà kur ka kaluar koha për namazin në fjalë; ndërsa ai
që e fal nga që nuk e di se është farz që namazi të falet i shkurtuar, në
mënyrë absolute nuk e përsërit namazin, qoftë brenda kohës së tij, qoftë
jashtë kohës; gjithashtu edhe kur udhëtari e fal namazin të plotë nga
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harresa dhe pastaj kujtohet: në se është brenda
kohës së faljes së namazit, ai e rifal atë namaz,
por në qoftë se ai kujtohet pasi ka kaluar koha
për faljen atij namazi, ai nuk e përsërit.
Imàmitë kanë thënë: atë që zë koha e faljes së namazit duke
pasur mundësi të falë namaz dhe ai udhëton para se të falë namazin, ai e
ka farz që këtë namaz ta falë të shkurtuar; gjithashtu edhe atë udhëtar që
e zë koha e namazit dhe nuk e ka falur namazin derisa kthehet në vendin
e vet, ose kthehet aty ku ka vendbanimin për dhjetë dit, ai ka detyrë që
këtë namaz ta falë të plotë, por me shpjegimin se namazi është duke u
falur në kohën e vet dhe me shpjegimin se ai është në gjendjen që e ka
farz.

PRISHËSIT E NAMAZIT
Namazin e prishin disa veprime:
1 – E folura, sado pak që të jetë përderisa është e përbërë qoftë
edhe nga dy germa, por që merr kuptim, madje edhe kur është një Germë
(1) Rezume prej librit “ElFik’hu alel-medhàhibil-erbeah”).
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e vetme por që përsëri ka kuptim; namazi nuk
prishet nga një germë e vetme kur ajo nuk ka
kuptim; gjithashtu namazi nuk prishet as ga zëri
që përfshinë pa qëllim disa germa.
Hanefitë dhe Hanbelitë nuk kanë bërë dallim në rregullin e ligjit
të fesë për prishjen e namazit nga fjala, qoftë kur fjala del me qëllim
qoftë kur ajo del nga harresa.
Imàmitë, Shàfi’itë dhe Màlikitë kanë thënë: namzi nuk prishet as
kur fajla del nga harresa e as kur ajo është aq pak sa forma e namazit
mbetet e qendrueshme.
Te Imàmitë dhe Màlikitë namazi nuk prishet nga kruarja e fytit
me (kh, kh), qoftë kjo kruarje nga nevoja ose jo; te medhhebet e tjera
namazi prishet kur kruarja e fytit nuk është nga nevoja dhe nuk ka ndonjë
problem nëse ajo është nga nevoja, si p.sh. për të përmirësuar zërin që
germat të dalin të qarta, ose për të udhëzuar imamin në raste gabimi.
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se është e lejuar lutja
gjatë namazit për të kërkuar prej Allahut të lartësuar mirësi dhe faljen e
mëkateve, me përjashtim të Hanefive dhe Hanbelive, të cilët e kanë
kushtëzuar bërjen e të tilla lutjeve vetëm me atë që është thënë në Kur’àn
dhe në sunnetin e Profetit [a.s.], ose me ato që kërkohen vetëm prej
Allahut si furnizim dhe begati.
Nuk është nga fjalët prishëse të namazit kur gjatë namazit thuhet
«Subhàne-ll’llàh» për njoftim, ose për të orientuar imamin, ose për të
ndrequr një gabim të Imàmit.
Të katër medhhebet kanë thënë: nga fjalët prishëse të namazit
është edhe kthimi i përshëndetjes me “Selam”; në rast se një burrë
përshëndet me “Selam” në burrë tjetër që është duke falur namaz dhe ai
i kthen përshëndetjen me “Selam”, namazi i tij
është prishur, por nuk ka problem nëse i kthen
përshëndetjen
me
shenjë.
Imàmitë kanë thënë: është farz për atë që është duke falur namazë
të kthejë përshëndetjen me të njejtën fjalë, kur ajo është me “Selam”
dhe nuk është me ndonjë fjalë tjetër si “mirëmëngjes” e të ngjashme,
por ata e kanë kushtëzuar këtë kthim të përshëndetjes dhe kanë thënë:
kur përshëndetja është në trajtën e “Selamit” edhe kthimi i përgjigjes të
jetë identik, i plotë dhe pa asnjë ndryshim; prandaj përgjigja për
- 162 -

Jurisprudenca sipas pesë medh’hebeve
.............................................................................................................
përshëndetjen: “Selamun alejkum” të jetë pa elifin
dhe lamin e gjuhës arabishte, po kështu të jetë
identike
edhe
përgjigja
për
përpërshëndetjen
e
bërë në trajtën e shquar të arabishtes: “Es’selamu
alejkum”, pra edhe përgjigja të jetë me elifin dhe
lamin e fjalës në arabishte.
2 – Çdo veprim fshirës i formës së namazit është prishës i
namazit, në atë mënyrë që ai që fal namaz i duket një shikuesi se ai nuk
është duke falur namaz dhe, ky është një kusht për të cilin të gjithë kanë
një mendim të përbashkët.
3 – Me fjalën e përbashkët të gjithëve ngrënia dhe pirja e prishin
namazin, por ata kanë mendime të ndryshme për sasisë e ushqimit e të
pijes që e prish namazin.
Imàmitë kanë thënë: kushdo që ha e pi e ka prishur namazin e tij
kur forma e namazit prishet, ose humb ndonjë prej kushteve të namazit
siç është vijueshmëria e veprimeve e të ngjashme me këtë.
Hanefitë kanë thënë: çdo ngrënie e pirje është prishëse e namazit,
shumë ose pak qoftë, madje edhe sikur e ngrëna të jetë një farëz susami
dhe pirja vetëm një pikë ujë, pa bërë dallim nëse ishte me qëllim apo nga
harresa.
Shàfi’itë kanë thënë: çdo gjë që arrin në brendësi të atij që është
duke falur namaz, si ushqim e pije, ajo është prishëse e namazit të tij,
pak ose shumë qoftë dhe është kështu kur ai që po fal namaz ka ngrënë
ose ka pirë me qëllim, duke e dituar se është veprim që e prish namazin;
por në rast se ai nuk e di, ose e ka bërë nga harresa, e pakta nuk sjell
ndonjë dëm, por e shumta e dëmton namazin.
Hanbelitë kanë thënë: e shumta e prish, qoftë me qëllim qoftë
nga harresa, kurse e pakta e prish kur është me qëllim dhe nuk e prish
kur është nga harresa.
4 – Kur ndodh një prishës i abdesit, ose i
guslit, hadeth i madh ose i vogël, te të gjithë
namazi është prishur, por bëjnë përjashtim Hanefitë,
të cilët kanë thënë: prishësi e bën të pavlefshëm
namazin kur ai ndodh para ndejtjes së fundit
në
masën e kohës së Tesheh’hu ditë dhe, në qoftë se
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ndodh
pas Tesheh’hu ditë dhe para selamit, namazi
nuk
prishet.
5 – Qeshja me zë të lartë me fjalën e përbashkëtë të të gjithëve,
përveç Hanfive, të cilët janë shprehur se dispozita e rregullit të ligjit të
fesë për të qeshurën me zë të lartë, është e njëjtë me rregullin e ndodhjes
së hadithit, sipas shpjegimit që u dha më sipër.
Duke qenë se prishësit e namzit kanë një rëndësi të madhe dhe
janë të shumtë e me nëdegë, për çdo medhheb ka një mendim që mund
të përputhet ose mund të jetë i ndryshëm me mendimin e të tjerëve dhe,
është mirësi që në vijim t’i rendisim ashtu siç janë për çdo njerin nga
medhhebet në veçanti:
Shàfi’itë kanë thënë: prishësist e namazit janë: hadethi që e bën
farz marrjen abdes ose guslin; fjala; qarja; rrënkimi në disa raste; lëvizjet
e shumta; dyshimi për nijetin; ngurrimi për të ndërprerë namazin duke
vazhduar faljen; kalimi nga një namaz në një namaz tjetër, me përjashtim
të namazeve farz, pasi kur dëshiron të falë namaz me xhemaat ai e lën
namazin Nafile; zbulimi i auretit, kur është mundësia që të ai të mbulohet;
falja namaz lakuriq kur ka rroba; ndyrësia që nuk falet kur ajo nuk largohet
me shpejtësi; përsëritja e tekbirit të fillimit; lënia me qëllim e ndonjë
veprimi farz; ujdisja pas një personi të cilit nuk mund t’i ujdiset atij për
shkak se ai është mohues, ose për ndonjë shkaka të ngjashëm; shtimi i
një veprimi farz me qëllim; arritja në brendësi e një sendi që prish
agjërimin; mënjanimi prej Kibbles me gjoks dhe kryreja e një farzi para
një farzi tjetër.
Màlikitë kanë thënë: prishës është lënia me qëllim e një veprimi
farz ose nga harresa, kur nuk kujtohet derisa jep selam, duke qenë i
bindur se namazin e ka falur të plotësuar; prishës është zgjatja e veprimit
për forcë zakoni; shtimi me qëllim i një veprimi farz, si p.sh. shtimi i
rukuje ose i një sexhdeje, shtimi i Tesheh’hu ditë jo në vendin e vet duke
qenë në ndejtje; qeshja me zë të lartë me qëllim ose nga harresa; ngënia
e pirja me qëllim; fjala pa qëllim përmirësimi; shfryrja me gojë me qëllim;
vjellja me qëllim; dalja e menjëherëshme e prishësit të abdesit; zbulimi i
gjithë
auretit
ose
diçka
prej
tij;
rënia
e
ndyrësirës prej atij që është duke falur namaz;
lëvizjet e shumta; falja me qëllim ose nga harresa
e më shumë se katër rekatë në namazet katër rekatësh;
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bërja e sexhdes para selamit në sexhden e harrimit;
lënia nga harresa e tre Sune’neteve prej Sun’neve
të namazit së bashku me lënien e sexhdeve të
këtyre
sunneteve.
Hanbelitë kanë thënë: prishës janë: veprimet e shumta; dalja e
menjëherëshme e një ndyrësire që nuk falet; kthimi i shpinës në drejtim
të Kibles; dalja e menjëherëshme e jë prishësi të abdesit; zbulimi i auretit
me qëllim; mbështeja fort në ndonjë send pa pasur ndonjë justifikim;
kthimi në teshehhudin e parë pasi është filluar këndimi kur ai e di dhe
kujtohet; shtimi me qëllim i një farzi nga farzet e namazit; kryerja e disa
farzeve të namazit para farzeve të rradhës; këndimi me melodi që i
ndryshon kuptimin kur është mundësia e këndimit të drejtë; biseda me
qëllim ose nga harresa; i ujdisur pas Imàmit jep selam para Imàmit; ngënia
e pirja nga harresa e nga që nuk e din; kruarja e zërit pa qenë nevoja; nga
fryrja që dalin dy germa dhe qarja jo nga frika e Allahut.
Hanefitë kanë thënë: prishës janë: fjala me qëllim; fjala me
harresë, fjala nga padituria, ose gabimisht; lutja që gjason me fjalët e
nejrëzve; lëvizje të shumta; kthimi i gjoksit në drejtim të kundërt me
Kiblen; ngrënia e pirja; kruarja e fytit me (kh, kh) pa ndonjë justifikim;
bërja (ufff); rënkimi; bërja (hë,hë); qarja me zë; urimi për atë që teshtin
(i thotë jerhamuke-ll’llàh) kur teshtitësi ka thënë (elhamdu lil’làh); thënia
e shprehjes (innà lil’làhi) kur dëgjon një lajm të keq; thënia (elhamdu
lil’làh) kur dëgjon një lajm të gëzueshëm; thënia (subhàne-ll’llàh) ose
(làilàhe il’le-ll’llàh) kur mahnitesh; ai që është me tejemmum shikon ujë;
kur lind dielli dhe ai është duke falur namazin e Mëngjesit; ose kur dielli
është në zenit dhe ai fal namazin e Bajramit; rënia e fashove pas shërimit;
shkaktimi i hadethit me qëllim; në rast se hadethi ishte para këtij hadethi,
namazi i tij nuk është prishur, por ai merr abdes dhe vazhdon namazin
aty ku e la(1).
Imàmitë kanë thënë: namazin e prishin: hipokrizia; ngurrimi në
nijet; nijeti i ndërprerjes kur është duke bërë diçka prej veprimeve të
namazit; lënia e një namazi të mëparshëm dhe kalimi në namazin që
vjen më vonë, p.sh. lë namazin e Drekës dhe kalon në namazin e
Mbasditës, por nëse ai kalon nga namazi i Mbasditës
(1) muddi vlersohet me 800gr. grurë e të tjera të ngjashëm me grurin.
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në namazin e Drekës nuk ka ndonjë pengim edhe në
qoftë se është në mëdyshje se e ka falur namazin e
Drekës dhe bën nijet namazin e Mbasditës, por
ndërkaq kujtohet, në këtë rast atij i lejohet të
kthehet në namazin e Drekës; lejohet kalimi prej
xhemaatit në faljen vetëm dhe nuk lejohet kalimi
nga falja vetëm në faljen me xhemaat, por lejohet
që nga falja e namazit vetëm të kalohet në faljene
e namazit me xhemaat; gjithashtu namazi prishet
kur merret më shumë tekbire fillimi; sikur te marë
tekbirin e fillimit dhe pastaj e mer atë për herë
të dytë, tekbiri i parë është prishur dhe është e
nevojshme të merret nje tekbir i tretë, sikur të
marrë një tekbir fillimi të katërt, tekbiri është
prishur dhe lind nevoja e marrjes së një tekbiri
të pestë; namazi prishet kur shtohet çift një
veprim farz dhe është i vlefshëm kur shtohet tek;
namazi prishet me një ndyrësi të ardhur e që nuk
falet kur nuk është e mundur heqja e saj veçse me
lëvizje të shumta që prishin namazin; kur merr
tejemmum për shkak se nuk ka ujë dhe hyn në namaz,
por pastaj duke qenë në namaz gjenë ujë, tejemmumumi
prishet së bashku me namazin me kusht që ujin e
gjeti para rukusë së rekatit të parë, por nëse ai
gjenë ujë pas rukusë, namazi është i vlefshëm;
namazi prishet kur mungojnë disa nga kushtet, siç
ishin mbulimi, vendi i lejuar për faljen e namazit,
hadethi i befasishëm, kthimi i gjithë trupit nga
mbrapa, ose kah e djathta, ose kah e majta, ose
ndërmjet djathtas-majtas në atë mënyrë që del nga
kthimi në drejtim të Kibbles; fjalët dhe të qarët
për punë të kësaj bote, qeshja me zë; bërja e
veprimeve që e prishin formën e namazit; ngërnia e
pirja; shtimi ose shkurtimi me qëllim i një pjese
të namazit; lënia me qëllim ose nga harresa e
njërit prej pesë farzeve dhe, pesë farzet janë:
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nijeti,
tekbiri
i
fillimit,
qëndrimi
më
këmbë,
Rukija dhe dy sexhdet e një rekati të vetëm dhe
është kështu kur e din se nijeti mund të lihet
mangut por nuk ai nuk mund të shtohet në asnjë
rast.

KALIMI PARA ATIJ QË FAL NAMAZ
Të gjitha ndajnë një mendim të përbashkët se kalimi para atij që
është duke falur nanamz nuk e prish namazin e tij, por kanë mendime të
ndryshmë në lidhje me atë se a është haram ky kalim?
Imàmitë kanë thënë: kalimi nuk është haram
as për kaluesin e as për atë që është duke falur
namaz, por është sunnet që kush fal namaz të vërë
para vetës një ndarës (sutreh) që pengon kalimin
dhe kjo “Sutreja” apo ndarësi mund të jetë një
shkop, një litar, një grumbull me dhe e të tjera
sende, të cilat ai që po fal namaz i ka vënë si
shenjë e për madhështimin e namazit dhe që të jetë
i shkëputur prej njerëzve dhe i drejtuar kah i
Vërteti.
Màlikitë, Hanefitë dhe Hanbelitë kanë thënë: në të gjitha rastet
është haram të kalohet para atij që është duke falur namaz dhe është e
barabartë si të ketë vënë ndarës si të mos ketë vënë; madje Hanefitë
kanë thënë: ai që fal namaz e ka haram të falë namaz në prani të njerëzve,
kur me namazin e tij bëhet pengesë për kalimin e njerëzve, në një kohë
që ka mundësi të largohet.
Shàfi’itë kanë thënë: kalimi para atij që është duke falur namaz
është haram kur falësi nuk ka vënë para vetes një ndarës (sutreh), por
nëse ndarësi është vënë, atëherë nuk ka më as haram e as Keràhet.
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AGJËRIMI
Agjërimi në muajin e Ramazanit është njëri prej shtyllave të
Islamit dhe që agjërimi është farz nuk është e nevojshme të sillen
argumente, pasi kush e mohon se agjërimi është farz, ai në çast del prej
Islamit, sepse agjërimi ashtu si namazi është nga domosdoshmëritë e
fesë, prandaj në shkallë të barabartë të gjithë kanë detyrë ta dinë: i dituri
dhe injoranti, i madhi dhe i vogli.
Agjërimi është bërë farz në muajin Sha’ban të vitit të dytë të
Hixhretit dhe është farzi ajn (detyrë që duhet ta kryejë çdo i obliguar)
dhe nuk lejohet të mos agjërohet me përjashtim të shkaqeve vijuese:
1 – Menstruacionet dhe hemorragja e lehonisë; nëse gruaja është
me menstruacione ose është në periudhën e lehonisë, me mendimin e
përbashkët të të gjithëve, agjërimi i saj në këto dy kohë nuk është i
vlefshëm.
2 – I sëmuri, për të cilin medhhebet kanë shpjegimet përkatëse:
Imàmitë kanë thënë: nuk lejohet agjërimi kur sjellë sëmundje, ose shton
sëmundjen, ose shton dhimbjen e sëmundjes, ose vonon shërimin, sepse
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sëmundja është dëmtim dhe dëmtimi është haram,
por edhe ndalimi nga adhurimi sjell shkatërrim
dhe, nëse i sëmuri do të agjëronte në një gjedje
të tillë, agjërimi i tij nuk do të ishte i vlefshëm,
madje ai nuk duhet të agjërojë edhe atëherë kur
mendja më shumë i thotë se do të sëmuret, ose
sëmundja do t’i shtohet; kurse dobësia qoftë edhe
e madhe, nuk është shkak për të mos agjëruar,
përderisa
zakonisht
agjërimi
në
gjendje
dobësie
përballohet, pasi shkaku që e bën farz të mos
agjërohet është vetëm sëmundja dhe nuk është as
pafuqia, as kur njeriu liget e as puna e rëndë;
ndryshe si do të ishte puna për ato detyrime që
kanë vështirësi dhe që kërkojnë shpenzime?!
Të katër medhhebet kanë thënë: kur agjëruesi sëmuret, ose ka
frikë se do t’i shtohet sëmundja nga agjërimi, ose ka frikë do të vonohet
shërimi i sëmundjes, nëse dëshiron agjëron dhe nëse dëshiron nuk
agjëron, sepse mos agjërimi nuk është domosdoshmëri, është vëtëm lejim
dhe në një gjendje të tillë nuk është më detyrim;
por nëse njeriut i anon mendja më shumë se ai do
të sëmuret rëndë, ose do t’i paralizohet ndonjëra
prej shqisave të tij, atëherë e ka detyrim të mos
agjërojë, sepse agjërimi i tij në këtë gjendje nuk
është i vlefshëm.
3 – Gruaja shtatzënë në prag të lindjes dhe gruaja me fëmijë për
gjiri. Të katër medhhebet kanë thënë: kur gruaja që ka fëmijën për gjiri
ose gruaja shtatzënë ka frikë për fëmijën ose për veten e saj, agjërimi i
saj është i vlefshëm, gjithashtu asaj i lejohet të mos agjërojë dhe, nëse
ajo nuk agjëron, me fjalën e për bashkët të tëgjithëve, ka detyrë të plotësojë
agjërimin kazà; por ata kanë mendime të ndryshme në lidhje me çështjen
e shlyerjes. Hanefitë kanë thënë: në mënyrë absolute nuk është farz.
Màlikitë kanë thënë: shlyerja është farz për gruan me fëmi për gjiri dhe
nuk është farz për gruan shtatzënë. Hanbelitë dhe Shàfi’itë kanë thënë:
shlyerja është farz për gruan me fëmi për gjiri dhe për gruan shtatzënë
kur gruaja ka frikë vetëm për të voglin e saj, por nëse ajo ka frikë për
vetedhe për të voglin e saj, atëherë ajo do të agjërorë kazà dhe do të bëjë
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shlyerje.
Shlyerja
për
çdo
ditë
agjërimi
është
një Mudd dhe Muddi është ushqimi për një të
v a r f ë r (1).
Imàmitë kanë thënë: kur dëmtohet gruaja shtatzënë të cilës i
është afruar koha e lindjes, ose dëmtohet fëmija i saj, ose dëmtohet
fëmija që ushqehet me qumësht gjiri, gruaja ka detyrë të mos agjërojë
dhe nuk lejohet që ajo të agjërojë, sepse dëmtimi është haram. Të gjithë
kanë një mendim të përbashkët se gruaja ka detyrë të agjërojë kazà dhe
të bëjë shlyerjen kur dëmtimi është mbi fëmijën dhe, nëse dëmtimi është
mbi vetë gruan, disa prej Imàmive kanë thënë: agjëron kazà dhe nuk
bën shlyerje; por të tjerë kanë thënë: agjëron kazà edhe shlyerjen.
4 – Udhëtimi me kushtet që merren në konsideratë për
shkurtimin e namazit, ashtu siç e pamë më sipër sipas secilit medhheb;
por të katër medhhebet mbi ato kushte kanë shtuar edhe një kusht tjetër:
udhëtari e fillon udhëtimin para agimit dhearrinë në vendin ku fillon
lejimi për faljen e shkurtuar të namazit para agimit, nëse ai e fillon
udhëtimin pasi ka aguar, ai e ka haram të mos agjërojë dhe, nëse ai nuk
agjëron, atëherë do të agjërojë kazà dhe do të bëjë edhe shlyerjen. Shàfi’itë
kanë shtuar edhe një kusht tjetër: që udhëtari të mos jetë vazhdimisht në
udhëtim si puna e qeraxhive dhe, nëse ai e ka
zakon, atëherë ai nuk ka të drejtë të mos agjërojë,
sepse prishja e agjërimit te Shàfi’itë në udhëtim
është vetëm lejim dhe nuk është detyrim, prandaj udhëtari për të cilin
plotësohen të gjitha kushtet bën zgjedhjen e vet: nëse dëshiron e agjëron
dhe nëse dëshiron nuk agjëron; por duhet ditur se veçanërisht Hanefitë
kanë thënë: shukrtimi i namazit në udhëtim është detyrim dhe nuk është
lejim.
Imàmitë kanë thënë: kur për udhëtarin plotësohen kushtet për
shkurtimin e namazit, atij nuk i pranohet agjërimi dhe në rast se ai agjëron,
ka detyrë të agjërojë kazà, por nuk bën shlyreje. Kështu qendron problemi
kur ai e fillon udhëtimin para se dielli të arrijë zenitin; ndërsa kur ai e
fillon udhëtimin në kohën që dielli është në zenit, ose pasi dielli e ka
kapërxyer zenitin, ai ka detyrë të vazhdojë agjërimin dhe, në qoftë se ai
e prish agjërimin, atëherë ai është i detyruar të bëjë shlyerjen e caktuar
për atë që e prishi agjërimin me qëllim. Kur udhëtari arrin në vendin e
vet para se dielli të arrijë në zenit, ose arrin në atë vend të cilin ai e ka
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bërë vendqëndrim për dhjetë
ditë dhe gjatë kësaj
kohe nuk ka futur në gojë asgjë nga prishësit e
agjërimit, ai e ka farz të vazhdojë agjërimin dhe,
nëse do të prishë agjërimin, atëherë është si ai
që e prish agjërimin me qëllim.
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se ai që vuan nga
sëmundja e etjes së fortë, për të lejohet të prishë agjërimin dhe, nëse më
vonë ai ka mundësi, ka detyrë të agjërojë kazà dhe, sipas të katër
medhhebeve, ai nuk ka detyrë të bëjë shlyerje; kurse te Imàmitë ai e ka
farz që përveç agjërimit kazà të bëjë edhe shlyerje në masën e një muddi.
Dijetarët kanë mendime të ndryshme nëse uria e fortë është prej faktorëve
që e lejojnë prishjen e agjërimit ashtu si etja? Të katër medhhebet kanë
thënë: uria dhe etja janë të barabarta dhe për secilën lejohet të prishet
agjërimi; kurse Imàmitë kanë thënë: nuk lejohet të prishë agjërimin, ne
përjashtim të rastit kur është frikë se nga agjërimi do të sëmuret.
6 – I moshuari dhe e moshuara të pafuqishëm që kanë vështirësi
të mëdha dhe nuk e përballojnë dot agjërimin, kanë lejë të prishin
agjërimin, por ata bëjnë shlyerjen për çdo ditë agjerim duke ushqyer një
të varfër; kështu është çështja edhe për të sëmurin, për të cilin shpresohet
që të shërohet gjatë ditëve të vitit. Në lidhje me këtë dispozitë të gjithë
janë në një fjalë të përbashkët, përveç Hanbelive,
të cilët kanë thënë: shlyerja është sunnet dhe nuk
është
farz.
7 – Imàmitë kanë thënë: nuk është farz agjërimi kur njeriu ka
humbur vetëdijën edhe kur kjo i ndodh në një pjesë të ditës, përveç
rastit kur ai e ka bërë nijet të agjërojë para se të humbë vetëdijën dhe,
nëse ai vjen në vete, ka detyrë të mos e agjërojë.

LARGIMI I PENGIMIT
Kur largohet pengimi që lejon prishjen e agjërimit, si në rastin
kur i sëmuri shërohet, ose femija arrin moshën e obligimit me detyrimet
e fesë, ose udhëtari kthehet prej udhëtimit, ose gruaja me menstruacione
pastrohet, te Imàmitë dhe Shàfi’itë, për atë është sunnet të mos hajë e të
mos pijë, kurse te Hanefitë dhe Hanbelitë, për të është farz të mos hajë
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e të mos pijë;
është as farz e

ndërsa Màlikitë
as sunnet.

kanë

thënë:

nuk

KUSHTET E AGJËRIMIT
Më lart u tha se agjërimi në muajin Ramazan është farzi Ajn për
çdo të obliguar me detyrimet e fesë dhe “i obloguar” është i mençuri që
ka arrirë moshën e pjekurisë seksuale; prandaj agjërimi nuk është farz
për të çmendurin kur ai është në gjendjen e tij të çmendurisë dhe nëse i
çemduri agjëron, agjërimi i tij nuk është i vlefshëm; kuse fëmija nuk e ka
farz të agjërojë, por agjërimi i tij është i vlefshëm nëse ai është në moshë
që dallon.
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Që

agjërimi të jetë i vlefshëm kërkohen disa
kushte dhe këto janë: Islami, nijeti, ashtu siç
është edhe për adhurimet e tjera: nuk pranohet
agjërimi i atij që nuk është musliman dhe me
fjalën e përbashkët të të gjithëve, nuk pranohet
as ndalimi nga ngrënia e pirja pa bërë nijetin për
agjërim, duke shtuar se gruaja të mos jetë në
kohën e menstruacioneve e të lehonisë, ose agjëruesi
është
sëmurë,
ose
është
në
udhëtim,
sipas
shkoqitjeve të dhëna më sipër.
Përsa i përket të dehurit dhe të atij që ka humbur vetëdijën,
Shàfi’itë kanë thënë: agjërimi i këtyre të dyve nuk është i vlefshëm kur
ata kanë humbur ndjenjat gjatë gjithë kohës, por nëse i kanë ndjenjat të
humbura në një pjesë të kohës, agjërimi i tyre është i vlefshëm dhe në
mënyrë të prerë, vetëm ai që ka humbur vetëdijën e ka farz të agjërojë
kazà, qoftë kur humbja e vetëdijës ka ardhur për shkakun e tij, qoftë kur
i është shkaktuar me forcë; ndërsa i dehuri nuk e ka farz, përveç rastit
kur dehja është absolutisht për shkak të tij.
Màlikitë kanë thënë: agjërimi i këtyre të dyve nuk është i vlefshëm
kur dehja dhe humbja e vetëdijës ka vazhduar nga agimi deri në
perëndimin e diellit, ose për më të shumtën e kohës; por në rast se ka
vazhduar gjysmën e ditës, ose më pak dhe ata të dy kanë qenë të
ndërgjegjshëm në kohën e nijetit dhe e kanë bërë nijetin, por nëse pastaj
ka humbur vetëdijën ose është dehur, nuk e ka farz të agjërojnë kazà. Te
Màlikitë koha e nijetit për agjërim është nga perëndimi i diellit deri në
agim.
Hanefitë
kanë
thënë:
ai
që
ka
humbur
vetëdijës,
është
plotësisht
si
i
çmenduri
dhe
rregulli i ligjit të fesë për të çmendurin te
Hanefitë,
është
që
çenduria
të
vazhdojë
gjatë
gjithë muajit Ramazan, prandaj ai nuk e ka farz të
agjërojë kazà; por nëse ai çmendet vetëm gjysmën e
muajit dhe në gjysmën e fundit
të muajit vjen më
vete, ai agjëron ditët që kanë mbetur dhe agjëron
kazà ditët gjatë cilave ishte i çmendur.
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Hanbelitë kanë thënë: e kanë farz të agjërojnë
kazà i dehuri dhe ai që ka humbur vetëdijën dhe
është e barabartë si kur gjendja e tyre të ketë
ardhur nga imponimi ose të jetë prej vetë atyre.
Imàmitë kanë thënë: vetëm i dehuri e ka farz të agjërojë kazà
dhe është e barabartë qoftë ose jo dehja prej veprimit të tij; kurse ai që
ka humbur vetëdijën nuk e ka farz të agjërojë kazà edhe atëherë kur
humbja e vetëdijës është e lehtë.
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PRISHËSIT E AGJËRIMIT
Prsihës të agjërimit janë sendet për të cilat është farz të ndalohen
nga agimi deri në perëndimin e diellit dhe prishësit e agjërimit janë:
1 – Ngrënia dhe pirja me qëllim, pasi që të dyja e prishin agjërimin
dhe me fjalën e përbashkët të të gjithëve e bëjnë farz agjërimin kazà, por
dijetarët e fesë kanë mendime të ndryshme se përveç agjërimit kazà a
është farz edhe shlyerja. Imàmitë dhe Hanefitë kanë thënë: është farz;
kurse Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: nuk është farz.
Kush ha e pi kur harron se është agjërueshëm, ai nuk ka detyrë
as të agjërojë kazà e as të bëjë shlyerje, me përjashtim të Màlikive, të cilët
kanë bërë farz që ai vetëm të agjërojë kazà.
Në kuptimin e ngënies e pirjes është edhe pirja e duhanit që u
është bërë aq shumë zakon njerëzve.
2 – Marrëdhënia intime me qëllim. Te të gjithë është veprim
prishës që bën farz agjërimin kazà dhe shlyerjen.
Shlyerja është: lirimi i një skllavi, në se nuk gjenë: agjërimi dy
muaj rrjesht, nëse nuk e përballon: ushqimi i 60 të varfërve; kurse Imàmitë
e Màlikitë kanë lënë që i obliguari me detyrimet e fesë të zgjedhë: ose
lirimin e skllavit, ose agjërim dy muaj rrjesht, ose ushqimin e 60 të
varfërve; kurse Shàfi’itë, Hanbelitë dhe Hanefitë kanë thënë: shlyerja
është sipas kësaj renditjeje: ai ka detyrë të lirojë një skllav, nëse nuk ka
mundësi agjëron, nëse nuk ka mundësi jep ushqim për të varfërit.
Imàmitë kanë thënë: është farz të bashkohen: lirimi i skllavit,
agjërimi dy muaj rrjesht dhe ushqimi i 60 të varfrve kur e ka prishur
agjërimin me haram, si p.sh: ka ngrënë gjë të grabitur, ka pirë verë ose ka
kurvëruar.
Kurse marrëdhëniet intime me harresë nuk e prishin agjërimin
te Hanefitë, Shàfi’itë dhe Imàmitë, por e prishin te Hanbelitë dhe
Màlikitë.
3 – Me fjalën e përbashkët të të gjithëve dalja e spermës është
prishëse e agjërimit, kur ajo realizohet me dëshirë; madje Hanbelitë kanë
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thënë: edhe muddhji (ujthi i hollë që del para
spermës), sepse muddhji del për shkak të shikimit
të përsëritur e të ngjashme me shikimin, në këtë
rast agjërimi i tij është prishur.
Të katër medhhebet kanë thënë: dalja e spermës bën farz
agjërimin kazà dhe jo shlyerjen.
Imàmitë kanë thënë: bën farz agjërimin kazà dhe shlyerjen.
4 – Vjellja me qëllim e prish agjërimin dhe bën farz agjërimin
kazà te Imàmitë, Shàfi’itë dhe Màlikitë; ndërsa Hanefitë kanë thënë: kush
vjellë me qëllim, ai nuk e prish agjërimin kur goja nuk i mbushet me të
vejllët; kurse prej imam Ahme ditë kemi dy transmetime. Të gjithë kanë
një mendim të përbashkët se vjellja e imponuar nuk e prish agjërimin.
5 – Hixhameja (marrja gjak në shpinë), veçanërsiht te Hanbelitë,
të cilët kanë thënë: kur bëhet hixhame, ajo i prish agjërimin mjeshtrit të
hixhames dhe atij që i bëhet hixhame.
6 – Inxheksionet e ujshme e prishin agjërimin dhe bëjnë farz
agjërimin kazà; një grup prej Imàmive ka thënë: inxheksionet bëjnë farz
edhe shlyerjen kur ato bëhen pa qenë të domosdoshme.
7 – Pluhuri i trashë, sidiomos te Imàmitë, të cilët kanë thënë:
kur pluhuri i trashë si miell arrin në zgavrën e gojës, agjërimi prishet,
sepse është më i dukshëm se inxheksioni dhe se duhani që njerzit e kanë
bërë zakon.
8 – Vënia e kohlit në sy (lyerja e syve për zbukurim) e prish
agjërimin, veçanërisht te Màlikitë, kur kohli vihet gjatë ditës dhe kur
shija e kohlit ndihet në fytin e njeriut.
9 – Ndërprerja e nijetit për agjërim, p.sh: bën nijet të prishë
agjërimin dhe pastaj bën hixhamen (merr gjak), agjërimi i tij është prishuar
te Imàmitë dhe Hanbelitë dhe nuk është prishur te medhhebet e tjera.
10 – Shumica e Imàmive kanë thënë: në qoftë se njeriu e zhytet
plotësisht në ujë, ose zhyt vetëm kokën, agjërimi i tij është prishur dhe ai
ka farz të agjërojë kazà dhe shlyerjen; kurse medhhebet e tjara kanë
thënë: kjo nuk ka asnjë efekt në prishjen e agjërimit.
11 – Imàmitë kanë thënë: kush rrin xhunub me qëllim në muajin
Ramazan deri në agim, agjërimi i tij është prishur dhe ai e ka farz: agjërimin
kazà dhe shlyerjen; kurse medhhebet e tjera kanë thënë: agjërimi është i
vlefshëm dhe gjendja e tij xhunub nuk ka asnjë efekt mbi agjërimin.
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12 – Imàmitë kanë thënë: kush gënjen me qëllim
për Allahun e për të Dërguarin e Tij, ose flet,
ose shkuran se Allahu ose i Dërguari i Tij ka
thënë kështu e ka urdhëruar kështu, duke e ditur
mirë se po gënjen me fjalën që thotë, agjërimi i
tij është prishur dhe ai ka farz: të agjërojë kazà
dhe shlyerjen; madje që grup prej dijetarëve të
Imàmive janë shtyrë deri në fund dhe kanë thënë:
ky gënjeshtar duhet të bëjë tre llojet e shlyerjes:
lirimin e skllavit, agjërimin dy muaj rrjesht dhe
ushqimin e
60 të varfërve.
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LLOJET E AGJËRIMIT
Dijetarët (fukahatë) e medhhebeve e kanë ndarë agjërimin në
katër lloje: farz, sunnet, haram dhe Keràhet.

AGJËRIMI FARZ
Me fjalën e përbashkët të të gjithëve në agjërimin farz hyn:
agjërimi i Ramazanit, agjërimi kazà i Ramazanit dhe agjërimi për shlyerje;
ndërsa kurse Imàmitë kanë shtuar edhe dy lloje të tjera agjërimi: njëri
hyn në kapitullin e Haxhit dhe tjetri në kapitullin e Iëtikàfit. Më sipër
është folur rreth agjërimit të Ramazanit, kushteve të agjërimit dhe të
prishësve të agjërimit, kurse në këtë kapitull do të flitet për agjërimin
kazà të Ramazanit dhe për shlyerjen që ka farz të kryejë ai që e ka prishur
agjërimin në Ramazan, ndërsa llojet e tjera të agjërimit do të trajtohen
në një kapitull të veçantë.

AGJËRIMI KAZÀ I RAMAZANIT
Këtu keni disa çështje:
1 – Të gjithë ndajnë një fjalë të përbashkët se kush ka farz të
agjërojë kazà ditët e Ramazanit që nuk ka agjëruar, është i detyruar t’i
agjërojë ato ditë mbrenda vitit në të cilin ai e ka prishur agjërimin, që do
të thotë: agjëron brenda kohës nga Ramazani që ai i ka lënë ditët e tij pa
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agjëruar deri në Ramazanin e ardhshëm, por ai ka
të drejtë të zgjedhë ditët në të cilat do të
agjërojë kazà, me përjashtim të ditëve gjatë të
cilave agjërimi është haram, por për ditët kur
agjërimi është i ndaluar do të flitet më poshtë;
është detyrë që agjërimi kazà i Ramazanit të kryhet
sa më shpejt, megjithëse mund edhe të shtyhet deri
para Ramazanit të ardhshëm me aq
ditë sa ka farz
të agjërojë kazà prej Ramazani të parë.
2 – Me fjalën e përbashkët të të gjithëve: kush ka mundësi të
kryejë agjërimin kazà mbrenda vitit dhe e len nga shkujdesja derisa hyn
Ramazani i dytë, ai e ka farz të agjërojë Ramazanin që hyri dhe pastaj të
agjërojë kazà ditët që nuk ka agjëruar në Ramazanin e parë, por përveç
agjërimit ai duhet të bëjë edhe shlyerje me nga një mudd për çdo ditë;
nga ky rregull bëjnë përjashtim Hanefitë, të cilët kanë thënë: ai vetëm
agjëron kazà dhe nuk bën shlyerje. Në rast se nuk ka fuqi të agjërojë
kazà për shkak se sëmundja i vazhdon nga Ramazani i parë deri në
Ramazanin e dytë, te të katër medhhebet ai nuk farz as të agjërojë kazà
e as të bëjë shlyerje, kurse Imàmitë kanë thënë: për atë rrëzohet vetëm
agjërimi kazà dhe i mbetet detyrë të bëjë shlyrjen duke dhënë një mudd
për çdo ditë, pra çdo ditë të ushqejë një të varfër.
3 – Kur është i fuqishëm të kryejë agjërimin kazà gjatë ditëve të
vitit, por ai e vonon me qëllim që ato t’i agjërojë afër Ramazanit të dytë
dhe ditët e agjërimit kazà të bashkohen me Ramazanin e ardhshëm, por
atij i ndodh një pengesë derisa hyn Ramazani, nëse puna është kështu, ai
është i detyruar vetëm të kryejë agjërimin kazà dhe nuk ka detyrë të bëjë
shlyerje.
4 – Kush e prish agjërimin në Ramazan për ndonjë pengim dhe
i ka umndësitë të kryejë agjërimin kazà, por nuk e kryen derisa vdes,
imàmitë kanë thënë: djali i tij më i madh e ka farz të agjërojë kazà për të.
Hanefitë, Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: ai jep sadaka për
të një mudd për çdo ditë.

(1) Hanefitë kanë thënë: në qoftë se ai dëshmon te kadiu (gjykatësi i sheri’atit), por
dëshmia e tij hidhet poshtë, ai ka detyrë vetëm të agjërojë ditën kazà dhe nuk detyrë
të bëjë shlyerje. (“ElFik’hu alel-medhàhibil-erbeah”).
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Màlikitë
kanë
thënë:
jep
sadaka
për
të
kujdestari kur ai ka lënë testament që të jepet
sadaka dhe, në qoftë se nuk ka testament, atëherë
nuk është detyrë të jepet.
5 – Kush kryen agjërim kazà për ditën e lëna të Ramazanit dhe
ka kohë të mjaftueshme, atij i lejohet të heqë dorë nga agjërimi dhe të
prishë agjërimin qoftë para se dielli të arrijë në zenit, ose edhe më pas
dhe me fjalën e përbashkët të të katër medhhebeve, mbi të nuk bie asnjë
përgjegjësi.
Kurse Imàmitë kanë thënë: lejohet që ai të prishë agjërimin para
se dielli të arrijë zenitin dhe nuk lejohet pasi dielli të kapërtxejë zenitin,
sepse ai kohën më të shumtë të ditës e kaloi agjërueshëm dhe se tani ka
mbaruar edhe koha gjatë së cilës ai mund të
përtërinte nijetin, prandaj në qoftë se e prish
agjërimin pasi dielli ka kaluar zenitin, ai është
i detyruar të bëjë shlyerjen duke dhënë ushqim për
dhjetë të varfër dhe, nëse nuk i ka mundësitë për
këtë, atëherë ka detyrë të agjërojë tre ditë.

AGJËRIMI PËR SHLYERJET
Agjërimi për shlyerjet është disa llojesh: agjërim shlyerje për vrasje
gabimisht, agjërim shlyerje për betimin e për të taksur dhe agjërim shlyerje
për “dhihàr” (kur burri i thotë gruas së tij: të kam si nënën time). Për
këto lloje agjërimesh në ligjin e fesë ka rregulla të veçanta që trajtohen
në kapitujt përkatës. Këtu do të flitet për personin që kryen agjërim
shlyerje për ditët që ai e ka prishur agjërimin gjatë Ramazanit.
Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanefitë kanë thënë: kush ka detyrë të
agjërojë dy muaj rrjesht për shkak se ka prishur agjërimin në ditë
Ramazani, gjatë këtyre dy muajve atij nuk i lejohet të prishë agjërimin
qoftë edhe një ditë të vetme, sepse kështu ai e ndërpret vijueshmërinë,
por nëse ai e prish agjërimin për shkak të ndonjë pengimi, ai është i
detyruar të rifillojë agjërimin e dy muajve nga e para.
Hanbelitë kanë thënë: prishja e agjërimit për shkak të ndonjë
penguesi të parashikuar në ligjin e fesë nuk e ndërpret vijueshmërinë.
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Imàmitë
kanë
thënë:
që
të
realizohet
vijueshmëria është e mjaftueshme që ai të agjërojë
të plotë muajin e parë dhe një ditë të vetme nga
muaji i dytë; në qoftë se vepron kështu, atij i
lejohet të prishë agjërimin dhe pastaj e vazhdon
agjërimin aty ku e la; në qoftë se ai e prish
agjërimin në muajin e parë pa pasur ndonjë pengim,
ai e ka farz të rifillojë agjërimin e shlyerjes
nga e para, por nëse ai e ka prishuar për shkak të
ndonjë
pengimi
të
justifikuar,
sipër
shembull
menstruacionet, ky lloj pengimi nuk e ndërpret
vijueshmërinë, por duhet të presë derisa të largohet
pengimi dhe pastaj plotëson agjërimin.
Gjithashtu Imàmitë kanë thënë: kush nuk ka fuqi as të agjërojë
dy muaj, as të lirojë një skllav dhe as të ushqejë 60 të varfër, ai përzgjedh:
ose agjëron 18 dit, ose jep sadaka aq sa ka mundësi dhe, në qoftë se nuk
ka mundësi as për këtë, atëherë ai jep aq sadaka sa ka mundsi ose agjëron
aq
ditë sa ka fuqi; në qoftë se nuk ka mundësi
për asgjë nga këto, atëherë le t’i kërkojë Allahut
të lartësuar faljen e mëkateve.
Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanefitë kanë thënë: kur nuk ka mundësi
të kryejë asnjërën nga llojet e shlyerjeve, ai vazhdon të jetë në detyrimin
e tij derisa të bëhet në gjendje për t’i kryer ato, sepse kjo është kërkesë e
rregullave të ligjit të fesë.
Hanbelitë kanë thënë: kur nuk ka mundësi, shlyerjet rrëzohen
prej tij, madje edhe nëse më vonë atij i vijnë mundësitë, përsëri ai nuk ka
asnjë detyrim.
Të gjitha kanë një fjalë të përbashkët se shlyerja përsëritet me
përsëritjen e shkakut që e bën të detyrueshëm, p.sh e prish agjërimin dy
ditë ose më shumë; prandaj kur agjëruesi ha e pi gjatë dy ditëve, ai ka
farz të kryej dy shlyerje, kurse ai që han e pin, ose kryen marrëdhënie
intime vetëm një ditë, Hanefitë, Màlikitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: shlyerja

(1) Në vitin 1939 dita e Kurban Bajramit në Egjypt ka qenë ditë e Hënë, në Saudi ka
qenë ditën e Mart dhe në Bombei ka qenë ditë e Mërkurë.
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nuk përsëritet, sa herë të jetë përsëritur prishja
e agjërimit dhe sido që të jetë lloji i prishësit.
Hanbelitë kanë thënë: nëse llojet e prishësve
janë disa brenda një dite të vetme, nëse ai bën
shlyerjen për prishësin e parë, që do të thotë
shlyerja ka hyrë ndërmjet dy prishësve, ai është i
detyruar të kryejë një shlyrje të dytë, por nëse
ai nuk e ka kryer shlyerjen për prishësin e
mëparshëm, është e mjaftueshme vetëm një shlyerje
për të gjithë prishësit e tjerë.
Imàmitë kanë thënë: nëse marrëdhënia intime përsëritet brenda
një ditë të vetme, e bën domosdoshmëri edhe përsëritjen e shlyerjes,
kurse përsëritja e ngrënies dhe pirjes ka vetëm një shlyerje.

AGJËRIMI HARAM
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se është haram të
agjërohet ditën e Fitër Bajramit dhe ditën e Kurban Bajramit, me
përjashtim të Hanefive, të cilët kanë thënë: agjërimi në dy ditët e
Bajrameve është Keràheti Tahrijmij dhe Keràheti Tahrijmij te Hanefitë
është afër haramit.
Imàmitë kanë thënë: nuk lejohen të agjërohet
në ditët e Teshrijkut, sidomos për atë që është në
Minà. Ditët e Teshrijkut janë datat: 11, 12 dhe 13
të
muajit
Dhul-Hixh’xheh.
Shàfi’itë kanë thënë: agjërimi nuk është haram as gjatë ditëve të
Teshrijkut dhe as në ditë të tjera.
Hanbelitë kanë thënë: agjërimi është haram në ditët e Teshrijkut
kur nuk je në Haxh dhe nuk është haram kur s’je në Haxh.
Hanefitë kanë thënë: agjërimi në ditët e Teshrijkut është Keràheti
Tahrijmij.
Màlikitë kanë thënë: është haram të agjërohet në datat 11 dhe 12
të Dhul-hixh’xhes jashtë Haxhit dhe nuk është haram në Haxh.
Të gjitha kanë një fjalë të përbashkët se gruas nuk i lejohet të
agjërojë Nafile pa lejën e burrit të saj, kur ky lloj agjërimi i saj i shpeshtë
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prek
njërën
prej
të
drejtave
të
burrit;
kurse
Hanefitë kanë thënë: agjërimi gruas pa lëjën e
burrit të saj, është Keràhet dhe nuk është haram.

DITA E DYSHIMIT
Të gjithë kanë një fjalë të përbashkët: kush nuk agjëron ditën e
dyshimit, por pastaj bëhet e qartë se ajo ditë ishte ditë e Ramazanit, ai ka
farz të ndalojë të gjithë prishësit e agjërimit dhe pas Ramazanit këtë ditë
ta agjërojë kazà; por ata kanë mendime të ndryshme kur agjërohet ditën
e dyshimit dhe pastaj bëhet e qartë se ajo ishte ditë e Ramazanit: a
konsiderohet ajo ditë për atë ditë Ramazi, apo atij i mbetet farz të agjërojë
atë ditë kazà?
Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanbelitë kanë thënë: nuk i konsiderohet
Ramazan dhe ai ka farz të agjërojë kazà.
Hanefitë kanë thënë: i konsiderohet agjërim dhe nuk ka detyrë
të agjërojë kazà.
Shumica e Imàmive kanë thënë: nuk e ka farz të agjërojë kazà
nëse atë ditë e ka agjëruar me nijet Ramazani, ndryshe ka detyrë të agjërojë
kazà.

AGJËRIMI MUSTEHAB
Agjërimi mustehab kryhet në të gjitha ditët e vitit, me përjashtim
të ditëve, gjatë të cilave agjërimi është i ndaluar; por agjërimi mustehab
është theksuar në disa ditë të caktuara: tri ditë në çdo muaj dhe është më
mirë që këto tri ditë të jenë ato që quhen “ditët e bardha” dhe që janë
datat: 13, 14 e 15 të çdo muaji hënor. Gjithashtu, ditë të caktuara për
agjërim mustehab janë: dita e Arefes (data 9 Dhul-Hixh’xheh), agjërimi
i muajit Rexheb dhe Sha’bàn, agjërimi çdo të hënë e të enjte, si dhe ditë
të jera që janë treguar në shpjegimet e hollësishme. Agjërimi në këto
ditë është mustehab me konsensusin e përbashkët të të gjithëve.
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AGJËRIMI KERÀHET
Në librin “ElFik’hu alel-medhàhibil-erbeah” thuhet se agjërim
keràhet është: kur caktohet për agjërim vetëm dita e Xhuma, ose dita e
shtunë, ose dita e Nevruzit te jo Shàfi’itë, agjërimi një ditë ose dy ditë
para Ramazanit, por jo kur agjërohet më shumë se dy ditë.
Në librin e fik’hut të Imàmive thuhet se ai që shkon mik në
shtëpinë e tjetrit e ka kerahet të agjërojë pa lejen e mikpritësit, po kështu
e ka keràhet të agjërojë djali (jo i obliguari) pa lejen e babait të tij.
Gjithashtu është keràhet agjërimi kur dyshohet se mund të dalë hëna e
Dhul-Hixh’xhes dhe është frikë që ajo ditë mund të jetë dita e Kurban
Bajramit.

VËRTETIMI I HËNËS SË RE
Të gjithë muslimanët pa përjashtim ndajnë një fjalë të përbashkët
se cilido që e sheh hënën e re, ai është i detyruar të veprojë sipas diturisë
së tij dhe nuk asnjë dallim nëse është hëna e Ramazanit apo është hëna
e Shev’vàlit; kushdo që sheh hënën e re të Ramazanit, ai e ka farz të
agjërojë
edhe
sikur
të
githë
njerëzit
të
mos
agjërojnë (1) ; kështu është edhe për atë që sheh
hënën e Shev’vàlit, ai është i detyrar të mos
agjërojë edhe në qoftë se kanë agjëruar të gjithë
banorët e tokës dhe nuk ka asnjë dallim nëse ai që
shikon hënë e re është njeri i drejtë ose jo,
është mashkull apo është femër; por medhhebet
kanë mendime të ndryshme në çështjet vijuese:
1 – Hanefitë, Màlikitë dhe Hanbelitë kanë thënë: kur vërtetohet
shikimi i hënës së re në një vend, bëhet farz për të gjitha vendet pa bërë
dallim se është vend i afërm apo është i largët dhe nuk merren në
konsideratë vendet e lindjes së hënës së re.
Imàmitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: kur banorët e vendit shohin
hënën e re dhe nuk e shohin banorët e vendit tjetër, në qoftë se dy
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vendet janë të afërta me vendin ku u pa hëna e re,
ata hyjnë në një gjykim të vetëm, por në qoftë se
vendi i daljes së hënës së re është i ndryshëm,
atëherë për secilin vend ka një gjykim të veçantë.
2 – Kur hëna e re shihet ditën para se dielli të kapërcejë zenitin,
ose ajo shihet pasi dielli të ketë kapërxyer zenitin e ditës së 30 të muajit
Shaëbàn, a është kjo ditë dita e fundit të muajit Shaëbàn dhe për pasojë
nuk është detyrë të agjërohet, apo ajo është dita e parë e Ramazanit dhe
prandaj gjërimi në këtë ditë është farz? Kështu qendron problemi edhe
kur hëna e re është parë ditën e datës 30 Ramazan, prandaj a i përket kjo
ditë Ramazanit apo është dita e parë e muajit Shev’vàl? Me fjalë të tjera:
dita në të cilën u pa hëna e re, a llogaritet si ditë e muajit që kaloi apo si
ditë e muajit të ardhshëm?
Imàmitë, Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanefitë kanë thënë: ajo ditë i
takon muajit të kaluar dhe jo muajit të ardhshëm dhe prandaj shikuesi e
ka detyrë të agjërojë edhe ditën që vjen pas ditës në të cilën u pa hëna,
në rast se shikimi ka ndodhur në fundin e muajit Shaëbàn, është Farc të
mos agjërojë në ditëm që vjen pas ditës në të cilën është parë hëna, kur
ajo ditë ka qenë dita e fundit e Ramazanit.
3 – Të gjithë ndjanë një fjalë të përbashkët se hyrja e hënës së re
dëshmohet me shikim, sipas fjalës së Profetit [a.s.]: «Agjëroni me shikimin
e hënës së re dhe prisheni agjërimin me shikimin e
hënës së re», por ata kanë mendime të ndryshme kur
hëna nuk shikohet.
Imàmitë kanë thënë: me qenë se Ramazani e Shev’vàli vijnë njëri
pas tjetrit, ata dëshmohen me dëshminë e dy burrave të drejtë dhe nuk
ka asnjë dallim nëse koha ka qenë e kthjellët apo ka qenë me re, gjithashtu
nuk ka dallim që dy dëshmuesit të jenë prej të njejtit vend, ose ata janë
prej dy vendeve të afërta me kusht që dëshmia e tyre të mos jetë
kontradiktore në përshkrimin e hënës së re; nuk pranohet as dëshmia e
grave, as fëmijëve, as dëshmia e mëkatarit dhe as dëshmia e atij që nuk
din të njohë gjendjen.
Hanefitë bëjnë dallim në mes hënës së re të Ramazanit dhe hënës
së re të muajit Shev’vàl dhe kanë thënë: hëna e re e Ramazanit dëshmohet
me dëshminë e vetëm një burri, ose të një gruaje, me kusht që të jenë
muslimanë, të mençur dhe njerëz të drejtë, kurse hëna e re e Shev’vàlit
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detyrimisht vërtetohet me dëshminë e dy burrave,
ose me dëshminë e një burri dhe dy grave, por kjo
është për rastin kur në qiell ka një pengesë që
pengon shikikin, kurse kur qielli është i pastër,
hëna e re vërtetohet vetëm me dëshminë e një grupi
të madh njerëzish me njoftimin e të cilëve arrihet
vërtetimi dhe kjo është pa asnjë dallim në mes
dëshmisë për daljen e hënës së Ramazanit dhe të
hënës
së
Shev’vàlit.
Shàfi’itë kanë thënë: hyrja e hënës së Ramazanit dhe e hënës së
Shev’vàlit vërtetohet me dëshminë e një burri të drejtë me kusht që ai të
jetë musliman e i mençur dhe për këtë nuk ka dallim nëse qielli është me
re apo është i kthjellët.
Màlikitë kanë thënë: nuk vëretohet hyrja e hënës së re pa
dëshminë e dy burrave të drejtë pa bërë asnjë dallim në mes hënës së
Ramazanit dhe hënës së Shev’vàlit, gjithashtu nuk ka dallim as kur qielli
është i kthjellët e as kur është me re.
Hanbelitë kanë thënë: hyrja e hënës së Ramazanit vërtetohet
me dëshminë e një të drejti, burrë ose grua qoftë, kurse hyrja e hënës së
Shev’vàlit vërtetohet vetëm me dëshminë e dy burrave të drejtë.
4 – Kur askush nuk pretendon se ka parë hënën e re të Ramazanit,
atëherë me fjalën e përbashkët të gjithëve, do të plotësohet tridhjetë
ditë të Shaëbànit dhe dita pas kësaj date është farz të agjërohet, por nga
ky rregull bëjnë përjashtim Hanefitë, të cilët kanë thënë: është farz të
agjërohet pas datës 29 të muajit Shaëbàn dhe jo pas datës 30 të tij.
Kështu qendron çështja për hënën e re të
muajit Ramazan, kurse për hënën e re të muajit
Shev’vàl, Hanefitë dhe Màlikitë kanë thënë: në
rast se qielli është me re, Ramazani plotësohet 30
ditë dhe pas tridhjetë ditëve është farz të mos
agjërohet;
në
rast
se
qielli
është
i
kthjellët,
është farz të agjërohet ditën që vjen pas datës 30
dhe përgënjeshtrohen dëshmitarët që kanë dëshmuar
se kanë parë hënën e re ditën e parë të Ramazanit,
pavarësisht se sa është numri i dëshmitarëve.
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Shàfi’itë
kanë
thënë:
është
farz
të
mos
agjërohet pas tridhjetë ditëve edhe atëherë kur
Ramazani
është
vërtetuar
me
dëshminë
e
një
dëshmitari të vetëm pa bërë asnjë dallim nëse
qielli ishte i kthellët apo ishte me re.
Hanbelitë kanë thënë: kur Ramazani është vërtetuar me dëshminë
e dy burrave të drejtë, është farz që pas datës 30 të prishet agjërimi, por
nëse është vërtetuar me dëshminë e vetëm një burri të drejtë, atëherë
është farz të agjërohet edhe data tridhjetë e një.
Imàmitë kanë thënë: muaji Ramazan dhe muaji Shev’vàl
vërtetohen me plotësimin e 30 ditëve pa bërë dallim se është qielli i
kthjellët apo qielli është me re, përderisa dita e parë e tij është vërtetuar
me rrugë ligjore të saktë.

HËNA E RE DHE ASTRONOMËT
Në vitin 1960 qeveritë e Pakistanit dhe Tunizisë vendosën që
hyrja e hënës së re të vërtetohej me fjalën e astronomëve dhe të dyja
qeveritë vepruan kështu të nisura nga qëllimi që të shmangnin anarkinë(1)
dhe shpenzimet e mundin që bëjnë njerëzit për shkak se nuk e dinë
paraprakisht ditën e saktë të Bajramit dhe se kjo ditë mund t’i befasojë
dhe t’i gjejë të papërgatitur, në një kohë që ata do të përgatiteshin nëse
do të dinin se dita e Bajramit do të ishte më vonë.
Në kuvendet e në mjediset fetare u ngjall një diskutim i mprehtë
në mes përkrahësve dhe kundërshtarëve të këtij vendimi të dy qeverive.
Ata që ishin përkrahës të vendimit thanë: Në
fe nuk ka gjë që të mohojë mbështetjen në fjalën e
astronomëve, madje ajeti 16 i sure “En’Nahl”:
«Dhe shenja me yjet dhe ata orientohen» e
mbështet dhe përkrah.
Kundërshtarët thanë: në të vërtetë vendimi i kundërvihet hadithit
të Profetit [a.s.]: «Agjëroni kur të shikoni hënën dhe prisheni agjërimin kur të
shikoni hënën», kur dihet se fjala “shikoni” e hadithit është për shikimin me
sy, me të cilin njërëzit janë pajtuar qysh në kohën e vetë të Dërguarit të
Allahut, kurse shikimi me zmadhues dhe shpjegimi sipas llogarive të
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poziconeve të hënës është shumë larg fjalëve të
hadithit.
Në të vërtetë, asnjëri nga dy grupet nuk solli argument. Përsa i
përket orientimit me anë të yjeve, qëllimi me këtë orientim është njohja
e rrugëve dhe vendkalimeve të vendit dhe nuk është njohja e ditëve dhe
e festave. Në fakt, hadithi i shikimit nuk është në kundërshtim më
shkencën e saktë, sepse shikimi me sy është një mjet për shkencën, por
nuk është qëllim në vetvete, ashtu siç është për të gjitha rrugët që çojnë
në një realitet konkret, prandaj ne themi: Fjalët e astronomëve nuk e njoftojnë
shkencën e prerë për çdo dyshim, ashtu siç e njofton atë shikimi me sy, sepse fjala e
astronomëve është e ndërtuar mbi “afërsisht” dhe jo mbi vërtetimin e plotë, duke
marrë në konsideratë edhe argumentet e ndryshme dhe spekulimet në fjalët e tyre për
natën në të cilën del hëna e re, për orën në të cilën ajo del dhe për kohën e qëndrimit
të saj.
Kur të vijë koha që astronomët të kenë në dispozicion instrumentë të
perfeksionuar, të sofistikuar dhe të mjaftueshëm dhe kur fjala e tyre të jetë unike,
kur vërtetësia e fjalës së tyre të përsëritet herë pas here derisa ajo të jetë plotësisht e
prerë, ashtu si ditët e javës kur themi se nesër është e shtunë ose e dielë, vetëm kur të
arrihet realisht kjo gjendje ne mund të mbështetemi në fjalën e astronomëve, madje në
një gjendje të tillë është detyrë të mbështetesh në fjalën e tyre dhe është detyrë taksative
të hidhen poshtë fjalët që i kundërshtojnë astronomët.
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ZEKATI
Zekati është dy llojesh: zekat në para dhe zekat fizik. Të gjitha
kanë një mendim të përbashkët se nxjerrja e zekatit është e vlëfshme me
nijet, kurse kushtet që e bëjnë farz zekatin, ato janë si vijon:

KUSHTET PËR ZEKATIN E PASURIVE
Për zekatin e pasurive ka kushte:
1 – Hanefitë dhe Imàmitë kanë thënë: mendja dhe mosha e
obligimit me detyrimet e fesë, janë kushte që e bëjnë farz zekatin dhe
zekati nuk është farz në pasurinë e të çmendurit e të fëmijës(1).
Màlikitë, Hanbelitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: nuk është kusht as
mendja e as mosha e obligimit me detyrimet e fesë, pasi zekati është farz
edhe në pasurinë e të çendurit e të fëmijës dhe kujdestari është i detyruar
të nxjerrë zekatin prej pasurisë së tyre.
2 – Hanefitë, Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: zekatin nuk e
ka farz jomuslimani. (Libri “ElFik’hu alel-medhàhibil-erbeah”).
Imàmitë dhe Màlikitë kanë thënë: edhe ai e ka farz, ashtu siç
është farz për muslimanin pa asnjë dallim.
3 – Që të bëhet farz nxjerrja e zekatit është kusht zotërimi i
plotë i pasurisë. medhhebet janë zgjatur shumë në fjalën e tyre rreth
caktimit të pronësisë së plotë mbi pasurinë dhe e përgjithshmja në fjalët
e medhhebeve konsiston në atë që poseduesi të zotërojë pasurinë e tij
në atë mënyrë që ajo të jetë në dorën e tij dhe që i jep atij mundësi të
veprojë me të sipas dëshirës; nuk është farz zekati për një pasuri të
humbur, as për një që i është rrëmbyer të zotit edhe kur ajo mbetet në
pronësi të tij; kurse borxhi që ai ka për të marrë, për atë barxh nuk është
farz zekati pa e pasur pasurinë në dorë dhe nga kjo pikpamje kjo i gjason
shumës së kurorës së gruas kur ajo vazhdon të jetë nën besën e burrit
dhe se borxhi nuk zotërohet si pasuri pa e shtënë
në dorë; gjithashtu edhe kur vetë ai ka borxhë,
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por së shpjeti do të njihemi me rregullin e ligjit
të fesë në lidhje me këtë çështje.
4 – Kalimi i një viti hënor mbi pasurinë që nuk është as drithëra,
as fruta e as minerale. Në vendin e duhur do të jepen shpjegime të
hollësishme.
5 – Shuma e pasurisë arrin vlerën e “nisàbit” (shumë e përcaktuar
në para, në kafshë shtëpiake dhe në prodhime bujqësore e në fruta).
Sasia e nisàbit ndryshon sipas llojit të pasurisë për të cilën është farz të
jepet zekat. Këto çështje më poshtë do të shpjegohen me hollësi.
6 –Kush ka borxh për të larë dhe pasuria e tij arrin vlerën e
nisàbit, a është apo nuk farz që ai të japë zekat? Me fjalë të tjera: a e
pengon borxhi dhënien e zekatit?
Imàmitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: nuk është kusht që pasuria të
mos ketë borxh brenda, pra kush ka për të larë borxh, ai e ka farz të japë
zekat edhe atëherë kur borxhi është sa vetë nisàbi, por Imàmitë kanë
thënë: sikur dikush të marrë kredi mallra që kanë zekat dhe ato mallra
qëndrojnë te ai një vit, kredituesi e ka farz të japë zekatin.
Hanbelitë kanë thënë se borxhi e pengon zekatin: kush ka borxh
për të larë dhe ka pasuri, së pari ai ka detyrë të lajë borxhin ose borxhet
dhe nëse ajo çka i mbetet nga pasuria arrin vlerën e nisàbit, ai jep zekatin
për atë pasuri, ndryshe mbi të nuk ka asnjë detyrim.
Màlikitë kanë thënë: borxhi pengon vetëm zekatin për arin e për
argjnedin dhe nuk pengon zekatin për drithërat, për gjënë e gjallë dhe
për mineralet; prandaj kush ka borxh për të larë dhe ka ar e argjend aq sa
arrin vlerën e nisàbit, ai ka detyrë të shlyejë borxhin dhe nuk ka detyrë të
japë zekat; por në rastin kur ka borxh për të larë, por ka edhe pasuri në
mallra të tjera përveç arit e argjendit që i arrijnë vlerën e nisàbit, ai ka
farz të japë zekatin.
Hanefitë kanë thënë: në qoftë se borxhi është në ato që i takojnë
Allahut dhe është nën besën e tij dhe ai nuk ka kërkesa prej njerëzve për
ato të drejta siç është Haxhi dhe shlyerjet e detyruara (keffàràt) që ai
duhet të bëjë, ai duhet të japë zekatin, por nëse borxhin ua ka njerëzve,
ose Allahut dhe mbi të janë kërkesa, siç mund të jetë zekati i kaluar të
cilia atij i’a kërkon “Imami” (qeveritari), ai nuk jep asnjë lloj zekati me
përjashtim të zekatit për të mbjellat e frutat.

- 190 -

Jurisprudenca sipas pesë medh’hebeve
.............................................................................................................
Të gjitha kanë një fjalë të përbashkët se
zekati nuk është farz të jepet: për bizhuteritë
dhe diamantet, as për shtëpinë e banimit e rrobat,
as për mobiljet e shtëpisë, as për kafshët që
përdoren për hipje, as për armët e të tjera orendi
e paisje për të cilat njeriu ka nevojë, siç janë
librat dhe veglat e punës. Imàmitë kanë thënë:
zekati nuk është farz të jepet për lingotat e arit
e të argjendit. Më poshtë do të jepen shpjegime në
hollësi.
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PASURITË PËR TË CILAT
ËSHTË FARZ ZEKATI
Kur’àni famëlartë i ka konsideruar të varfrit ortakë të vërtetë të
të pasurve në pasurinë e tyre. Ajeti 19 i sure “Edh’Dhàrijàt”, flet pikërisht
për këtë çështje dhe thotë: «dhe në pasurinë e tyre kanë të drejtë
lypësi dhe i privuari…». Ajeti i Kur’ànit nuk ka bërë dallim nëse është
pasuria pasuri bujqësie, industrie, apo tregtie, prandaj dijetarët e
medhhebeve kanë bërë farz të jepet zekat për kafshët, për të drithërat,
për frutat, për monedhat dhe për mineralet.
Por dijetarët e fesë kanë mendime të ndryshme në lidhje me
përcaktimin e disa kategorive pasurish, ashtu siç kanë mendime të
ndryshme në lidhje me masën e nisàbit për disa kategori të tjera të
pasurisë; apo për pjesën që u takon të varfërve në një kategori të tretë
pasurie. Imàmitë kanë bërë farz zekatin edhe në “të pestën” (khums) ose
20% në fitimin e tregtisë. Të katër medhhebet kanë thënë: është farz të
jepet zekat një katërta e të dhjetës, d.m.th: 2.5% në mallin e tregtisë;
kurse Hanefitë, Imàmitë dhe Hanbelitë kanë bërë farz “të pestën” për
mineralet, kurse të tjerët kanë bërë farz një të katërtën e të dhjetës. Në
vijim do të njihemi me hollësitë për të cilat ata ndajnë një mendim të
përbashkët, si dhe me ato që kanë mendime të ndryshme.

ZEKATI I KAFSHËVE
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se zekati është farz të
jepet vetëm për tri lloje kafshësh: deve, lopë (ku përfshihet edhe buallica),
dele (ku përfshihen edhe dhitë). Gjithashtu, kanë një mendim të
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përbashkët se nuk është farz të jepet zekat për
kuajt, mushkat dhe për gomerët, kur ato nuk janë
mall tregtie. Hanefitë e kanë bërë farz zekatin
për kujat vetëm kur janë meshkuj e femra së bashku.

KUSHTET PËR zekatIN E KAFSHËVE
Për zekatin e kafshëve janë katër kushte:

NISÀBI PËR DEVET.
1 – Nisàbi për devet është si vijon:
Kur bëhen pesë deve, jepet nje dele; kur bëhen 10 deve, jepen
dy dele, kur bëhen 15 deve, jepen tre dele dhe për 20 deve jepen katër
dele. Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se kur bëhen 25 deve,
Imàmitë kanë thënë: për ato jepen pesë dele, kurse katër medhhebet
kanë thënë: për ato jepet një deve që ka hyrë në vitin e dytë të jetës,
porse Imàmitë e kanë bërë farz dhënien e një deveje të tillë kur numri i
deveve ka arrirë në 26 krerë dhe, kur devet arrijnë në këtë numur, të
gjitha bëhen një Nisàb i vetëm.
Kur numri i krerëve arrin në 36 deve, me fjalën e përbashkët të
të gjithëve, për ato jepet një deve që ka hyrë në vitin e tretë të jetës.
Kur numri i krerëve arrin në 46 deve, me fjalën e përbashkët të
të gjithëve, jepet një deve që ka hyrë që ka hyrë në vitin e katërt të jetës.
Kur numri i krerëve arrin në 61 deve, me fjalën e përbashkët të
të gjithëve, jepet një deve që ka hyrë në vitin e pestë të jetës.
Kur numri i krerëve arrin në 76 deve, me fjalën e përbashkët të
të gjithëve, jepen dy deve që kanë hyrë në vitin e tretë të jetës.
Kur numri i krerëve arrin në 91 deve, me fjalën e përbashkët të
të gjithëve, jepen dy deve që kanë hyrë në vitin e katërt të jetës.
Të gjitha ndajnë një mendim të përbashkët se mbi 91 deve nuk
ka detyrim për dhënë asgjë, derisa numri i deveve të arrijë në 121 krerë
dhe kur arrin në këtë numër, medhhebet kanë thënë hollësira që kërkojnë
zgjatje të shumtë.
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se për më pak se
pesë krerë deve nuk ka detyrim për të dhënë zekat, gjitahshtu nuk ka për
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të dhënë asgjë as për atë numër që përfshihet
ndërmjet Nisàbit të kaluar dhe atij që vjen. Le ta
ilustrojmë më nje shembull: në pesë deve jepet një
dele, në nëntë deve përsëri jepet një dele, në dhjetë deve jepen dy dele;
deri në 14 deve përsëri jepen dy dele dhe kështu me rradhë.

NISÀBI PËR LOPËT
Për 30 lopë jepet një mushqerrë që ka mbushur vitin dhe ka
hyrë në vtin e dytë; për 40 lopë jepet një lopë që ka hyrë në vitin e tretë
të jetës, për 60 lopë jepen dy mushqerra që kanë mbushur një vit dhe
kanë hyrë në vitin e dytë; për 70 lopë jepen një lopë që ka hyrë në vitin
e tretë dhe një mushqerrë që ka mbushur një vit e ka hyrë në vitin e dytë
të jetës; për 80 lopë jepen dy lopë që kanë hyrë në vitin e tretë të jetës;
për 90 lopë jepen tre mushqerra që kanë mbushur vitin dhe kanë hyrë
në vitin e dytë të jetës; për 100 lopë jepen një lopë që ka hyrë në vitin e
tretë dhe dy mushqerra të tjera që kanë mbushur vitin e kanë hyrë në
vitin e dytë të jetës; për 110 lopë jepen dy lopë që kanë hyrë në vitin e
tretë dhe një mushqerrë që ka mbushur vitin e parë dhe ka hyrë në vitin
e dytë; për 120 lopë jepen tre lopë që kanë hyrë në vitin e tretë të jetës,
ose katër mushqerra që kanë mbusr një vit dhe kanë hyrë në vitin e dytë
të jetës. Sipas rritjes së numrit të krerëve të lopëve llogaritet edhe zekati
sipas shpjegimit të dhënë për numrin e krerëve dhe për krerët në mes dy
nisàbeve nuk jepet asgjë. Në lidhje me nisàbin për lopët, të gjithë kanë
një mendim të përbashkët. Duhet theksuar se për mushqerrën që ka
mbushur një vit dhe ka hyrë në vitin e dytë të jetës (tebij’), Malikitë kanë
thënë se ajo duhet të ketë mbushur dy vjet dhe të ketë hyrë në vitin e
tretë të jetës; gjithashtu edhe për lopën që ka hyrë në vitin e tretë
(musin’neh), Malikitë thonë se ajo duhet të ketë mbushur tre vejet dhe
të këtë hyrë në vitin e katërt të jetës.

NISÀBI PËR DHENT
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Me fjalën e përbashkët të të gjithëve, për
40 dele merret një dele; për 121 dele merreen dy
dele; për 201 dele merren tre dele.
Imàmitë kanë thënë: kur numri i deleve arrin në 301 krerë, merren
katër dele dhe, derisa të arrijë në 400 dele e më sipër, për çdo 100 dele
jepet një dele.
Të katër medhhebet kanë thënë: 301 dele janë si 201 dele dhe
për këto jepen tre dele deri kur numri i deleve të bëhet 400, atëherë
jepen katër dele dhe kur numri shtohet mbi këtë, atëherë për çdo 100
dele jepet një dele.
Të gjithë janë në një fjalë të përbashkët se numri në mes dy
farzeve është i falur dhe për atë numër nuk ka zekat.
2 – Kafsha më të shumtën e vitit ushqehet në kullotë dhe pronari
shpenzon për suhqimin e saj në stallë vetëm për raste të rralla. Ky kusht
është me fjalën e përbashkët të të gjithëve, përveç Màlikive, të cilët kanë
thënë: zekati është farz për atë që ushqehet në kullotë dhe për atë që
nuk ushqehet në kullotë.
3 – Kafshët të jenë një vit të plotë te pronari i me atë numër
krerësh që plotësojnë nisàbin dhe nëse gjatë vitit atij i pakësohet një
kokë, por në fund të vitit ai e plotëson përsëri numrin e kokëve, ai nuk
ka farz të japë zekat. Le ta ilustrojmë me një shembull: njëri ka 40 krerë
dele në fillim të vitit dhe pas disa muajve atij i pakësohet numri, ose i
ngordh, ose e dhuron, ose e shet, por pastaj ai përësri i plotëson 40
krerë, ky njeri në fundin e vitit nuk e ka farz të japë zekat për këto dele,
por ai duhet të fillojë një vit të ri. Me këtë kusht janë të një mendimi
Imàmitë, Shàfi’itë dhe Hanbelitë, kurse Hanefitë kanë thënë: kur Nisàbi
pakësohet gjatë vitit dhe plotësohet në fund të vitit, për këtë Nisàb është
farz të jepet zekat, ashtu siç është farz të jepet kur Nisàbi është i plotë
gjatë gjithë vitit, nga fillimi në fund. Stazh (haul) në rregullin e ligjit të
fesë është viti hënor, pra dymbëdhjetë hënë.
4 – Kafshët të mos jenë kafshë pune, siç mund të jetë lopa për
lëruar tokën e deveja për transport, pasi me fjalën e përbashkët të të
gjithëve nuk ka zekat për kafshët e punës, janë apo nuk janë në punë
dhe për këtë nuk ka asnjë dallim; kurse Màlikitë
kanë thënë: zekati është farz të jepet si për
kashët që punojnë ashtu edhe ato që nuk punojnë.
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Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se
kur një person ka lloje të ndryshme kafshësh, por
asnjëri nga llojet nuk e arrin nisàbin, ai nuk e
ka farz të bashkojë dy llojet me qëllim që të
arrijë numrin e kokëve të nisàbit; p.sh: nëse ai
ka më pak se 30 lopë dhe më pak se 40 dele, ai nuk
e ka farz të plotësojë numrin e kokëve të lopëve
me delet e as numrin e deleve me lopët.
Kanë mendime të ndryshme kur dy lloje bashkohen në një Nisàb
të vetëm: Imàmitë, Hanefitë dhe Màlikitë kanë thënë: nuk është farz të
jepet zekat as për të dy llojet e as për njërin lloj, derisa numri i krerëve të
njërit lloj nuk arrin të jetë Nisàb i pavarur; kurse Shàfi’itë dhe Hanbelitë
kanë thënë: është farz të jepet zekat në mallin e përbashkët kur ai arrin
Nisàbin edhe në rast se është pak çdo pjesë e veçantë e tij.
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ZEKATI PËR ARIN
E ARGJENDIN
Dijetarët e medhhebeve kan folur për arin e argjendin dhe kanë
bërë farz që për ato të jepet zekati kur arrijnë vlerën e Nisàbit dhe kanë
thënë: Nisàbi i arit është 20 Mithkal dhe Nisàbi i argjen ditë është 200
Dirhem; gjithashtu dijetarët kanë vënë kusht që Nisàbi i të dyve të kalojë
një vit te pronari dhe masa e zekatit për të dy është përcaktuar në një të
katërtën e dhjetës, d.m.th: 2.5%.
Imàmitë kanë thënë: është farz të jepet zekat për arin e për
argjendin kur janë monedha dhe nuk është farz të jepet zekati për arin e
argjendin kur janë lingota e bizhuteri.
Të katër medhhebet kanë një mendim të përbashkët se për arin
e argjendin është farz të jepet zekat kur ato janë lingota, ashtu siç është
farz të jepet kur janë monedha, por ata kanë mendime të ndryshme kur
arri e argjendi janë bizhuteri; disa kanë thënë: është farz të jepet zekat
për ato dhe disa të tjerë kanë thënë: nuk është farz që për ato të jepet
zekat.
Do të mjaftohemi të tregojmë vetëm kaq dhe të mos e zgjasim
më shumë fjalën në lidhje me zekatin e dy llojeve të monedhave: monedha
ari e monedha argjendi sepse në kohën tonë këto modedha nuk kanë
më asnjë lloj efekti; kurse për kartmonedhat, Imàmitë kanë bërë farz një
të pestën për çdo shtesë që bëhet mbi bukën e vitit. Më poshtë do të
jepen hollësitë.
Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanefitë kanë thënë: për kartmonedhat
nuk ka zekat, me përjashtim të rastit kur plotësohen të gjitha kushtet e
arritjes së Nisàbit dhe qëndrojnë në dorën e poseduesit një vit të plotë.
Hanbelitë kanë thënë: nuk është farz zekati për kartmonedhat,
përvese kur ato shkëmbehen në arë e në argjend.
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ZEKATI I TË MBJELLAVE E I
FRUTAVE
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se sasia e zekatit farz
për të lashtat e për frutat, është e dhjeta, pra 10%, kur janë të vaditura
prej shiut ose prej lumit dhe është gjysma e dhjetës, pra 5% kur janë
vaditur me ujë pusi artesian e të ngjashme me të.
Gjitashtu të gjithë kanë një mendim të përbashkët, përveç
Hanefive, se Nisàbi i marrë në konsideratë për të lashtat e për frutat
është pesë Usek dhe një Usek është i barabartë me 60 Saë që në tërësi
arrijnë afërsit 910kg; duke ditur se 1kg.=1000gr. Nën këtë sasi nuk
meret zekat as për të lashtat e as për frutat. Hanefitë kanë thënë: zekati
është farz në të lashtat e në frutat në mënyrë të barabartë, pak apo shumë
qofshin.
Kanë mendime të ndryshme në lidhje me llojet e prodhimeve
bujqësore dhe frutave, për të cilat është farz të jepet zekat.
Hanefitë kanë thënë: zekati është farz për të gjitha ato që nxjerrë
toka: fruta e të mbjella, me përjashtim të druve, barit të njomë dhe kallamit
persian.
Màlikitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: është farz të jepet zekat për
çdo prodhim bujqësor që rezervohet për ushqim si: grurë, oriz, hurma
dhe stafidhe.
Hanbelitë kanë thënë: është farz të jepet zekat për çdo frut e
prodhim bujqësor që peshohet e rezervohet.
Imàmitë kanë thënë: për drithërat zekati është farz të jepet vetëm
për grurin dhe për elbin, kurse për frutat është farz të jepet vetëm për
hurmat dhe për stafidhet dhe nuk është farz të jepet zekat për llojet e
tjra të frutave, por dhënia e zekatit edhe për të tjerat veç hurmave e
stafidheve është mustehab.

ZEKATI PËR MALLIN E TREGTISË
Mall tregtie është ajo çka vihet nën posedim me akt mërrjedhënie me qëllim fitimin, por patjetër duhet që malli të jetë mall tregtie
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i mirëfilltë dhe në rast se pronari e ka në posedin
atë mall nga trashëgimia, me fjalën e përbashkët
të të gjithë, ai nuk është mall tregtie.
Zekati i tregtisë është farz te të katër
medhhebet dhe është sunnet te Imàmitë. zekati
nxirret
prej
vlerës
së
mallrave
me
të
cilat
tregtohet dhe saia që nxirret për zekat është një
katërta e dhjtës, pra një në dyzet.
Të gjithë janë në një fjalë të përbashkët se edhe për mallin e
tregtisë është kusht që të kalojë një vit dhe viti fillon qysh me bërjen e
kontratës me qëllim tregtie; në rast se nuk mbushet viti, por fitimi
realizohet, atëherë fitimi i bashkëngjitet zekatit për mallin në fjalë..
Imàmitë kanë thënë: është kusht që kapitali të jetë nga fillimi i
vitit deri në fundin e tij dhe në qoftë se gjatë vitit kapitali pakësohet, nuk
mund të flitet për zekat, por në rast se pronari e ven kapitalin përsëri në
zotrim në fundin e vitit, atëherë ka farz të japë zekatin.
Hanefitë kanë thënë: në konsideratë merren dy skajet e vitit dhe
jo mesi i tij; kush ka në dispozicion një pasuri në fillim të vitit aq sa arrin
Nisàbin, por më pas ajo pakësohet dhe më vonë ajo plotësohet në fundin
e vitit, ai ka detyrë të japë zekatin; në rast se pasuria pakësohet në fillim
të vitit, ose ne fundin e vitit, ai nuk ka farz të japë zekat.
Gjitahshtu është kusht që çmimi i mallrave me të cilat ai tregëton
të arrijë Nisàbin dhe shumën e këtij çmimi e krahason me Nisabin e
arit e të argjendit; nëse ari ose argjendi barazaohen em shumën e çmimit
të mallrave, ose çmimi rezulton më shumë, atëherë është farz të jepet
zekati; në rast se shuma e çmimit të mallrave është më pak se Nisabi i
arir e i argjen ditë dhe që ky është në fakt Nisabi për argjendin, në këtë
rast nuk zekat. Autorët e librit “ElFik’hu alel-medhàhibil-erbeah”, botim
i vitit 1922 e kanë vlerësuar këtë shumën e çmimit të mallrave me 529
kërsh egjuptianë dhe dy të tretat e kërshit.

ZEKATI NË BESË OSE NË VETË
PASURINË
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Kanë mendime të ndryshme: a është farz zekati
për të njejtën pasuri në të cilën ai që ka të
drejtë të marrë zekat është ortak me poseduesnin
në pasurinë e tij si të gjithë ortakët e tjerë?
Ose a është farz zekati kur shuma gjendet në besë
të poseduesit siç janë borxhet e tjera, por që
lidhen me pasurinë ashtu siç lidhet borxhi me
lënien e të vdekurit?
Shàfi’itë, Imàmitë dhe Màlikitë kanë thënë:
zekati është farz në vetë pasurinë dhe i varfëri
është ortak real i poseduesit me argumentin e
fjalës së të Lartit: «dhe në pasurinë e tyre
kanë të drejtë lypësi dhe i privuari…». Janë
të shumta hadithet e Profetit [a.s.] që flasin se
Allahu ka bërë ortakëri në mes të pasurve e të
varfërve në pasuritë, por ligji i fesë lejon që
poseduesi për dashamirësi të kryejë këtë të drejtë
prej pasurisë së tjetrit, pasuri për të cilën nuk
ka
zekatë.
Hanefitë kanë thënë: lidhja e zekatit pasurinë faktike është si
lidhja e të drejtës së rehemit me mallin e lënë rehem dhe kjo e drejtë bie
vetëm kur i jept atij që i takon.
Prej imam Ahme ditë kemi dy transmetime, njëri prej të cilëve
është si i Hanefive.
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KATEGORITË QË KANË
TË DREJTË TË MARRIN
ZEKAT
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se kategoritë që kanë
të drejtë të marrin zekat janë vetëm ata që përmenden në ajetin 60 të
sure “Et’teubeh”: «Sadekat janë për të varfërit, të mjeruarit,
punonjësit (mbledhësit e zekatit), atyre që u duhen përfituar zemrat,
për lirimin e robërve, të zhyturit në borxhe, në rrugën e Allhut dhe
ai që ka mbetur në rrugë».
Në lidhje me thëniet e medhhebeve në përcaktimin e këtyre
kategorive, do të njihemi në vijim:

I VARFËRI
1 – Hanefitë kanë thënë: i varfër (elfekijr) është ai që ka pasuri
më pak se Nisàbi edhe nëse është i shëndetshëm dhe fiton; kurse ai që
posedon Nisàb të çdo lloji qoftë përveç nevojave të e tij bazë që janë:
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banesa, mobiljet, rrobat e trupit e të tjera të
ngjashme, nuk lejohet që këtij t’i jepet zekat dhe
si argument për këtë ata kanë thënien: ai që
posedon Nisàbin ka farz të japë zekat dhe ai që e
ka farz zekatin, nuk është farz që ai të marrë
zekat.
Medh’hebet e tjera kanë thënë: në konsideratë merret nevoja
dhe jo pasuria: ai që nuk ka nevojë e ka haram të marrë zekat edhe kur
nuk posedon asnjë send, kurse për nevojtarin është hallall të marrë zekatin
edhe kur ai zotëron një pasuri që arrin vlerën e Nisàbit ose ka një pasuri
të vogël, pasi varfëri do të thotë nevojë, ashtu siç thotë Allahu i lartësuar:
«O njerëz ju keni nevojë për Allahun…» (“El-Fàtir”, 15); që do të
thotë: ju jeni nevojtarë për Atë.
Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: kush ka
gjysmën e asaj çka i nevojitet nuk numërohet i
varfër dhe atij nuk i lejohet të marrë zekat.
Imàmitë dhe Màlikitë kanë thënë: i varfër në ligjin e fesë është ai
që nuk disponon ushqimin e vitit për vete e për njerëzit e familjes së tij;
kush ka një punë fitimprurëse, ose tokë, ose kafshë, por që nuk i mjafton
për njerëzit e familjes për gjatë gjithë vitit, lejohet që atij t’i jepet zekat.
Imàmitë, Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: kur ka fuqi të fitojë,
zekati nuk është hallall për të.
Hanefitë dhe Màlikitë kanë thënë: jo, është hallall dhe zekati i
jepet atij; kurse Imàmitë kanë thënë: kush thotë se është i varfër, ai besohet
pa paraqitur argument dhe pa betim, kur ai nuk ka pasuri të dukëshme
dhe nuk njihet si njeri që gënjen; sepse dy burra erdhën tek i Dërguari i
Allahut në kohën që ai po ndante zekatin dhe ata i kërkuan që t’u jepte
edhe atyre diçka, Profeti [a.s.] i shikoi me vëmendje dhe i tha: nëse ju
dëshironi unë u jap dhe ai kishte konstatuar se njëri ishte i pasur, kurse
tjetri nuk kishte fuqi të fitonte, prandaj u kthye e i dha të dyve pa i
kërkuar dokument e betim.

I MJERUARI
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2 – Imàmitë, Hanefitë dhe Màlikitë kanë thënë:
i mjeruari (elmiskijn) është në gjendje shumë më
të keqe se i varfëri.
Hanbelitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: jo, i varfëri është në gjendje
shumë më të keqe se i mjeruari, sepse i varfër është ai që nuk posedon
asnjë send, ose ai që nuk siguron gjysmën e saj që ka nevojë, ndërsa i
mjeruar është ai që posedon gjysmën e asaj që i nevojitet dhe prandaj
atij i jipet gjysma tjetër.
Si do që të jëtë, në thelb të çështjes nuk ka mendime ndryshe
ndërmjet medhhebeve në komentet për të varfërin e për të mjeruarin.
Në konsideratë vihet ajo që zekati të mbulojë nevojën atij që është ngushtë
për banesë, ose për ushqim, ose për vesh-mbathje, ose për mjekim, ose
për arsimim dhe për të tjera nevoja të domosdoshme që patjetër duhen
plotësuar.
Të gjithë ndajnë një fjalë të përbashkët – përveç Màlikive – se ai
që e ka farz të japë zekat, nuk i lejohet që ai t’i japë zekatin as prindërve
e gjyshërve të tij, as fëmijëve dhe fëmijëve të
fëmijëve të tij dhe as gruas së tij; kuse Màlikitë
e kanë lejuar që t’i jepet gjyshit e gjyshes dhe
fëmijëve të fëmive, sepse te Màlikitë nuk është
detyrë ushqimi i këtyre.
Gjithashtu të gjithë kanë një mendim të përbashkët se zekati
lejohet t’i jepet vëllezërve, xhaxhallarëve e dajallarëve.
Por nuk lejohet që zekati t’i jepet babës e fëmijëve kur ai shpenzon
për ata prej asaj pjese që u takon të varfërve e të mjeruarve; por nëse ata
nuk janë të kësaj kategorie, atëherë lejohet që edhe ata të marrin nga
zekati. Në shembull: në rast se baba ose djali janë luftëtarë në rrugën e
Allahut, ose janë prej atyre që u duhen përfituar zemrat, ose është i
mbytur në borxhe, ose është prej atyre që i duhet përfiruar zemra, ose
është punonjës i sektorit të mbledhjes së zekatit, sepse të gjithë këta
marrin zekat, qofshin të pasur qofshin të varfër. (“Tedhkiretul-alàmeh”,
vëll. 1, kapitulli: “Zekati”).
Pavarësisht nga sa u tha, i afërmi për të cilin dhënësi i zekatit
nuk e ka detyrë të shpenzojë, qëndron në rradhë të parë, prandaj është
më e preferueshme që zekati t’i jepet atij.
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Dijetarët
e
medhhebeve
kanë
mendime
të
ndryshme në lidhje me çuarjen e zekatit prej një
vendi në një vend tjetër.
Hanefitë dhe Imàmitë kanë thënë: banorët e vendit kanë
përparësi, përjashtim bën rasti i një nevoje të ngutëshme që kërkon
çuarjen e zekatit në një vend tjetër.
Shàfi’itë dhe Màlikitë kanë thënë: nuk lejohet të çohet zekati
nga një vend në një vend tjetër.
Hanbelitë kanë thënë: lejohet të çohet zekati në vende ku nuk
shkurtohet namazi dhe është haram të çohet zekati në vende të largëta
kur bëhet detyrë shkurtimi i namazit.

PUNONJËSIT E ZEKATIT
3 - Me fjalën e përbashkët të të gjithëve, punonjës të zekatit (elàmilijne) janë të e mëruarit që punojnë për të mbledhur sadakatë.

PËR PËRFITIMIN E ZEMRAT
4 – Atryre që i duhen përfituar zemrat (elmuel’lefeti kulùbuhum)
janë njerëzit ndaj të cilëve në interes të Islamit i duhet dhënë diçka prej
Sadakave; por dijetarët kanë mendime të ndryshme nëse dispozita e
përfitimit të zemrave të tyre është në fuqi, apo është anuluar? Nisur nga
vlerësimi i mos anulimit, përftimi i zemrës është i veçantë për
jomuslimanët, apo është për ata muslimanë që kanë besim të dobët?
Hanefitë kanë thënë: ky rregull i ligjit të fesë është venë në fillimet
e Islamit, për shkak të dobësisë së muslimanëve, kurse tani që Islami
është forcuar, patjetër që kjo dispozitë ka rënë me rënien e shkakut;
ndërkaq medhhebet e tjera janë shprehur gjatë e gjërë në lidhje me
shpjegimin e kategorive të atyre që u duhen përfituar zemrat, por të
gjitha këto thënie mund të përmblidhen në një të vetme: dispozita ka
mbetur në fuqi, nuk është anuluar dhe se për përfitimin e zemrave i
jepet muslimanit dhe jomuslimanit, me kusht që dhënia të kthehet në
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mirësi dhe në inters të Islamit e të
I Dërguari i Allahut i ka dhënë Safvàn
që ishte idhujtar, ashtu siç i ka dhënë
e të tjerëve si ai pasi ata pranuan

muslimanëve.
bin Umej’jes
Ebù Sufjanit
Islamin.

PËR LIRIMIN E SKLLAVIT
5 – Për lirimin e skllavit (rikàb), do të thotë që me parat e zekatit
të blihet skllavi e të lirohet. Këtu shihet qartë argumenti se Islami ka
bërë rrugë të shumta për elimin e skllavërisë; por në kohën tonë nuk ka
përse të bëhet më fjalë për këtë temë.

TË ZHYTURIT NË BORXHE
6 – Të zhyturit në borxhe (elgàrimùn) janë ata persona që kanë
shumë borxhe jo për çështje mëkati dhe këtyre personave me fjalën e
përbashkët të të gjithëve i jepet nga parat e
zekatit me qëllim që të lajnë borxhin.

NË RRUGËN E ALLAHUT
7 – Të katër medhhebet kanë thënë se qëllimi me shprehjen “në
rrugën e Allahut” (fij sebijli-l’làh), është për luftëtarët vullnetarë që
shkojnë të luftojnë në mbrojtje të Islamit.
Imàmitë kanë thënë: “në rrugën e Allahut” përfshinë: luftëtarët,
ndërtim xhamishë, ndërtim spitalesh, ndërtim shkollash dhe
institucionesh publike.

I MBETURI NË RRUGË
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8 – I mbeturi në rrugë (ibnu-s’sebijl) është
një njeri në vend të huaj, të cilit i është prerë
lidhja me pasurinë e me vendin e vet. Këtij njeriu
lejohet t’i jipet zekat në atë masë që t’i mundësojë
kthimin në vendin e vet.
(Degëzime)
E para: të gjithë kanë një fjalë të përbashkët se është haram t’i
jipet fisit Hashimi çdo lloj zekati nga një që nuk është i fisit të tyre dhe
është hallall që Hashimitë t’i japin zekat njëri-tjetrit.
E dyta: a lejohet që i gjithë zekati t’i jepet vetëm një nevojtari?
Imàmitë kanë thënë: lejohet, madje edhe kur dhënësi i’a jep një
të pasuri, por me kusht që t’i jepet njëherësh dhe pjo pjesë-pjesë.
Hanefitë dhe Hanbelitë kanë thënë: lejohet që zekati t’i jipet
vetëm një personi kur nuk i jepet një të pasuri.
Màlikitë kanë thënë: lejohet dhënia e zekatit vetëm një personi,
por nuk lejohet t’i jepet i gjithi punonjësit të zekatit, sepse atij nuk i
lejohet të marrë më shumë se shpërblimi që i takon për punën që kryen.
Shàfi’itë kanë thënë: lejohet që zekati të shpërndahet ndër të
tetë kategoritë kur ato gjenden; në qoftë se disa kategori mungojnë,
zekati i jipet atyre që gjenden dhe më e pakta, t’i jepet tre personave prej
çdo kategorie.
E treta: mallrat e zekatit janë dy llojesh:
mall që poseduesi është kujdesur për të një vit
dhe këto janë kafshët dhe vlera e tregtisë. zekati
nuk është farz të jepet para se të kalojë një vit.
Te Imàmitë vit do të thotë që malli të jetë në
posedim të atij që jep zekatin njëmbëdhjetë muaj
dhe të ketë hyrë të muajin hënor të dymbëdhjetë.
Lloji i dytë janë mallrat që për ato nuk është farz të kalojë një vit
siç janë frutat dhe drithërat. Është farz që zekati për këtë lloj mallrash të
jepet kur të jenë të arrira; me fjalën e përbashkët të të gjithëve, zekati për
këtë lloje mallrash jepet atëherë kur hurmat të jenë plasaritur, të kenë
qëndruar në diell e të jenë tharë, gjithashtu edhe pasi drithërat janë korrur,
janë shirë dhe janë pastruar nga baltërat e dherat, me një fjalë të jenë
shoshur. Në qoftë se ai e vonon dhënien e zekatit edhe pse i ka ardhur
koha dhe i ka mundësitë që të kryejë këtë detyrim, ai është mëkatar dhe
- 206 -

Jurisprudenca sipas pesë medh’hebeve
.............................................................................................................
atij i
shumë

merret garanci, për
kryerjen e farzit në

shkak
kohën

se ai
e vet.

e

vonoi

SADEKAJA E FITRIT
Sadekaja e Fitrit quhet pastimi i trupave dhe në këtë kapitull do
të flitet: cili është i obliguar të japë sadakanë e Fitrit, cili duhet ta japë atë
për të tjerët, sa është sasia e saj, koha që ajo jepet dhe kush ka të drejtë
të marrë sadakanë e Fitrit.
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I OBLIGUARI ME SADAKANË E FITRIT
Të katër medhhebet kanë thënë: sadakanë e Fitrit është i detyruar
ta japë çdo musliman që ka mundësi, i madh e i vogël; gjithashtu kujdestari
është i detyruar të japë sadakanë e fitrit nga pasuria e fëmijës dhe e të
çmendurit që ai ka nën kujdestari dhe t’ia japë atë të varfërve.
Te Hanefitë “që ka mundësi” është personi që posedon Nisàbin
e zekatit, ose vlerën e tij dhe që i ka tepruar pas përmbushjes së nevojave
të veta.
Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanbelitë kanë thënë: “që ka mundësi”
është personi të cilit i mjafton dhe i tepron ushqimi për vete e për familjen
ditën e natën e Bajramit, duke përjashtuar gjërat e nevojshme për të si
banesën, rrobat dhe mjetet e domosdoshme. Màlikitë kanë shtuar:
numërohet “që ka mundësi” personi që është në gjendje të japë borxh,
kur shpreson besnikërinë.
Imàmitë kanë thënë: që të bëhet detyrim sadakaja e Fitrit është
kusht: mosha e obligimit me detyrimet e fesë, mendja dhe mundësia;
sadakaja e Fitrit nuk është detyrim as për fëmijën e as për të çmendurin,
sipas hadithit: «Tre nuk mbajnë përgjegjësi; fëmija derisa të arrijë moshën e pjekjes,
i çenduri derisa të vijë në mendje dhe ai që është në gjumë derisa të zgjohet». Te
Imàmitë “që ka mundësi” është personi që posedon ushqimin e një viti
për vete e për njerëzit që ka në ngarkim, ose ai që ka fuqi të mbledhë ato
që ka mbjellë e të vjelë frutat, si dhe ai që fiton nga mjeshtira e tij.
Hanefitë kanë thënë: i obliguari me kryrjen
e detyrimeve të fesë ka detyrë të japë sadakanë e
Fitrit për vete, për fëmijët e tij të vegjël, për
shërbyesin e tij, për djalin e tij të rritur kur
ai është i çmendur, por baba nuk e ka detyrë të
japë për djalin e rritur kur ai është i mençur,
gjithashtu burri nuk është i detyruar të japë
sadakanë e Fitrit për gruan e tij.
Hanbelitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: ai është i detyruar ta japë
sadakanë e Fitrit për veten e vet dhe për ato që ka detyrim të mbajë me
shpenzimet e tij: gruan, babën dhe fëmijën.
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Màlikitë kanë thënë: ka detyrë të japë për
veten e vet dhe për të gjithë ata që është i
detyruar t’i mbajë me shpenzimet e veta dhe ata
janë: dy prindërit e varfër, djemtë që nuk kanë
pasuri derisa ata të arrijnë moshën e të bëhen të
aftë të fitojnë, vajzat derisa të shkojnë te burri
dhe
gruaja.
Imàmitë kanë thënë: është i detyruar të japë për veten e vet dhe
për çdo person që ai ka në ngarkim kur hyn nata e Bajramit, pa bërë
asnjë dallim nëse ka detyrë të shpenzojë për ata pa bërë asnjë dallim se
është i madh apo i vogël, është musliman apo është jomusliman, e ka të
afërm apo të largët, madje edhe sikur në shtëpinë e tij të ketë ardhur një
mik para daljes së hënës së Shev’vàlit qoftë edhe para disa çasteve; të
gjithë këta hyjnë në grupin e njerëzve të kësaj nate dhe ai është i detyruar
që për ata të japë sadakanë e Fitrit; kështu qendron çështja edhe kur atij
i lind një fëmi, ose ai martohet para se të perëndojë dielli i natës së
Bajramit dhe, nëse ka marrë dy gra, atëherë do të japë për të dyja; por në
qoftë se atij i lind fëmija, ose ai martohet, ose atij i vjen miku pas
perëndimit të diellit, ai nuk është i detyruar të japë sadakanë e Fitrit për
ata. Çdo person për të cilin një tjetër ka detyrë të japë sadakan e Fitrit, ai
nuk e ka më detyrim sadakanë e Fitrit edhe në qoftë se është i pasur.

SASIA E SADAKASË SË FITRIT
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se sasia e sadakas së
Fitrit që jepet për do person është: një Saë grurë, ose elb, ose hurma, ose
stafidhe, ose oriz, ose misër dhe të tjera ushqime të zakonëshme, përveç
Hanefive, të cilët kanë thënë: mjafton një gjysëm Saë grurë për një person
të vetëm, duke ditur se një Saë është e barabartë afërsisht me tre kilogram.

KOHA KUR ËSHTË DETYRIM
SADAKAJA E FITRIT
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Hanefitë kanë thënë: koka kur është detyrim
dhënia e sadakas së Fitrit është: nga agimi i
ditës
Bajramit
deri
në
fundin
e
jetës,
sepse
sadakaja e Fitrit është nga detyrimet me kohë të
shtrirë dhe është e vlefshme qoftë kur jepet më
parë, qoftë kur jepet më pas.
Hanbelitë kanë thënë: është haram që ajo të vonohet e të jepet
ditën e Bajramit, prandaj jepet dy ditë para Bajramit dhe nuk është e
vlefshme të jepet para këtij afati.
Shàfi’itë kanë thënë: koha e dhënies së sadakas së Fitrit është
pjesa e fundit e muajit Ramazan dhe një pjesë nga fillimi i muajit Shev’vàl,
që do të thotë kur perëndon dielli, ose pak para perëndimit të ditës së
fundit të muajit Ramazan. Është sunnet që sadakaja e Fitrit të jepet
ditën e parë të Bajramit dhe është haram që ajo të jepet pas perëndimit
të diellit të ditë së parë të Bajramit, me përjashtim kur ka ndonjë pengim.
Prej imam Màlikut kemi dy transmetime: njëri nga transmetimiet
thotë se është detyrë të jepet kur perëndon dielli ditën e fundit të
Ramazanit.
Imàmitë kanë thënë: sadakaja e Fitrit është detyrim të jepet me
hyrjen e natës së Bajramit dhe ajo duhet dhënë sapo të perendojë dielli
i kësaj nate deri sa dielli të kapëexejë zenitin ditën e Bajramit, por është
më e preferueshme që ajo të jepet para faljes së namazit të Bajramit. Në
rast se në këtë kohë nuk gjenden nga ata që kanë të drejtë të marrin
sadakan e Fitrit, i obliguari me kryerjen e detyrimev të fesë e ndanë veç
sasinë e sadakas së Fitrit prej mallit të tij me nijet që ta japë në rastin më
të parë dhe, kur e vonon e nuk e jep gjatë kësaj kohe edhe kur gjenden
të atillë që kanë të drejtë ta marrin sadakanë e Fitrit, përsëri ai ka detyrë
ta japë më vonë dhe, në të gjitha rastet ajo mbetet detyrim që ai duhet ta
kryejë.

(1) Këtë thënie edhe pse e mbështet dituria, hadithet që flasin për kryerje të menjëhershme
janë objek studimi e disktimi, gjithsesi vonimi çon në plogështi, madje në shumicën e rasteve
edhe në lënien e këtij simboli të shejtëruar; prandaj nisur nga ky arsyetim xtimi dhe kryerja e
Haxhit sa më parë është thënia më mbrojtëse dhe si rezervë për fenë.
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KUSH KA TË DREJTË
TË MARRË SADAKANË E FITRIT
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se sadakanë e Fitrit
kanë të drejtë ta marrin ata që kanë të drejtë të marrin zekatin dhe që
janë përmendur në ajetin e Kur’ànit: «Sadekatë janë për të varfërit e
të mjeruarit…».
Është e mjaftueshme që të jepet vlera në para e bereqeteve në
vend të bereqetit; gjithashtu është sunnet që sadakaja e Fitrit në rradhë
të parë t’i jepet të afërmve nevojtarë, pastaj fqinjëve, ashtu siç thuhet në
hadithin e Profetit [a.s.]: «Fqinjët e sadakasë kanë më shumë të drejtë për të».

(1) “El-Mensek” i Sej’jid Hakijm dhe Sej’jid El-Khauij.
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NJË E PESTA
Imàmitë në librat e tyre të fik’hut, pas kapitullit të zekatit kanë
përmendur edhe kapitullin e “një e pesta” dhe si bazë për këtë është
ajeti nr. 41 i sure “El-Enfal”: «Dhe dijeni se një e pesta e saj që ju
fituat nga ndonjë send i takon Allahut, të dërguarit të Tij, të afërmve
të tij, jetimëve, nevojtarëve dhe atyre që kanë mbetur në rrugë…».
Në fjalën “fituat” dijetarët nuk kanë përveçuar vetëm pasurinë
e jomuslimanëve që bie në dorën e muslimanëve, por ata e kanë shtrirë
këtë fjalë në shtatë kategori. Në vijim do të njihemi me mendimin të
çdo medhhebi për secilën kategori:
1 – Pasuri e marrë në luftë dhe me fjalën e përbashkët të të
gjithëve nga kjo pasuri ndahet një e pesta.
2 - Mineralet dhe gjithshka që nxirret prej tokës, por që nuk
janë nga lloji i tokës dhe që kanë një vlerë, si ari, argjendi, plumbi, bakri,
merkuri, nafta squfuri etj.
Imàmitë kanë thënë: është farz të ndahet një e pesta (20%) prej
mineralit kur vlera e tij arrin vlerën e Nisàbit të arit dhe që është njëzet
dinarë, ose kur arrin vlerën e Nisàbit të argjen ditë që është dyqind dirhem,
por nuk ka një e pestë kur sasia e mineralit është më pak se kaq.
Hanefitë kanë thënë: në mineralet nuk merret në konsideratë
Nisàbi, por është farz të ndahet një e pesta, qoftë kur është pak mineral,
qoftë kur është shumë.
Màlikitë, Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: kur minerali nuk e
arrin vlerën e Nisàbit, në atë nuk merret asgjë dhe kur ai arrin vlerën e
Nisàbit, në të merret zekat një katërta e dhjetës, pra 2.5%.
3 – (Rikàz) mall i gropsur nën tokë kur pronarët e tij kanë vdekur
dhe për ata nuk dihet asnjë gjurmë; ky mall është si objektet arkeologjike
për të cilat gërmojnë organe të posaçme.
Të katër medhhebet kanë thënë: është farz që në rikàzin të merret
një e pesta dhe se për këtë mall nuk merret në konsideratë Nisàbi, prandaj
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si pak si shumë, në rikazin është farz të merret
një e pesta.
Imàmitë kanë thënë: rikazi është si minerali
në lidhje me bërjen farz një të pestën për të dhe
venien në konsideratë Nisàbin.
4 – Imàmitë kanë thënë: çka nxirret prej detit me zhytje si perlat
dhe gurë të çmuar, në ato merret një e pesta kur vlera e tyre arrin një
Dinar e më shumë pasi janë hequr shpenzimet; kurse te të katër
medhhebet, për ato nuk merret asgjë sado që të arrijë vlera e tyre.
5 – Imàmitë kanë thënë: është farz të merret një e pesta prej
tepricës së ushqimit vjetor të njeriut e të familjes së tij, pavarësisht nga
profesioni që ai ka dhe pavarësisht nga mënyra me të cilën e ka siguruar,
qoftë kur e ka siguruar prej tregtisë, qoftë prej mjeshtrisë, qoftë prej
nëpunësisë, qoftë prej punës ditore, qoftë prej pasurive, qoftë prej
dhuratave etj, madje edhe sikur të jetë më shumë se një lek i vetëm mbi
ushqimin e tij vjetor, ose atë që mund të jetë i barabartë me lekun,
poseduesi ka detyrë të ndajë një të pestën e asaj shtese.
6 – Imàmitë kanë thënë: kur njeriu realizon pasuri haram dhe
pastaj atë e përzien me pasuri hallall, por nuk e di as sa ëshë sasia e
haramit dhe as kush është i zoti i atij malli haram, në këtë rast ai ka
detyrë që nga i gjithë malli i tij të ndajë një të pestën në rrugën e Allahut
dhe kur ta bëjë këtë, atëherë mallin që i mbetet e ka hallall, pavarësisht
se malli haram ka qenë më pak apo më shumë se një e pesta. Në qoftë se
ai e di sasinë e mallit haram dhe se i kujt është saktësisht ai mall, ai ka
detyrë të kthejë atë mall, por nëse ai nuk e di se kush është i zoti i mallit
haram por din sasinë dhe sa vlerën e tij, ai ka detyrë të japë vlerën pa
pakësuar asgjë; në qoftë se malli haram është në të gjithë mallin që ka
dhe ai i njeh personat të cilëve u është rrëmbyer, por nuk din sa kishte
njëri apo tjetri, është i detyruar t’i kënaqë të gjithë ata me rrugë pajtimi e
tolerance.
7 – Imàmitë kanë thënë: kur një jomusliman blenë tokën e një
muslimani, jomuslimani është i detyruar të nxjerrë një të pestën e saj.

(1) “El-Mensek” i Sej’jid Hakijm dhe Sej’jid El-Khu’ij.
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KUJT I JEPET E NJË E PESTA
Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: pasuria e shtënë në dorë
ndahet në pesë pjesë: njëra është pjesa e të Dërguarit të Allahut, i cili e
shpenzon atë për interesat e muslimanëve, një pjesë ua jep Hashimive të
afërmve të vet nga ana e babës, pa bërë dallim
ndërmjet të pasurve e të varfërve dhe tre pjesët e
tjera
që
mbesin
i
shpenzon
për
jetimët,
për
nevojtarët dhe për ata që kanë mbetur në rrugë, qofshin ata Hashimi
ose të tjerë.
Hanefitë kanë thënë: pjesa e të Dërguarit të Allahut është e hequr
qysh me vdekjen e tij, kurse të afërmit e tij janë si të gjithë të varfërit e
tjerë, pra atyre u jepet si të varfër dhe jo si të afërm të Profetit [a.s.].
Màlikitë kanë thënë: çështja e një të pestës lihet në dorën e imamit
dhe ai e shpenzon atë sipas asaj që ai e mendon se është interesi.
Imàmitë kanë thënë: pjesa e Allahut, pjesa e të Dërguarit dhe
pjesa e të afërmve të tij, lihet në dorën e imamit, ose të zëvendësit të tij,
i cili e vë ato pjesë në shërbim të interesave të muslimanëve; kurse në tre
pjesët që mbeten, do me thënë në pjesën e fisit Hashimi, në pjesën e
jetimëve të tyre dhe në pjesën e atyre që kanë mbetur në rrugë, askush
nuk mund të bëhet ortak me këta.
E përfundojmë këtë kapitull me fjalën që ka thënë Esh’shiërànij
në librin “El-Mijzàn”, kapitulli: ‘Zekati i mineralit”:
«Imami ka të drejtë të marrë prej poseduesëve të mineralit pjesën
që ai mendon se është më e mira dhe e depoziton atë në “shtëpinë e
pasurisë”.
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HAXHI
Kushtet e haxhit:
Haxhi bëhet farz kur janë kushtet: mosha, mendja dhe mundësia
Mosha:
Haxhin nuk e ka farz fëmija di të dallojë, ose nuk di të dallojë,
por nëse fëmija që dallon kryen haxhin, haxhi i tij është i vlefshëm dhe
për këtë fëmi është adhurim i vullnetshëm, megjithkëtë prej këtij fëmije
nuk është rrëzuar detyra për të kryer haxhin, prandaj me fjalën e
përbashktët të të gjithëve, kur ky fëmijë të arrijë moshën ai ka detyrë të
kryejë haxhin, në qoftë se nuk e ka arritur moshën para qëndrimit në
Arefàt.
Kujdestarit të fëmijës që nuk dallon i lejohet të bëjë Haxh së
bashku me këtë fëmi; kujdestari i vesh fëmijës ihràmin dhe i mëson
Telbijen, në qoftë se fëmija e thotë Telbijen është më mirë, por në qoftë
se ai nuk e thotë, atëherë kujdestari e këndon Telbijen për fëmijën;
gjithashtu kujdestari e mënjanon fëmijën nga të gjitha veprimet që janë
të ndaluara për haxhiun dhe e urdhëron me ato veprime që ai ka mundësi
t’i bëjë, kurse veprimet që fëmija nuk i bën dot, në vend të fëmijës i
kryen kujdestari i tij.
(1) Imàmitë, Shàfi’itë dhe Màlikitë e kanë lejuar që bedeli të marrë pagën për punën
që kryen; kurse Hanefitë dhe Hanbelitë kanë thënë: bedelit i paguhen ushqimi dhe
shpenzimet e rrugës.
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Dijetarët e fesë kanë mendime të ndryshme
për dy çështje në lidhje me Haxhin e fëmijës që
dallon. E para: a është i vlefshëm Haxhi i këtij
fëmije kur ai kryen Haxh me lejën ose pa lejën e
kujdestarit të tij dhe e dyta: sikur ai fëmijë të
arrijë
moshën
para
qëndrimt
në
Arefàt,
a
i
konsiderohet i kryer farzi i Haxhit apo jo?
Imàmitë, Hanbelitë dhe Shàfi’itë në njërën nga dy fjalët kanë
thënë: leja e kujdestarit është kusht që ihràmi të jetë i vlefshëm.
Ebù Hanijfeh ka thënë: Haxhi i fëmijës edhe kur ai dallon nuk
cilësohet i vlefshëm dhe është e barabartë si i morri lëjë kujdestarit si
nuk i morri, sepse qëllimi për këtë fëmi është që ai vetëm të ushtrohet
dhe asgjë më shumë. (“Fet’hul-Bàrij”; “El-Mugnij” dhe “Et’Tedhkireh”).
Imàmitë, Hanbelitë dhe Shàfi’itë kanë thënë:
kur fëmija arrin moshën para qëndrimit në Arefàt,
kjo e shlyen prej tij detyrimin islam për kryerjen
e Haxhit.
Imàmitë dhe Màlikitë kanë thënë: në qoftë se ai e përtërinë
ihràmin e shlyen detyrimin e Haxhit, ndryshe jo, që do të thotë: ai të
fillojë Haxhin nga e para. (Et’Tedhkireh).
Çmeduria:
I çmenduri nuk është i obliguar me kryerjen e detyrimeve të
fesë. Nëse i çmenduri bën Haxh dhe supozohet se ka kryer të gjitha ato
çka i kërkohen një të mençuri, kjo nuk e shlyen prej tij farzin e kryerjes
së Haxhit në rast se atij i vjen mendja; por nëse çmenduria e tij është
periodike dhe atij i vjen mendja për aq kohë sa është e mjaftueshme për
kryerjen e Haxhit dhe ai e kryen Haxhin të plotë me të gjitha pjesët e me
të gjitha kushtet, ai e ka farz të kryejë Haxhin; nëse koha që atij i vjen
mendja nuk është e mjaftueshme për plotësimin e të gjitha veprimeve të
Haxhit, prej tij rrëzohet detyrimi i kryerjes së Haxhit.
Mundësia:
Me fjalën e përbashkët të të gjithëve, mundësia është kusht që
kryerja e Haxhit të bëhet farz, ashtu siç thotë i Larti në fjalën e tij: «…për
atë që ka mundësi të marrë rrugën…» (“Àli Imràn”, 97); por dijetarët
(2) Me këtë shpjegim është bashkuar edhe Sej’jid El-Khu’ij në librin e tij “El-Mensek”.
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e fesë kanë mendime të ndryshme në lidhje me
fjalën
“mundësi”.
Në
hadjthet
e
Profetit
[a.s.]
kjo fjalë është përcaktuar me fjalët “Ez’zàd” dhe
“Err’rràhileh”.
Fjala
“Err’rràhileh”
–
mjet
udhëtimi - nënkupton vizën dhe transportin deri
në Mekkë vajtje dhe pastaj kthimin në vendin e
vet; kurse fjala “Ez’zàd” – furnizim – nënkupton
shumën e nevojshme për të përballuar transportin,
ushqimin, strehimin, shpenzimet për vizën dhe për
sende të tjera të veçanta të nevojshme; me kusht
që këto shpenzime të jenë jashtë borxheve e ushqimit
të familjes dhe shpenzime të tjera të domsdoshme
që janë burim i mjeteve të tij të jetsës, siç
është toka për fshatarin, apo veglat e punës për
profesionistin,
ose
kapitali
për
tregtarin.
Në
“mundësinë” duhet shtuar edhe kushti i sigurisë
për veten e tij, për pasurinë e për nderin e tij.
Për të gjitha këto kanë mendim ndryshe vetëm
Màlikitë, të cilët kanë thënë: kur ka fuqi të ecë
këmbë, ai e ka farz Haxhin, gjithashtu Màlikitë
nuk kanë përjashtuar shpenzimet për vete e për
familjen, prandaj ata e kanë bërë të detyrueshme
që në sigurim të shumës së duhur, ai të shesë edhe
mjetet e jetesës, si tokë, kafshë e vegla pune,
madje të shesë deri librat dhe rrobat që ka për
zbukurim.
(“ElFik’hu
alel-medhàhibil-erbeah”).
Në qoftë se një person nuk e ka farz Haxhin për shkak se nuk ka
“mundësi”, me gjithkëtë ai me vështirësi të mëdha e kryen Haxhin, në
rast se këtij personi i vjen “mundësia”, a e ka farz ai të përsërisë Haxhin,
apo Haxhi i parë është i mjaftueshëm që të konsiderohet se e ka kryer
farzin?
Màlikitë dhe Hanefitë kanë thënë: hera e parë e shlyen detyrën
dhe nuk është farz që ai të përsërisë Haxhin edhe sikur të ketë “mundësi’.
(“ElFik’hu alel-medhàhibil-erbeah”).
Hanbelitë kanë thënë: kush lë një të drejtë të cilën duhet ta kryejë,
është si besa për borxhin, prandaj Haxhin që ai kreu, për atë është shlyerje
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e
farzit.
(“Menàru-s’Sebijl”;
“Fet’hul-Kadijr”
dhe
(“ElFik’hu
alel-medhàhibil-erbeah”).
Imàmitë kanë thënë: kjo nuk i’a shlyen atij farzin, sepse ai para
“mundësisë” nuk e kishte farz Haxhin, kurse Haxhi që ai kreu për atë
është nafile dhe me ardhjen e “mundësisë” ai ka detyrë të përsërisë
Haxhin.
I menjëhershëm:
Imàmitë, Màlikitë dhe Hanbelitë kanë thënë: Haxhi është farz i
menjëhershëm dhe nuk lejohet të vonohet, por kryhet qysh në herën e
parë që lind mundësia dhe në rast se e shtynë për më vonë ka bërë
mëkatë; megjithëkëtë Haxhi për këtë person do të jetë gjithnjë i kryer në
kohë edhe kur e kryen më vonë. Autori i librit “El-Xheuher” ka thënë:
«qëllimi me termin “i menjëhershëm” është detyrë për të kryer Haxhin
qysh në vitin e parë që është mundësia, nëse nuk e kryen atë vit, atëherë
duhet të kryhet vitin që vjen dhe kështu me rradhë, por në një rast të
tillë nuk ka më dyshim se nga vonesa është ai ka mëkatuar, kur e kishte
mundësinë të kryente Haxhin qysh herën e parë pa pritur herët e tjera».
Shàfi’itë kanë thënë: Haxhi është farz me ngadalësi dhe jo
menjëherë; lejohet kryerja e haxhit në çdo kohë që dëshiron(1).
Ebù Jusùfi ka thënë: Haxhi është farz të
kryhet menjëherë; kurse Muhammed ibn Hasen ka
thënë: jo, Haxhi kryhet me vonesë dhe për këtë nuk
kemi ndonjë tekst prej Ebù Hanifes, megjithëse
disa prej shokëve të tij kanë thënë: te Ebù Hanife
Haxhi është i menjëhershëm, sepse çështja te ai
kështu
është.
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DEGËT E MUNDËSISË
HAXHI I GRAVE
A ka Haxhi i grave kushte të tjera përveç kushteve të Haxhit të
burrave?
Të gjitha kanë një fjalë të përbashkët se për Haxhin farz nuk
është kusht leja e burrit për gruan, gjithashtu burrit nuk i lejohet të
ndalojë gruan e tij për të kryer Haxhin; por dijetarët e fesë kanë mendime
të ndryshme në lidhje me gruan që shkon në Haxh e pashoqëruar as me
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burrin e as me ndonjë të afërmin e
saj, prandaj:
a e ka apo nuk e ka farz kjo grua Haxhin?
Imàmitë, Màlikitë dhe Shàfi’itë kanë thënë:
as i afërmi e as burri në asnjë rast nuk janë
kusht dhe është e barabartë si të jetë gruaja e
re, ose plakë, e martuar, ose e pa martuar, sepse
shoqërimi i gruas nga i afërmi është vetëm mjet
sigurie dhe nuk është qëllim në vetvete. Nisur nga
ky arsyetin: përa i përket të afërmit gruaja mund
të jetë e sigurtë për veten e vet gjatë udhëtimit,
por ajo mund të jetë edhe e pa sigurtë: në rastin
e parë ajo e ka farz të kryejë Haxhin dhe nuk ka
ndonjë efekt prania e të afërmit, kurse në rastin
e dytë, gruaja është e pamundur, madje edhe sikur
të udhëtonte i afërmi së bashku me të. Ky lloj
trajtimi dhe të ngjashëm me këtë i përkasin së
kaluarës, kur udhëtimi ishte i gjatë dhe rruga e
frikshme, kurse në ditët e sotme nuk ka arsye të
trajtohen të tilla çështje, kur dihet se njerëzit
janë në siguri të plotë për veten e tyre dhe për
pasurinë që kanë kudo që të shkojnë.
Hanbelitë dhe Hanefitë kanë thënë: prania e burrit ose e të
afërmit është kusht për haxhin e gruas, madje as gruas plakë nuk i lejohet
të kryejë haxh pa qenë e shoqëruar prej burrit ose të afërmit; por Hanefitë
kanë vënë kusht që në mes vendit të gruas dhe Mekkës të ketë një distancë
tri ditë rrugë, por kemi parasysh lehtësinë e mjeteve të transportit, në
kohën tonë kjo ndodh shumë rrallë.

SHPENZIMI
Në librin “El-Mugnij” të Hanbelive thuhet: «kur një person
shpenzon para për një tjetër, ai nuk e ka detyrë të pranojë këtë shpenzim,
gjithashtu me këtë shpenzim ai nuk bëhet i mundësduar, qoftë kur
shpenzuesi është i huaj, qoftë kur ai është i afërm, qoftë kur me
shpenzimin i mbulon ushqimin ose furnizimin - “Err’rràhileh” dhe
“Ez’zad”. Shàfi’iji ka thënë: kur për babën shpenzon djali i vet aq sa i
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mundëson të kryejë Haxhin, në fakt i është dhënë
mundësia të kryejë haxhin me një shpenzim që atij
i duhej patjetër, prandaj nuk ka ndonjë problem që
ai të marrë këtë shpenzim.
Imàmitë kanë thënë: kur i jep para në formë dhurate pa i vënë
kusht që me atë shumë të kryejë haxhin, pavarësisht se kush është
shpenzuesi; por nëse ai i shpenzon ato para me kusht, atëherë ai e ka
farz të kryejë Haxhin, të pranojë shumën e dhënë dhe të mos e refuzojë
atë, madje edhe kur shpenzuesi është i huaj, sepse me këtë shpenzim ai
bëhet i mundësuar.

MARTESA
Sikur të ketë para aq sa i mjaftojnë vetëm për Haxh ose vetëm
për martesë, cilës punë i jep ai përparësi?
Në librin “Fet’hul-Kadir” të Hanefive, vëll. 2, kapitulli: “Haxhi”,
tregohet se Ebù Hanife është pyetur për këtë çështje dhe ka thënë: I jap
përparësi Haxhit. Me këtë përgjigje Haxhi është vënë në rradhë parë
haxhin, megjithëse dihet se në disa raste martesa është gjithashtu farz,
kuptohet se nuk lejohet vonimi i haxhit.
Shàfi’itë, Hanbelitë dhe dijetarët e hadithit të Imàmive(1) kanë
thënë: më parë martohet, pasi duke mos qenë i martuar vihet në pozitë

(1) Në librin “El-Mugnij” thuhet se imam Ahmed ibn Hanbeli në tekst ka thënë:
Banorët e Mekkës nuk kanë detyrë të kryejnë Umre, për shkak se pjesa më e madhe
e veprimeve të Umres kryhen në Qabe dhe ata i kryejnë ato veprime dhe kjo ua
shlyen atyre detyrën për të kryer Umre.
(2) Libri “ElFik’hu alel-Medhàhibil-Arba’ah”, përmban tekstin bazë dhe komentin.
Në tekstin bazë dhe autori zakonisht përmend çështjet për të cilat të katërt kanë një
mendim të përbashkët dhe në komentet flet rreth çështjeve për të cilat secili medhheb
ka mendim të specifikuar dhe kjo është shprehur në libër me një paragraf të veçantë;
prandaj ajo që unë kam cituar prej këtij libri e kam cituar prej bazës dhe jo prej
komentit.
(3) Në librin “Ed’Dijnu uel-Haxhu alel-medhàhibil-arba’ah” e autorit Keràreh thuhet
se ndër veprimet që dallon Umren prej Haxhit është edhe se ihràmi për Umre vishet
në Mekkë e në vende të tjera dhe nuk vishet në mikàtet e Haxhit; kurse te Imàmitë
për atë që vesh ihràmin nuk ka dallim në mes mikatit për Umre dhe mikatit për Haxh.
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të vështirë, kështu
(“Kifàjetul-Akhjàr”;
vuthkà”).

ai nuk bën më
“El-Mugnij”
dhe

parë haxhin.
“El-Urvetul-

NJË E PESTA DHE ZEKATI
Një e pesta dhe zekati kanë përparësi ndaj Haxhit dhe nuk mund
të realizohet kushti i mundësisë pa shlyer dy të parat plotësisht, si të
gjitha llojet e borxheve.

MUNDËSIA NGA RASTËSIA
Kush shkon në afërsi të Mekkës së nderuar me qëllim tregtie,
ose edhe për ndonjë qëllim tjetër dhe qëndron aty deri në ditët e Haxhit,
për më tepër është edhe mundësia për të shkuar në “Shtëpinë e Shenjtë”,
në rast se ky njeri kthehet në atdheun e vet pa e kryer Haxhin, me fjalën
e përbashkët të të gjithëve, mbi të mbetet detyrimi i kryerjes së Haxhit.

(1) Auotori i librit “El-Medàrik”, i cili është prej imàmive ka thënë: kjo është fjala me
më shumë përhapje dhe më e rëndësishmja që Umre është farz i pavarur nga qënia
farz e haxhit. Autori i librit “El-Xhevàhiru” ka thënë: fjala e dijetarëve të ligjit të fesë
nuk është pa një lloj trazire; përsri autori i të njejtit libër thotë: nga pikpamja teorike
kjo e përforcon heqjen e detyrimit për të kryer vetëm Umre për atë që është larg
Mekkës, por mbi atë mbetet detyrimi të kryej Umre në muajn e Haxhit, pasi kështu
realizohet detyrimi për Umren me detyrimin për haxhin. Sej’jid El-Hakijm ka thënë:
është më afër që nuk është farz kryerja vetëm Umre dhe Sej’jid El-Khauij ka thënë:
nuk mund të përjashtehet që Umre është farz.
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ZËVENDËSIMI
Llojet e adhurimeve:
Adhurimet janë trupore dhe pasurore dhe ndahen në tri kategori:
1 – Adhurim vetëm trupor në të cilin pasuria nuk të bëjë fare, siç
është gjërimi e namazi. Të katër medhhebet kanë thënë: kjo kategori
adhurimi në asnjë rast nuk mund të kryhet me zëvendësues (bedel), as
për vdekurit e as për të gjallët. Imàmitë kanë thënë: pranohet vetëm për
të vdekurit, kurse të gjallit nuk i lejohet në asnjë rast që namazin e
agjërimin e tij ta kryejë një tjetër.
2 – Adhurim vetëm pasuror dhe trupi e puna nuk kanë të bëjnë
fare me këtë adhurim, siç është një e pesta e zekati dhe, me fjalën e
përbashkët të të gjithëve, kjo kategori adhurimi e poranon zëvendësimin,
prandaj poseduesit të pasurisë i lejohet të ngarkojë dikë që të japë zekatin
e pasurisë së tij, ose llojet e tjera të sadakas.
3 – Adhurim të përbërë (trupor dhe pasuror), siç është Haxhi, i
cili ka nevojë për punë: tauàfi, sa’ji dhe gjuajtja e gurëve, por ka nevojë
edhe për pasuri që të mbulohen shpenzimet e udhëtimit dhe shpenzimet
e tjera të domosdoshme. Të gjithë kanë një fjalë të vetme e të përbashkët
se personi që ka mundësi të kryejë Haxhin vetë dhe që i ka të gjitha
kushtet, ai e ka farz të kryejë Haxhin pa humbur kohë dhe atij nuk i
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lejohet të caktojë bedel që të kryejë Haxhin për
të; në rast se ai cakton bedel, Haxhi nuk i
konsiderohet i kryer, për pasojë i mbetet farz të
kryejë Haxhin vetë; në rast se ai nuk e kryen
Haxhin,
Shàfi’itë,
Hanbelitë
dhe
Imàmitë
kanë
thënë: nëse ky njeri vdes, farzi prej tij nuk bie,
sepse ana apsurore ka shumë rëndësi, prandaj mbetet
detyrë që të angazhohet dikush me të njejtëm shumë
që duhet për Haxhin edhe në rast se ai vetë nuk ka
lënë porosi për Haxh, por me kusht që pagesa për
bedelin të merret nga baza e pasurisë që ai ka
l ë n ë (1).
Hanefitë dhe Malikitë kanë thënë: detyra për
kryerjen e Haxhit bie prej tij për shkak të anës
trupore,
por
nëse
ai
ka
lënë
porosi,
atëherë
shpenzimi për bedelin nxirret prej një të tretës,
ashtu siç nxirret për shpenzime bëmirësie, por në
rast se ai nuk ka lënë porosi për Haxh, nuk është
farz që të dërgohet bedel.
I fuqishmi i pamundur:
Ai që i ka kushtet materiale, por është i pamundur të kryejë
Haxhin vetë për shkak të moshës së madhe, ose për shkak sëmundje
nga e cili nuk shpreson të shërohet, me fjalën e përbashkët të të gjithëve,
prej tij bie detyrimi për të kryer Haxhin, ashtu siç thotë i larti në fjalën e
Tij: «…dhe nuk ju obligoi në fe me ndonjë vështirësi…» (“El-Haxh”,
78); por a e ka farz që ai të dërgojë një bedel për veten e vet dhe, nëse
nuk e bën këtë, a ka lënë një farz të cilin duhet ta kryente?
Të gjithë ndjanë një mendim të përbashkët, përveç Màlikive se
ai e ka farz të caktojë një bedel me pagesë, i cili të kryejë Haxhin për të;
kurse Màlikitë kanë thënë: nuk ka Haxh për atë që nuk mundësi të shkojë
vetë. (“El-Mugnij” dhe “Et’tedhkireh”).
Sikur ai të shërohet, ose pengimi që kishte i hiqet pasi e kishte
caktuar bedelin dhe bedeli e bëri Haxhin për të, tani a është më farz që
ai të kryejë Haxhin vetë?
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Hanefitë kanë thënë: për atë nuk është më
farz të kryejë Haxh tjetër.
Imàmitë, Shàfi’itë dhe Hanefitë kanë thënë: po, e ka farz, sepse
ajo që ai kreu ishte farz për pasurinë e tij dhe e tanishmja është farz për
trupin e tij(2). (“El-Mugnij” dhe “Et’tedhkireh”).
Bedeli në Haxhin Nafile:
Hanefitë dhe Imàmitë kanë thënë: ai që e kryen Haxhin farz
dhe më vonë dëshiron të çojë një bedel që të kryejë për të një Haxh
tjetër Nafile, ai e gëzon këtë të drejtë edhe kur ka mundësi të shkojë
vetë.

Shàfi’itë kanë thënë: nuk lejohet.
Prej Ahme ditë kemi dy transmetime: ndalaim dhe lejim.
Màlikitë kanë thënë: lejohet të caktojë bedel i sëmuri që nuk
shpresohet të shërohet; gjithashtu lejohet të caktojë bedel edhe ai që e
ka kryer vetë një herë Haxhin, Haxhi i tij është i vlefshëm, por është me
keràhet; sepse Haxhi nuk i shkruhet atij që pagoi bedelin, por i shkruhet
mustehab bedelit, gjithësesi edhe atij që pagoi bedelin i mbetet shpërblimi
për ndihmesën e dhënë për Haxhin, si dhe begatia e lutjes. Në rast se
bedeli kryen Haxh për të vdekurin me porosi prej vetë të vdekurit, ose
edhe pa porosi, Haxhi nuk i shkruhet bedelit as farz e as nafile dhe as
nuk rrëzohet prej tij detyrimi për të kryerjen e Haxhit islam. (“ElFik’hu
alel-medhàhibil-erbeah”).
Kushtet e bedelit:

(1) Qëllimi me banorët e Shamit janë: sirianët, libanezët, palestinezët dhe jordanezët,
por rrugët kanë ndryshuar dhe nuk janë më ashtu siç kanë qenë. Në lidhje me këtë
çështje Es’sej’jid Hakijm ka thënë: ai që udhëton me avion nuk ka detyrë të veshë
ihràmin kur të kalojë mbi mikatin dhe kur të zbresë në Xheddah ai e vesh ihràmin në
vendin e quajtur Hudejbijjeh, gjithashtu ai ka të drejtë të veshë ihràmin në Xheddeh
kur i ka venë vetes një të taksur (nedhr).
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Për bedelin është kusht: mosha, mendja, të
jetë musliman, të ketë kryer Haxhin për veten e
vet dhe të jetë i besueëshëm se e kryen. Lejohet
që burri të hyjë bedel për gruan dhe gruaja për
burrin edhe atëhetë kur as bedeli e as personi për
të cilin dërgohet bedeli të bëjë ai Haxh nuk kanë
kryer Haxh.
A duhet të niset bedeli nga vendi i tij, apo të niset nga vendi i të
vdekurit, apo duhet të niset nga njëri prej mikateve?
Hanefitë dhe Malikitë kanë thënë: niset për Haxh nga vendi i të
vdekurit kur personi për të cilin ai do të bëjë Haxh nuk i ka caktuar
vendin e nisjes, ndyshe do të bëjë sipas fjalës së tij.
Shàfi’itë kanë thënë: nisja bëhet nga mikati, nëse i ka caktuar një
mikat të përcaktuar, ai e ka farz të veprojë sipas fjalë së tij, ndryshe
bedeli ka të drejtë të zgjedhë cilin mikat të dëshirojë.
Hanbelitë kanë thënë: është farz të niset për haxh prej vendit ku
është bërë farz haxhi dhe prej vendit ku ai ka vdekur; sikur i vdekuri të
ishte në emigracion dhe pastaj të kthehej në vendin e tij dhe aty të vdiste,
ai do të zinte bedelin në vendin e emigracionit dhe jo në vendin e tij,
përveçse kur në mes vendit të tij dhe vendit të emigrimit distanca është
më pak se distanca që lejon shkurtimin e namazit.
Imàmitë kanë thënë: argumenti thotë të niset prej vendit të të
vdekurit, por ka argument që thotë se niset nga mikati; në qoftë se ai ka
caktuar njërin nga të dy, atëherë duhet të niset sipas përcaktimit, por në
qoftë se e ka lënë pa caktuar, atëherë nisja bëhet
nga njëri prej të dyve, ndryshe Haxhi do të fillonte
prej mikatit që ndodhet më afër rrugës për në
Mekkë, kjo kur është e mundur, ndryshe niset nga
mikati që është më afër me vednin e të vdekurit.
Pagesa për haxhin e nisur prej mikatit merret ajo
që është lënë për të kryer Haxhin që kishte farz,
kurse për atë që shtohet mbi Haxhin e nisur prej
mikatit merret prej një të tretës së pasurisë së
lënë.
(“El-Xheuher”).
(1) Es’sej’jid El-Hakijm dhe Es’sej’jid El-Khauij kanë lejuar veshjen e ihràmit para
mikatit kur ka taksur.
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Vonimi i bedelit:
Kur bedeli pajtohet, ai e ka farz të niset dhe nuk i lejohet që ai të
mos e kryejë haxhin vitin e parë, gjithashtu ai nuk ka të drejtë të hyjë
bedel për tjetër njeri, sepse puna i është ngarkuar atij dhe, kur ne nuk e
dimë nëse ai shkoi në Haxh dhe po kryen punën e ngarkuar, në fakt
është si të mos ketë shkuar fare dhe çështja qëndron kështu derisa të
vërtetohet e kundërta; kur ne e dimë se ai shkoi dhe se i kreu të gjithë
veprimet e Haxhit por ne dyshojmë: vallë a i ka kryer mirë veprimet e
Haxhit dhe ashtu siç duhet, apo ka lënë pa kryer ndonjërin prej farzeve,
kur ne e kishim ngarkuar që punën ta kryente të saktë, do të jemi në këtë
dyshim derisa ai të vërtetojë të kundërtën.
Heqja dorë:
Hanefitë dhe Imàmitë kanë thënë: kur ngarkuesi i cakton bedelit
një lloj të veçantë Haxhi, p.sh: Haxh Temettu’, ose Haxh Kiràn, ose
Haxh Ifràd, atij nuk i lejohet të bëjë tjetër lloj Haxhi veç atij të caktuarit.
Ndërsa kur ai i cakton që të niset për Haxh prej një vendi të
përcaktuar dhe ai niset prej një vendi tjetër, në qoftë se ky ndryshim në
nisje nuk ka lidhje me ndonjë qëllim të bedelit, detyra është e kryer,
sepse rruga që do të përshkohet nuk është qëllim në vetvete, pasi qëllimi
i mirëfilltë është vetëm Haxhi dhe kjo është realizuar. (“Et’Tedhkireh”
dhe “El-Fik’hu alel-Medhàhbil-Arba’ah”).

UMREJA
Ç’do të thotë Umre:
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Nga ana gjuhësore Umre do të thotë vizitë në
përgjithësi,
kurse
nga
ana
e
rregullit
të
ligjit
të fesë do të thotë: Vizita e Qabes me mënyrë të
veçantë.
Pjesët e Umres:
Umreja klasifikohet: vetëm Umre e pavarur nga Haxhi dhe me
fjalën e përbashkët të të gjithëve koha për të kryer Umre janë të gjithë
ditët e vitit, por më e preferueshme te Imàmitë është që ajo të kryhet në
muajin Rexheb, kurse tek të tjerët në muajin Ramazan. Gjithashtu, kemi
edhe Umre të kryer në periudhën e Haxhit, kur personi që ka vënë
qëllim të kryejë Haxh, në fillim kryen Umren dhe pastaj vijnë veprimet
e Haxhit, kështu ai kryen Umre dhe Haxh me një udhëtim të vetëm,
ashtu siç veprojnë haxhinjtë e vendeve që janë larg Mekkës së nderuar.
Koha e kryerjes së kësaj Umreje me fjalën e përbashkët të të gjithëve
janë muajt e Haxhit: Sheu’uàli, Dhul-Ka’deh dhe Dhul-Hixhxheh, por
dijetarët e fesë kanë mendime të ndryshme në lidhje muajin DhulHixh’xheh, nëse ky muaj është i gjithi muaj haxhi apo kohë haxhi është
vetëm dhjetëditëshi i tij i parë? Për ata që thonë se Umreja është farz,
nëse Umreja kryhet në periudhën e Haxhit, bie si detyrim që të kryhet
vetëm Umre.
Dallimi ndërmjet dy Umreve:
Es’sej’jid El-Khu’ij ka bërë dallim kur kryhet vetëm Umre dhe
Umre të kryer në Haxh Temettu’ në disa veprime:
1 – Tauafi i Grave – do të shpjegohet më poshtë – është farz kur
kryhet vetëm Umre dhe nuk është farz kur Umre kryhet në Haxh
Temettu’; disa të tjerë kanë thënë: nuk është në ligjin e fesë.
2 – Koha e Umres që kryhet në Haxh Temettu’
fillon që nga data 1 Sheu’uàl deri datën 9 DhulHixh’xheh, kurse vetëm për Umre kohë janë të gjitha
ditët
e
vitit.
3 – Ai që kryen Umre në Haxh Temettu’ ka të lejuar vetëm të
bëjë shkurtimin e flokëve, kurse ai që kryen vetëm Umre ka të drejtë të
zgjedhë: ose rruan kokën ose shkurton flokët. Më poshtë do të jepen
shpjegime.
- 228 -

Jurisprudenca sipas pesë medh’hebeve
.............................................................................................................
4 – Umreja e kryer në Haxh Temettu’ dhe vetë
Haxhi janë brenda të të njëjtit vit, por nuk është
kështu kur kryhet vetëm Umre.
Në librin “Ed’Dijnu uel-Haxhu alel-Medhàhibil-Arba’ah” – Feja
dhe Haxhi sipas katër medhhebeve - e autorit Keràreh, shkruhet se
Màlikitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: ai që kryen vetëm Umre, ka të lejuar
çdo gjë, madje edhe gratë kur ai rruan kokën ose shkurton flokët,
pavarësisht se ka marrë apo nuk ka marrë kurban me vete; kurse Hanbelitë
dhe Hanefitë kanë thënë: ai që kryen Umre e ka të lejuar të rruajë kokën
ose të shkurtojë flokët, kur nuk ka marrë kurban me vete, ndryshe ai
mbetet në ihràmin e tij derisa të vijë dita e Kurbanit dhe vetëm në këtë
ditë ai del prej ihràmit të Haxhit e të Umres.
Kushtet e Umres:
Më sipër u thanë kushtet e Haxhit. Të njëjtat kushte janë edhe
për Umren.
Dispozita e Umres:
Hanefitë dhe Malikitë kanë thënë: Umreja është sunneh
muekkedeh dhe nuk është farz.
Shàfi’itë, Hanbelitë dhe shumë prej Imàmive kanë thënë: Jo,
Umreja është farz për atë që ka mundësi të shkojë atje, sipas fjalës së të
Lartit: «dhe kryejeni Haxhin e Umren për hir të Allahut…» (“ElBekareh”, 196). Umreja është mustehab për atë që nuk ka mundësi.
(“Fik’hu-s’Sunneh”, vëll. 5; “ElFik’hu alel-medhàhibil-Arba’ah”; “ElXheuàhir” dhe “El-Mugnij”).
Veprimet e Umres:
Në librin “El-Fik’hu alel-medhàhibil-erbeah”, thuhet: “Për
Umren janë veprime farz të njëjtat veprime që janë farz edhe për Haxhin.
Gjithashtu, për Umren janë veprime sunnet të njëjtat
veprime që janë sunnet edhe për Haxhin, porse
Umreja ndryshon nga Haxhi në disa çështje: Umreja
nuk kryhet në kohë të caktuar, nuk i shkon koha,
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në Umre nuk ka as qëndrim në Arafàt, as vajtje në
Muzdelifeh
dhe
as
gjuatje
guralecësh (1) .
Në librin “El-Xheuàhir” të Imàmive thuhet:
“Nga veprimet e Haxhit dymbëdhjetë janë farze:
ihràmi;
Arafàti;
qëndrimi
në
Muzdelifeh;
ndejtja
në Minà; gjuajtja e guralecëve; kurbani; rruarja
e kokës për Haxhin, shkurtimi i flokëve; tauàfi;
falja
e
dy
rekatëve
namaz
për
tauàfin,
sa’ji;
tauàfi i grave, falja e dy rekatëve namaz për këtë
tauàf. Farzet kur kryhet vetëm Umreja janë tetë:
nijeti; ihràmi (2) ; tauafi dhe falja e dy rekatëve
namaz
të
tauàfit;
sa’ji;
shkurtimi
i
flokëve;
tauàfi i grave dhe falja e dy rekatëve namaz të
këtij
tauàfi.”
Nga sa u tha dhe me fjalën e përbashkët të të gjithëve rezulton
se veprimet e Haxhit kanë më shumë se veprimet e Umres: qëndrimin
dhe veprimet e qëndrimit; kurse Imàmitë kanë bërë farz për atë që kryen
vetëm Umre të bëjë një tauàf të dytë, Tauàfin e Grave. Imam Màliku ka
mendim ndryshe nga të tjerët dhe ka thënë: kur kryhet vetëm Umreja
nuk është detyrë as të rruhet koka e as të shkurtohen flokët.
(Dy degëzime):
(Degëzimi i parë): Detyra për të kryer Umre nuk ka lidhje me
mundësinë për kryerjen e haxhit; nëse ai ka mundsi vetëm për Umre,
është si një person i cili ka mundësi të shkojë në Mekkë jashtë ditëve të
haxhit dhe nuk ka mundësi të shkojë atje gjatë
ditëve të haxhit, prandaj ky njeri ka farz të
kryejë vetëm Umre dhe jo haxhin; nëse ai vdes para
se të kryejë Umren, atëherë shpenzimet për Umren
që do të kryhet për atë do të nxirren nga
pasuria
(1)
që ai ka lënë .
Kështu qëndron çështja e dhe kur supozojmë se ai ka mundësi
të kryejë haxh Ifràd dhe jo Umre, sepse si haxhi si Umre janë rituale të
pavaruara; për analogji kështu qëndron çështja kur kryhet vetëm Umre,
kurse kur për Umren që kryhet në haxh Temet’tuë, qënia farz e kësaj
(1) “Naël” është lloji i këpucës që ka vetëm tabanin (pjësën e poshtme) dhe nuk ka as
thëmbër, as anësi e as nuk e mbulon shpinën e këmbës; kurs mesteja është këpucë e
plotë me thembër e me faqe anësore, ashtu siç janë zakonisht në përdorim.
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Umreje qëndron në atë që është farz vetë Haxhi dhe
se kjo Umre është brenda në haxhin.
(Degëzimi i dytë): Imàmitë kanë thënë: për atë që dëshiron të hyjë
në Mekkë nuk i lejohet as të kapërcejë mikatet e as të hyjë në Qabe pa
qenë me ihràm me qëllim për të kryer Umre ose haxh, qoftë nëse ai ka
kryer haxh e Umre disa herë, përveç rastit kur kur ka hyrë e ka dalë
shumë herë brenda muajit, do të thotë kur ka hyrë në të i veshur me
ihràm dhe pastaj ka dalë, pastaj ka hyrë për herë të dytë para se të kalojnë
30 dit, në këto kushte ai nuk ka deytrë të jetë në ihràmin, ndryshe e ka
farz të veshë ihràmin. Analogjia e ihràmit për atë që hyn në Mekkë është
plotësisht si abdesi për atë që prek Kur’anin.
Ebù Hanijfeh ka thënë: për atë që është përtej mikateve nuk
lejohet të hyjë pa ihràm, por nëse ai është brenda zonës së mikateve,
lejohet të hyjë pa ihram.
Me kaq është e mjaftueshme të flitet më shumë për Umren,
sepse qëllimi është që të hedhim dritë mbi rëndësinë e Umres dhe që
lexuesi të këtë njohuri rreth dallimit ndërmjet Umres dhe haxhit, qoftë
edhe për disa anë. Më poshte do të këtë shpjegime më të zgjeruara.

LLOJET E HAXHIT
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se haxhi klasifikohet
në tre lloje: Temet’tuë, Kiràn dhe Ifràd.
Gjithashtu të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se
“Temet’tuë” do të thotë: në fillim kryhen veprimet e Umres gjatë muajve
të haxhit dhe pasi të kryhet Umreja, kryhen edhe veprimet e haxhit.
Gjithashtu të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se haxhi
Ifràd është: në fillim të kryhen veprimet e haxhit dhe pasi ato të
përfundojnë, hyhet përsëri në ihràm për të kryer Umren dhe plotësohen
veprimet e saj.
Të katër kanë një fjalë të përbashkët se kuptimi i fjalës “Kiràn”
do të thotë: të hyhet në ihràm për të kryer së bashku haxh dhe Umre;
kur fillon të kryejë veprimet thotë: “Leb’bejke-ll’llàhum’me bihaxhin
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ue Umretin” – o Zoti im, i’u përgjigja thirrejs
Tënde për të kryer haxh dhe Umre.
Imàmitë kanë thënë: Kiràni dhe Ifràdi janë e njëjta gjë dhe kanë
dallim ndërmjet tyre vetëm në një rast: ai që kreyen Haxh Kiràn merr
krbanet me vete kur hyn në ihràm dhe është i detyruar të bëjë kurban të
gjitha krerët sa ka marrë me vete; kurse ai që kryen haxh Ifràd nuk ka
detyrim të bëjë Kurbàn; me një fjalë: Imàmitë nuk lejojnë në asnjë rast
as ndërhyrjen ndërmjet dy ihràmeve dhe as kryerjen e haxhit e të Umres
me një nijet të vetëm, por të tjerët e kanë lejuar këtë në haxhi Kiràn dhe
kanë thënë: është quajtur kështu për shkak se ka bashkim ndërmjet haxhit
e Umres; kurse Imàmitë kanë thënë: jo, porse në ketë haxh është bashkuar
ihràmi me marrjen me vetë të kurbaneve.
Të katër medhhebet kanë thënë: lejohet për cilindo, qoftë banor
i Mekkës ose jo dhe kushdo ka të drejtë të zgjedhë të kryejë njërin prej
tre llojeve të haxhit: Temët’tuë, Kiràn dhe Ifràd, porse Hanefitë kanë
thënë: është Keràhet që banori i Mekkës të kryejë haxh Temet’tuë dhe
haxh Kiràn.
Katër medhhebet kanë mendime të ndryshme ndërmjet njëritjetrit se cila nga llojet e haxhit është më e preferuar?
Shàfi’itë kanë thënë: Ifràdi dhe Temet’tuë
është më i prefruar se Kiràni.
Hanefitë kanë thënë: Kirani është më i preferuar se dy vëllezërit
e tij.
Malikitë kanë thënë: Jo, Ifràdi është më i preferuar.
Hanbelitë dhe Imàmitë kanë thënë: Temet’tuë është më i
preferuar. (“ElFik’hu alel-medhàhibil-erbeah”; “El-Mugnij”; “Elmijzàn”
i Shiërànij’jit dhe “Fik’hu-s’sun’neh”, vëll. 5).
Imàmitë kanë thënë: të kryej haxh Temet’tuë e ka farz vetëm ai
që banon 48 milje larg Mekkës dhe nuk lejohet për të tjerët veçse në
raste vështirësishë; kuse haxhi Kiràn dhe haxhi Ifràd janë farz për banorët
e Mekkës dhe për ata që ndërmjet vendbanimit të tyre dhe Mekkës ka
më pak se 48 milje, pasi për këta nuk lejohet lloji haxhi tjetër përveç
ketyrë dy llojeve. Për këtë çështje ata kanë marrë argument fjalën e të
(1) “Naël” është lloji i këpucës që ka vetëm tabanin (pjësën e poshtme) dhe nuk ka as
thëmbër, as anësi e as nuk e mbulon shpinën e këmbës; kurs mesteja është këpucë e
plotë me thembër e me faqe anësore, ashtu siç janë zakonisht në përdorim.
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Lartit: «…dhe kush bën Umren para haxhit, të
bëjë atë kurban që e ka më të lehtë dhe në
rast se nuk ka, atëherë le të agjërojë tre
ditë në haxh dhe shtatë
ditë kur të ktheheni,
këto janë dhjetë
ditë të plota; kështu është
për ata që nuk e kanë familjen pranë xhamisë
së
shejtë...»
(“El-Bekareh”,
196).
Gjithashtu Imàmitë kanë thënë: kush ka detyrë të kryejë haxh
Temet’tuë, atij nuk i lejohet të heqë dorë prej këtij haxhi dhe të kryejë
një lloj tjetër haxhi, perveç rastit kur koha është e shtërnguar, ose për
shkak të menstruacioneve, atëherë lejohet të hiqet dorë dhe të kalohet
në kryerjen e haxh Kiràn ose haxh Ifràd, me kusht që pas haxhit të
kryejë Umren. Caku i kohës së “shtërnguar”, është që ai nuk ka më
mundësi të jetë në Arefàt në kohën kur dielli të kapëerxejë zenitin.
Banorëve të Mekkës dhe të rrethinave të saj, të cilët kanë farz të
kryejnë haxh Kiràn ose haxh Ifràd, nuk i lejohet të kalojnë në haxh
Temet’tuë, me përjashtim të rasteve të imponuara, siç mund të jetë frika
se parashikohet ardhja e menstruacioneve dhe, autori i librit “Elxhevàhir”,
pasi e ka cituar këtë thënië është shprehur: këtë e kam gjetur pa snjë
mendim ndryshe.
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se ai që kryen haxh
Ifràd nuk ka detyrë të bëjë kurban, por nëse ai bën vullnetarisht, patjetër
që është mirësi.
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MIJKÀTET E IHRÀMIT
Mijkàtet:
Për kryerjen e Umres dhe të tre llojeve të haxhit, patjetër duhet
të vishet ihràmi dhe te Imàmitë ihràmi është njëri prej farzeve të Umres
e të Haxhit, kurse te të tjerët ihràmi është uaxhib. Të githë kanë një fjalë
të përbashkët se mikati për banorët e Medines, është vendi i quajtur
“Dhul-Halijfeh”, sepse ata fillojnë të veshin ihràmin pikërisht në këtë
vend në “xhaminë e pemës”; Mikati për banorët e Shamit (1), Egjyptit
dhe Magrebit, është vendi i quajtur “Xhahfeh”; Mikati për banorët e
Irakut është vendi i quajtur “Atijk” dhe mikati për banorët e Jemenit
është vendi që ata e kanë në rrugën e tyre dhe që quhet “Jelmelem”.
Imàmitë kanë thënë: “Karn” është mikati për banorët e Taifit
dhe të kujtdo që kalon nëpër rrugën e tyre për të shkuar në Mekkë.
Të katër medhhebet kanë thënë: jo, ai është mikati për banorët e
Nexhdit, kurse Imàmitë kanë thënë: mikati për banorët e Nexh ditë dhe
mikati për banorët e Irakut është “Atijk”.
Gjithashtu të gjithë kanë një fjalë të përbashkët se këto mikate
janë për banorët e anëve që u thanë dhe për cilindo që nuk është banor
i këtyre anëve por që ai kalon nëpër ato anë me qëllim kryerjen e haxhit;
kështu, nëse banori i Shamit niset prej Medines që të kryejë Haxh dhe
kalon nëpër “Dhul-Hulejfeh”, ai do të veshë ihràmin pikërisht aty; në
rast se niset për Haxh prej Jemeni, atëherë mikati i tij është “Jelemlem”;
në rast se niset prej Iraku është “Atijk” dhe në rast se nuk kalon nëpër
këto mikate, atëherë mikati për atë është vendi që
ndodhet më afër njërit prej mikateve.
Ai që e ka shtëpinë në afër Mekkës sesa prej
këtyre mikateve, atëherë mikati i tij është shtëpia
e tij dhe ai e vesh ihràmin në shtëpinë e vet; në
rast se është banor i Mekkës, atëherë mikati i tij
është vetë Mekka. Te imàmitë mikatet për atë që
kryen Umre, janë pikërisht mikatet e Haxhit.
Ihràmi para mikatit:
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Të
katër
medhhebet
kanë
një
fjalë
të
përbashkët për lejimin e veshjes së ihràmit para
mikateve, por Màliku dhe Ibni Hanbeli kanë thënë:
më mirë është që ihràmi të vishet në mikat.
Ebù Hanijfeh ka thënë: më mirë është që ihràmin ai ta veshë në
vendin e vet; kurse prej Shàfi’ij’jit kemi dy thënie.
Imàmitë kanë thënë: nuk lejohet veshja e ihràmit para mikatit
për atë që dëshiron të bëjë Umre në muajin Rexheb dhe që ka frikë se
do të mbarojë muaji nëse ai e vonon ihràmin deri sa të shkojë në mikat,
por bën përjashtim ai që e ka taksur të veshë ihràmin para mikatit(1).
(“Et’tedhkireh” dhe “Fik’hu-s’suneh”).
Ihràmi pas mikatit:
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se nuk lejohet
kapërximi i mikatit pa ihràm dhe nëse e kalon mikatin pa ihràm është
detyrë të kthehet në mikat dhe aty të veshë ihràmin.
Të katër Mrdh’hebet kanë thënë: në rast se nuk kthehet, haxhi i
tij është i vlefshëm, por ai ka detyrë të presë kurban, njëkohësisht ka
bërë mëkat nëse nuk ka pasur ndonjë pengesë që të mos kthehej; në rast
se ka pengesë, si frikë për rrugën, ose koha është shumë e shkurtër,
atëherë nuk ka mëkatë dhe, nuk ka dallim për këtë nëse në rrugën e tij
ka apo nuk ka mikate të tjera.
Imàmitë kanë thënë: ai që nuk e vesh ihràmin në mikat me qëllim
dhe ka qëllim të kryej haxh ose Umreh dhe nuk kthehet në mikat, për
më tepër para tij nuk ka mikat tjetër ku ai të veshë ihràmin, këtij i është
prishur ihràmi dhe haxhi, qoftë kur ka pasur pengesë, qoftë kur nuk ka
pasur.
(1) Personi që është në ihràm bën gjuajtjen e parë të gurëve dhe rruan kokën, për atë
janë hallall disa gjëra që më parë i kishte haram dhe kjo quhet dalja e parë prej ihràmit,
por për atë akoma nuk është hallall as të kontaktojë me gruan e as të parfumohet dhe
vetëm pasi të kryejë edhe tauàfin e fundit, atëherë ai e ka hallall çdo gjë, madje edhe
kontaktimin me gruan, sepse kryerja e tauàfit të fundit është dalja e dytë prej ihràmit.
Më poshtë çështja do të trajtohet në hollësi.
(2) Në “Et’Tedhkireh” autori ka thënë: veçimi i burrit prej gruas në haxhin kazà
duhet të bëhet qysh prej vendit ku ata të dy bënë atë çka bënë në haxhin e parë dhe
fjala veçim do të thotë që ata të dy të mos jenë vetëm dhe kur ndodh të jenë së
bashku, me ata të dy duhet të jetë edhe një i tretë, i cili patjetër që edhe ai është në
ihràm, sepse prania e këtij të tretit i pengon ata që të mos kontaktojnë.
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Në rast se nuk e ka veshur ihràmin nga harresa
ose nga që nuk e di dhe është mundësia që ai të
kthehet
tek
mikati,
ka
detyrë
të
kthehet
aty,
pornëse nuk është mundësia, atëherë le të shkojë
në mikatin që ka përpara, ndryshe le të dalë jashtë
xhamisë së Qabes sa të jetë mundur. (“Et’tedhkireh”
dhe
“El-Fik’hu
alel-medhàhibil-erbeah”).
Ihràmi para muajve të haxhit:
Imàmitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: nëse hyn
në ihràm për haxh para muajëve të haxhit, ihràmi i
tij nuk është puqur me haxhin, por është puqur me
Umren, ashtu siç thotë i Larti në fjalën e Tij:
«Haxhi është në muaj të caktuar…» (“El-Bekareh”,
197).
Hanefitë, Màlikitë dhe Hanbelitë kanë thënë:
është i vlefshëm, por me Keràhet. (“Et’tedhkireh”
dhe
“Fik’hu-s’sun’neh”).
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IHRÀMI
Farzet dhe dhe mustehab’bet e ihràmit
Ihràmi dhe sunnetet e tij:
Nuk ka asnjë mendim dryshe që ihràmi është njëri prej farzeve
të Umres; gjithashtu ihràmi është farz në haxhin Temet’tuë, në haxhin
Ifràd dhe në haxhin Kiràn; nuk ka snjë mendim ndryshe që ihràmi është
veprimi i parë me të cilin është farz të fillohen veprimet, qoftë për të
kryer vetëm Umre, qoftë për të kryer Umre dhe haxh Temet’tuë, apo
haxh Kiràn, apo haxh Ifràd. Ihràmi ka sunnet dhe farze.
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se ai që ka vënë qëllim
të veshë ihràmin, ka detyrë: të pastrojë trupin, të presë thojt, të shkurtojë
mustaqet, të bëjë gusl, madje dhe nëse gruaja është në kohën e
menstruacioneve ose të lehonisë, sepse qëllimi kryesor është pastërtia,
gjithashtu kur ka bërë qëllimtë kryejë haxh Temet’tuë ka detyrë: të rrisë
flokët qysh me fillimin e muajit Dhul-Kaëdeh, të heqë qimet e sqetullave
e të bëjë trikotomi, të veshë ihràmin pas namazit të Drekës, ose pas çdo
namazi farz, është mustehab që për veshjen e ihràmit të falë gjashtë
rekatë namaz, ose katër rekatë, ose më e pakta dy rekatë; kurse pastrimi
nga nevojat personale nuk është nga kushtet për vlefshmërinë e ihràmit.

(1) Imàmitë kanë thënë: kur pret thonjt e duarve e të këmbëve, me fjalën e përbashkët
të kuven ditë ka detyrim të bëjë kurban një dele dhe në rast se e përsërit ka detyrë të
bëjë kurban dy dele; për prerjen e çdo thoni ka detyrë të japë një mudd ushqim dhe
një mudd është afërsisht i barabartë me 800gr.
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Hanefitë dhe Malikitë kanë thënë: kur nuk ka
ujë, bie detyra për të bërë gusl, por nuk është në
rregullat e ligjit të fesë që për ihràmin të bëhet
tejemmum në vend të guslit.
Hanbelitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: po, bën tejemmum në vend
të guslit.
Imamitë kanë mendime të ndryshme ndërmjet tyre, ka që thonë
se lejohet, ka që e ndalojnë.
E vërteta është ndalimi i tejemmumit, ashtu siç kanë thënë
Hanefitë dhe Màlikitë, sepse tejemmumi është prej adhurimeve i vënë
në rregullat e ligjit të fesë vetëm kur ka argument për të, por për këtë
Tejeum’min këtu nuk ka argument. Në librin “Mustemsiku-urveti” i
autorit
Sej’jid
El-Hakijm,
vëll.
7,
thuhet;
«në
të përgjithësi toka e zëvendëson ujin dhe se
tejemmumi është i mjaftueshëm edhe për dhjetë
vjet, sepse toka është njëri nga dy pastruesit dhe Zoti i ujit e i tokës
është Një dhe, kjo është e mjaftueshme për të vërtetuar se toka është
zëvendësuese në rastet e njohura».
Imàmitë kanë thënë: është mustehab rritja e flokëve.
Shàfi’itë, Hanefitë dhe Hanbelitë kanë thënë: jo, është mustehab
që flokët e kokës të rruhen. (“ElFik’hu alel-medhàhibil-erbeah”).
Hanefitë kanë thënë: për atë që ka qëllin të veshë ihràmin, është
sunnet të vërë erë të mirë në trup e në rroba, por në copat e ihràmit të
mos mbetet shenja e saj edhe pse mbetet aroma e saj.
Shàfi’itë kanë thënë: është sunnet lyerja e trupit me erë të mirë
pas guslit, me përjashtim të atij që është agjërueshëm dhe parfumimi i
robave nuk sjellë asnjë dëm.
Hanbelitë kanë thënë: parfumon trupin dhe është Keràhet
parfumimi i rrobave. (“ElFik’hu alel-medhàhibil-erbeah”).
Hanefitë, Màlikitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: ai që do të hyjë në
ihràm e ka sunnet të falë dy rekatë namaz para se të veshë ihràmin.
(Burimi i mësipërm).

(1) Autori i librit “Et’tedhkireh” ka cituar prej Ebù Hanijfes se nuk lejohet të hyhet
nën hije kur gjendja është e lehtësuar, por autori i librit “Rahmetul-um’meti” ka citur
gjithashtu prej Ebù Hanijfes se lejohet hyrja nën hije.
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Imàmitë kanë thënë: është më e preferuar që
ihràmi të vishet pas faljes së namazit të Drekës,
ose pas faljes së ndonjë namazi tjetër farz dhe,
nëse ai nuk ka më për të falur namaz farz, atëherë
në kohën që vesh ihràmin fal gjashtë rekatë namaz,
ose katër rekatë dhe më e pakta dy rekatë. (“Elxhevàvir”).
Kushtëzimi:
Në librin “Et’Tedhkireh” autori ka thënë: për atë që ka bërë
qëllim të hyjë në ihràm është sunnet të vërë kusht para Allahut në kohën
që vesh ihràmin dhe të thotë: «O Zoti im, unë bëra qëllim atë çka ti më
ke urdhëruar, në qoftë se mua më pengon ndonjë pengues që ta kryejë
të plotë, bëj për mua një zgjidhje». Që është sunnet të bëhet ky kushtëzim
janë shprehur edhe Shàfi’ijju, Ebù Hanifeh dhe Ahmedi, porse ky
kushtëzim nuk tregon se është rrëzuar qënia e haxhit farz kur ka një
pengues që ndalon plotësimin e haxhit.
Farzet

e
ihràmit:
Farzet
e
ihràmit
janë
tre:
nijeti,
Telbija
dhe veshja e copave të ihràmit; por në lidhje me
disa nga këto medhhebet kanë mendime të ndryshme.
Nijeti:
Nuk ka vend të flitet për nijetin, sepse nuk ka asnjë punë të
vullnetëshme pa nijet, në atë kuptim që nijeti është motivi i punës. Në të
vërtetë nijeti është nga domosdoshmëritë, prandaj disa dijetarë kanë
thënë: sikur të ishim obliguar të vepronim pa nijet, obligimi ynë do të qe
i papërcaktuar; prandaj duhet që çështja patjetër të trajtohet nëse a hyn
në rregullat e ihràmit ai që po vesh ihràmin vetëm me bërjen nijet, apo ai
duhet të shtojë edhe diçka tjetër krahas nijetit? Duke ditur se kur ai e
vesh ihràmin pa e pasur mendjen te veprimi që po bën, ose e vesh ashtu
kot pa nijet, ihràmi i tij është pa vlerë.
Hanefitë kanë thënë: Sipas rregullit të ligjit të fesë ai nuk
konsiderohet se ka hyrë në ihràm vetëm se ka bërë nijetin për veshjen e
ihràmit, përderisa nuk ka kënduar Telbijen. (“Fet’hul-Kadijr).
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Shàfi’itë, Imàmitë dhe Hanbelitë kanë thënë:
hyrja në ihràm realizahet vetëm me nijetin.
(“Elxhevàhiru”
dhe
“Fik’hu-s’sun’neh”).
Imàmitë kanë thënë: Është detyrë që nijeti të jetë puqur me
fillimin e hyrjes në ihràm dhe nuk është e mjaftueshme që nijeti të bëhet
gjatë veshjes së ihràmit, gjithashtu nijeti duhet të jetë i parcaktuar se ky
ihràm është për haxh, ose për Umre, si edhe për llojin e haxhit: për haxh
Temet’tuë, ose për haxh Kiràn, ose për haxh Ifràd, gjithashtu në nijet ai
të caktojë se haxhin ose Umren do ta bëjë për vete apo është bedel për
ndonjë tjetër, gjithashtu të përcaktojë se është haxh islam apo është haxh
tjetër; në qoftë se nijetin e bën të pa përcaktuar, ose të gjitha këto i bën
më vonë, kjo është e pavlefshme. (“El-Urvetul-vuthkà”).
Në librin “El-Mugnij” të Hanbelive thuhet se rezumeja e nijetit
është: «është sunnet që të përcaktojë përse po hyn në ihràm»; kështu
është shprehur edhe Màliku. Shàfi’ij’i në njërën prej dy thënieve të tij ka
thënë: më mirë shtë që ihràmi të jëtë në përgjithësi, ai e vesh ihràmin
por nuk përcakton se çfarë do të kryejë, se do të kryejë haxh ose do të
kryejë Umre, ihràmi i tij është i vlefshëm dhe ai
konsiderohet se ka hyrë në ihràm dhe ai pas kësaj
ka të drejtë ta konsumojë ihràmin e tij sipas
dëshirës për cilin lloj haxhi që do të kryejë ose edhe për Umre.
Të gjithë kanë një fjalë të përbashkët: në rast se ai me ihràmin e
tij bën nijet atë çka bërë nijet filani, ihràmi i tij është i vlefshëm kur nijeti
i përmendur është i përcaktuar. (“El-Xhevàhir” dhe “El-Mugnij”).
Telbija:
Të gjitha ndajnë një fjalë të përbashkët se Telbija në ihràm është
në rregullat e ligjit të fesë, por ata kanë mendime të ndryshme nëse
Telbija është farz, apo është sunnet dhe kur duhet thënë.
Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: Telbija është sunnet dhe është
mustehab që ajo të jetë e puqur me ihràmin, por edhe nëse bën nijet pa
Telbije, ihràmi është i vlefshëm.
Imàmitë, Hanefitë(1) dhe Màlikitë kanë thënë: Telbija është farz,
por pastaj ata kanë mendime të ndryshmë në lidhje me hollësitë. Hanefitë
kanë thënë: Telbija, ose ajo që e thuhet në vend të saj, si fjala “Subhànell’llàh” dhe marrja e kurbaneve me vete, është prej kushteve të ihràmit.
- 240 -

Jurisprudenca sipas pesë medh’hebeve
.............................................................................................................
Màlikitë kanë thënë: ihràmi nuk prishet për shkak
se ka një ndarje të gjatë në mes Telbijes dhe
ihràmit dhe as me lënien e Telbijes fare, por ai
që e len Telbijen është i detyruar të presë kurban.
Imàmitë kanë thënë: nuk mund të hyhet në ihràm pa kënduar
Telbijen as haxh Temet’tuë, as për haxh Ifràd e as për Umren në këto dy
lloje haxhi, gjithashtu as kur kryhet vetëm Umre dhe patjetër që Telbija
duhet të përsëritet katër herë; kurse ai që ka qëllim të kryejë haxh Kiràn
ka të drejtë të zgjedhë: ose këndon Telbijen, ose “Ish’àrin” - merr me
vete për kurban vetëm deve, ose “Taklijdin” - merr me vete për kurban
deve të përziera me lloje të tjera bagëtishë.
Formula e Telbijes:
Formula e Telbijes është: «Leb’bejke-ll’llàhum’me leb’bejk,
là sherijke leke leb’bejk, in’nel-hande uen’niëmete leke uelmulk,
là sherijke lek».
Me fjalën e përbashkët të të gjithëve në Telbijen nuk është kusht
pastrëtia. (“Et’tedhkireh”).
Ai që vesh ihràmin fillon të këndojë Telbijen dhe me fjalën e
përbashkët të të gjithëve, është sunnet që Telbija të këndohet vazhdimisht
derisa të bëhet gjuatja e parë e gurëve (xhemretulakabeh),
gjithashtu
është
sunnet
që
Telbija
të
këndohet me zë, përveç grave në xhamitë në të
cilet falet namaz me xhemaat, veçanërisht në xhaminë
e Arefàtit. Imàmitë kanë thënë: është sunnet të
ndërpritet Telbija kur të shohë shtëpitë e Mekkës.
Gruaja e këndon Telbijen aq sa të dëgjojë vetë dhe
ai që është pas saj; gjithashtu është sunnet të
këndohet
Salavat
për
Profetin
e
për
familjene
tij.
(“Et’tedhkireh”
dhe
“Fik’hu-ssuneh”).
Rrobat e atij që ka veshur ihràmin:
Të gjithë ndajnë një fjalë të përbashkët se për atë që ka veshur
ihràmin nuk lejohet të veshë rroba të qepura, as rroba që mbërthehen
me kopsa, as kësmishë, as mbathje, as të mbulojë kokën e fytyrën.
Shàfi’ij’ji dhe Ahmedi kanë thënë: i lejohet të mbulojë fytyrën dhe nuk i
lejohet të veshë meste, përveç rastit kur nuk gjenë pantofla (naël), por ai
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mund të veshë mestet nëse i pret ato poshtë nyjeve
të
këmbës (1) .
Kurse gruaja e mbulon kokën dhe zbulon vetëm fytyrën, por
zbulimi i fytrës është i shoqëruar me frikën se burrat mund të shikojnë
në gruan me dyshim; gjithashtu gruas nuk i lejohet të veshë doreza, por
gruas i lejohet të veshë të mëndafshta dhe meste. Ebù Hanijfeh ka thënë:
gruas i lejohet të veshë doreza. (“Et’tedhkireh” dhe “El-bidàjetu
uen’nihàjetu” e Ibni Rushdit).
Në një kapitull të librit “ElFik’hu alel-medhàhinil-erbeah” thuhet:
«ç’kërkohet prej atij që ka vënë qëllim të veshë ihràmin para se të fillojë
veshjen e tij?»
Hanefitë kanë thënë: nga kërkesat janë: veshja e Izàrit dhe Ridàsë;
Izàri është copa që e mbulon atë nga kërthiza deri te gjunjët dhe Ridà
është copa që hidhet mbi shpinë, krahëror e mbi shpatulla dhe kjo është
sunnet.
Màlikitë kanë thënë: është sunnet të veshë Izàrin, Ridànë dhe
pantofla; në qoftë se vesh tjetër gjë të pa qepur, ose e mbështjellë një
gjymtyrë edhe me një copë veç Ridàsë dhe Izàrit, kjo nuk sjellë ndonjë
dëm.
Hanbelitë kanë thënë: Është sunnet që para
ihràmit të veshë Izàrin e Ridànë me dy copa të
bardha, të pastra, të reja dhe pandofla.
Shàfi’itë kanë thënë: nga këto është veshja e Izàrit dhe e Ridàsë
dy copa të bardha të reja dhe, në qoftë se nuk ka copa ihràmi të reja, dy
copat të jenë të lara.
Imàmitë kanë thënë: veshja e Izàrit dhe Ridàsë është farz dhe
është sunnet që të jenë prej pambuku të bardhë; gjithashtu atij që hyn në
ihràm i lejohet të veshë më shumë se dy rcopa, me kusht që ato të mos
jenë të qepura, gjithashtu atij i lejohet të ndërrojë copat e ihràmit, por
më mirë është ai të kryejë tauàfin me ato dy copa që ka hyrë në ihràm;
gjithashtu Imàmitë për copat e ihràmit kanë vënë të njejtat kushte që
kanë rrobat me të cilat falet namaz: pastërtia, për burrat të mos jenë prej
mëndafshi, ose prej lëkurë kafshësh që nuk i hahet mishi, madje një
grup prej Imamive kanë thënë: nuk lejohet që copat e ihràmit të jeni
prej asnjë lloj lëkure.
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Pavarësisht
nga
sa
u
tha
rezulton
se
mospërputhja e mendimeve për veshjen e atij që ka
hyrë në ihràm, është një mospërputhje fare e thjeshtë
dhe është e mjaftueshme që për këtë të merret si
argumet fakti se ajo çka është e lejuar te imàmitë,
është e lejuar edhe te të katër medhhebet.

(1) Në librin “El-Mugnij: thuhet: dijetarët e Medines nuk e dinë se ku bie as Theur e
as Ijr, pasi nuk është larg Medines se me kalimin e kohës ka ndodhur edhe ndryshimi
i emrave.
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GJËRAT E NDALUARA
NË IHRÀM
Ligji i fesë i ndalon atij që ka hyrë në ihràm disa gjëra dhe në
vijim do të përmendim pjesën me të madhe të tyre:
Martesa:
Imàmitë Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanbelitë kanë thënë: atij që ka
hyrë në ihràm nuk i lejohet të lidhë akt martese as për vete e as të ndomjë
tjetër, gjithashtu atij nuk i lejohet as të hajë në ceremony martese; në rast
se ai bën aktmartesën, ajo maretsë nuk konsiderohet e lidhur; kurse
Imàmitë kanë shtuar: atij nuk i lejohet as të jetë dëshmitarë në lidhjen e
martesës.
Ebù Hanijfeh ka thënë: jo, lejohet lidhja e martesës dhe ajo është
e vlefshme.
Hanefitë, Màlikitë, Shàfi’itë dhe Imàmitë kanë thënë: atij që ka
hyrë në ihràm i lejohet të kthejë gruan e tij të divorcuar gjatë kohës që
ajo është në periudhën e pritjes.
Hanbelitë kanë thënë: nuk lejohet.
Imàmitë kanë thënë: në rast se ai që ka hyrë në ihràm lidh martesë
duke e ditur se është haram, ajo grua për atë është përgjigjmonë haram
qysh me lidhjen e aktit edhe pse ai nuk ka rënë me atë; por nëse ai nuk e
di se ky veprim është haram dhe ai ka rënë me atë grua, në këtë rast kjo
martesë nuk është haram për atë. (“El-Xhevàhiru”, “Fik’hu-s’sun’neti”
dhe “El-Fik’hu alel-medhàhibil-erbeah”).
Marëdhëniet intime:
Të gjithë ndajnë një fjalë të përbashkët se atij që ka hyrë në
ihràm nuk i lejohet të kryejë marrëdhënie intime me gruan e vet, ose që
të shijojë tek ajo ndonjë veprim kënaqësie; në raste se ai kryen
marrëdhënie intime para se të dalë prej ihràmit (1) ,
haxhi i tij është prishur, por ai ka detyrë të
vazhdojë verprimet dhe ta kryejë haxhin të plotë,
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pastaj vitin e ardhshëm të kryejë haxhin kazà. Te
Imàmitë, Màlikitë dhe Hanbelitë, është farz që në
haxhin kazà burri e gruaja do të jenë të ndarë,
ndërsa te Shàfi’itë dhe Hanefitë është sunnet që
ata të dy të jenë të ndarë. (“El-hadàiku” dhe
“Fik’hu-s’sun’neti”).
Kur gruaja është duke kryer haxh të vullnetshëm, haxhi i saj
është prishur dhe ajo ka detyrë të bëjë shlyerjen e gabimit duke bërë
kurban një deve, gjithashtu, ajo do të kryej haxh kazà vitin e ardhshëm,
por nëse ajo është e imponuar, atëherë mbi atë nuk rëndon ndonjë mëkat,
kurse burri ka detyrë të bëjë shlyerjen duke bërë kurban dy deve, njërën
deve për vete dhe devenë tjetër për gruan; në rast se gruaja ka dalë prej
ihràmi dhe burri është në ihràm, në këtë rast gruaja nuk ka asnjë detyrim,
gjithashtu ajo nuk ka detyrë të bëjë shlyerje as për vete, por as burri nuk
ka deyrë të bëjë shlyerje për shkak të saj. (“Et’tedhkireh”).
Kur burri e puth gruan e vet dhe nuk ndodh derdhje sperme,
me fjalën e përbashkët të të gjithëve, haxhi i tij nuk është prishur. Të
katër medhhebet kanë thënë: ai ka detyrë të bëjë kurban, pra të bëjë
shlyejen e mëkatit. Autori i librit “Et’tedhkireh”, i cili është prej Imàmive
ka thënë: në qoftëse se ai e puth gruan me epsh, është i detyruar të bëjë
kurban një deve, ndryshe ka detyrë të bëjë kurban një dele.
Màlikitë kanë thënë: në qoftë se ai ka derdhje sperme, haxhi i tij
është prishur, kurse medhhebet e tjera ndajnë një fjalë të përbashkët:
haxhi i tij është i vlefshëm dhe se ai ka detyrë të bëjë shlyerjen, e cila te
Hanbelitë dhe te një grup i Imàmive është të bëjë kurban një deve;
kurse te Shàfi;itë dhe Hanefitë, ai ka detyrë të bëjë kurban një dele. (“ElHadàik” dhe “El-Mugnij”).
Kur ai shikon një grua të huaj dhe i del
sperma, haxhi i tij nuk është prishur, por te
Imàmitë, Shàfi’ij’ji dhe Ebù Hanijfeh ai ka detyrë
të bëjë kurban një deve, sepse dalja e spermës ka
qenë pa prekje të drejt-përdrejtë; kurse Imàmitë
kanë thënë: ai ka detyrë të bëjë kurban një deve
në rast se është në gjendje të mirë, nëse gjendja
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e tij është mesatare, atëherë ka detyrë të bëjë
kurban një lopë dhe në rast se ai është ngushtë,
ka detyrë të bëjë kurban një dele. Màliku ka
thënë: në rast se e shikon gruan disa herë derisa
është bërë xhunub, haxhi i tij është prishur dhe
ai e ka farz të kryejë haxh kazà. Autori i librit
“Et’tedhkireh’ ka thënë: ai ka detyrë të bëjë
shlyerje duke bërë kurban një deve.
Parfumet:
Të gjithë ndajnë një fjalë të përbashkët se
ai që është në ihràm, burë apo grua qoftë, e ka
haram të nuhasë parfumin, ose të lyhet me parfum,
ose të hajë parfum. Në rast se ai që është në
ihràm vdes nuk lejohet që ai të lahet, të lyhet me
qafur ose me lloje të tjera parfumesh. Kur përsoni
që është në ihràm parfumehet nga harresa, ose nga
që nuk e di, Imàmitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: ai
nuk ka detyrë të bëjë shlyerje, kurse Hanefitë dhe
Màlikitë kanë thënë: ka detyrë të bëjë kurban.;
kurse prej imam Ahme ditë kemi dy transmetime.
Kur ai është i detyruar të përdorë parfumin
për shkak sëmundje, kjo i lejohet atij dhe për
këtë parfumin ai nuk bën kurban.
Imàmitë kanë thënë: në rast se ai përdor
parfum me qëllim, ka detyrë të bëjë kurban një
dele, qoftë kur e ka përdorur për t’u lyer, qoftë
kur e ka ngrënë dhe nuk ka problem kur parfumi që
është lyer Qabeja ëshë i tharë, ose në atë parfum
ka Zaëferan; gjithashtu në këtë rregull hynë edhe
farëzat
e
borzilokut.
(El-Xhevàhir”).
Lyerja

e syve me kohl:
Në
librin
“Et’tedhkireh”
thuhet:
dijetarët
tanë, d.m.th. Imàmitë, kanë një mendim të përbashkët
se nuk lejohet lyerja e syve as me kol të zi, as
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me kohl të parfumuar, qoftë burrë qoftë grua ai që
ka hyrë në ihràm dhe, përveç këtyre dy llojeve
kohli, llojet e tjera janë të lejuara.
N
ë
libirin “El-Mugnij” thuhet: kohli me pak ujë është
Keràhet dhe për këtë nuk ka shlyerje, gjithashtu
unë nuk di që për këtë të ketë ndonjë mendim
ndyshe; kurse për kohlin pa ujë nuk ka Keràhet,
kur në të nuk ka parfum.
Thojt,

qimet
dhe
pemët:
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se
nuk lejohet as prerja e thonjve, as shkurtimi i
flokëve as rruarja e kokë, qofshin në kokë, as të
priten qimet e trupit dhe nëse ai e kundërshton
këtë, është i detyruar të bëjë shlyerjen (1) .
Gjithashtu të gjithë kanë një mendim të përbashkët se nuk lejohet
as prerja e pemëve dhe as shkulja e barishteve që Allahu i ka bërë të
mbijnë e të rriten në afërsi të Qabes pa ndërmjetësinë e njeriut, qofshin
edhe ferra, me përjashtim të një lloji që quhet Edhkher (bimë që përdoret
për pastrimin e gojës); por dijetarët e fesë kanë mendime të ndryshme
për çka ka mbirë me ndërmjetësimin e njeriut. Shàfi’ij’ji ka thënë: nuk ka
dallim në mos lejimin ndërmjet dy llojeve dhe ështe farz të bëhet shlyerje
në të gjitha: për prerjen e një peme të madhe të bëhet kurban një lopë
dhe për më të vogla se kjo një dele.
Màliku ka thënë: ka bërë mëkat me prerjen, por dhe ai nuk asnjë
detyrim, qoftë ajo e prera nga ato që bërë Allahu të mbijnë, qoftë e
mbirë me ndërmjetësinë e njeriut.
Imàmitë, Hanefitë dhe Hanbelitë kanë thënë: lejohet të priten
ato që ka mbjellë njeriu dhe për këto nuk asnjë detyrim, kurse për ato që

(1) Ibni Rushd në librin e tij “El-bidàjeh” ka thënë: të gjithë kanë një mendim të
bërbashkët se kush kryen Umre dhe pret që të kryejë edhe haxhin, pra të kryejë haxh
Temet’tuë, ai ka detyrë të bëjë dy tauàfe, kurse ai që kryen haxh Ifràd ka detyrë të bëjë
vetëm një tauàf; por kanë mendime të ndryshme në lidhje me hxh’xhin Kiràn, për të
cilin Shàfi’ij’ji, Ahmedi dhe Màliku kanë thënë: ai ka detyrë të bëjë vetëm një tauàf,
kurse Ebù Hanijfeh ka thënë: jo, ai ka detyrë të bëjë dy tauàfe.
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ka bërë Allahu të mbijnë ka shlyerje dhe shkjo
shlyerje te Imàmitë është një lopë për prerjen e
një peme të madhe dhe një dele për pemën e vogël.
Ebù Hanijfeh ka thënë: me vlerën e pemës blihet
një kurban. (“Fik’hu-s’sun’neti” dhe “El’lem’meah”
e Imàmive).
Të gjitha kanë një mendim të përbashkët se nuk asnjë detyrim
për prerjen e të thatave, qoftë pemë, qoftë barë.
Shikimi në pasqyrë:
Për atë që është në ihràm nuk lejohet të shikohet në pasqyrë dhe
nëse ai e bën këtë, me fjalën e përbashkët të të gjithëve ka detyrim të
bëjë kurban, por nuk asnjë pengesë nëse ai e shikon veten në ujë.
Vënia

e
kënasë:
Hanbelitë kanë thënë: atij që është në ihràm i lejohet të vërë
këna, burrë ose grua qoftë dhe në çdo pjesë të trupit të tij, me përjashtim
të kokës.
Shàfi’itë kanë thënë: kjo lejohet, përveç dy duarve e dy këmbëve.
Hanefitë kanë thënë: atij që është në ihràm, burrë ose grua qoftë,
në asnjë rast nuk i lejohet të vërë këna. (“Fik’hu-s’sun’neti”).
Te Imamitë fjala më e preferuar është se vënia e kënasë është
Keràhet, por jo për atë që nuk është në ihràm. (El’lem’meah”).
Ndejtja nën hije dhe mbulimi i kokës:
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se atij që është në
ihràm nuk i lejohet të mbulojë kokën me muddnjen e vet; kurse Màlikitë
dhe Imàmitë kanë thënë: atij nuk i lejohet as të fusë kokën në ujë, në atë
mënyrë që uji të jetë sipër kokës së tij, por atij i lejohet të lajë kokën dhe

(1) Në librat “El-Xhevàhir”, “El-Hadàik”, “El-Mesàlik”, “El-Uruetul-Vuthkà” dhe
në libra të tjerë të Imàmive thuhet: ai që është xhunub dhe gruas me menstruacione
nuk i lejohet të ecin e të kalojnë as nëpër xhaminë e Qabes e as nëpër xhaminë e të
Dërguarit [a.s.] dhe jo më të qëndrojnë në ato dy xhami, por atyre u lejohet vetëm të
ecin e të kalojnë nëpr xhamitë e tjera, përveç dy xhamive të shenjta.
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me fjalën e përbashkët të të gjithëve, i lejohet
të hedhë ujë mbi kokë, me përjashtim të Màlikive,
të cilët kanë thënë: atij që është në ihràm nuk i
lejohet
as
heqja
e
papastërtisë
me
larje,
me
përjashtim të dy duarve.
Sikur ai të mbulojë kokën e tij nga harresa, Imàmitë dhe Shàfi’itë
kanë thënë: për këtë nuk ka asnjë detyrim.
Hanefitë kanë thënë: ai ka detyrë të bëjë kurban.
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët – me përjashtim të
Shàfi’ive - se burri që është në ihràm e ka haram të rrijë ndenjur nën hije
kur gjendja është e lehtë dhe atij nuk i lejohet të hipë në makinë ose në
aeroplan, apo në mjete të tjera që kanë tavan; por nëse ai ecën më këmbë,
atij i lejohet të ecë nën hije kur është në kalim e sipër(1).
Udhtarit që ka hyrë në ihràm kur është i detyruar i lejohet të rrijë
ndenjur nën hije për shkak sëmundje, ose të nxehtit të madh, ose të
ftohti, por te Imàmitë ai ka detyrë të bëjë shlyerjen.
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se atij që është në ihràm
i lejohet të qëndrojë nën hijen e tavaneve, të mureve, të pemëve, të tendave
dhe të tjera të ngjashme në rast se gjendja është
e rënduar dhe atij i duhet të qëndrojë gjatë.
Imàmitë kanë thënë: gruas i lejohet të rrijë
nën
hije,
kur
ajo
është
duke
lëvizur.
(“Et’tedhkireh”).
Veshjet e qepura dhe unaza:
Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se burri që është në
ihràm e ka të ndaluar të veshë rroba të qepura dhe si rroba e qepur është
çallma, kësula e të ngjashme me këto, por ata kanë lejuar për gruan të
veshë rroba të qepura, me përjashtim të dorezave dhe rrobave të
parfumuara.

(1) Vrapi në tauàf do të thotë të ecet me nxitim me hapa të shkurtër, por pa kërcime
e pa vrap të mirëfilltë. Në librin “El’Lum’ah” të Imàmive thuhet se kjo ecje e nxitur
është sunnet te tre rrotullimet e para në Tauàfin e Përshëndetjes, plotësisht ashtu siç
kanë thënë e dhe dijetarët e Sunnive
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Imàmitë kanë thënë: në rast se ai vesh rroba
të qepura nga harresa, ose nga që nuk e di, atëherë
mbi atë nuk rëndon asnjë detyrim, por ai që vesh
rroba të qepura me qëllim që të mbrohet nga të
nxehtët ose nga të ftohtët, ai ka detyrë të bëjë
kurban një dele; gjithashtu Imàmitë kanë thënë:
nuk lejohet mbajtja e unazëz për zbukurim dhe
lejohet për qëllime të tjera; edhe gruas nuk i
lejohet të vërë bizhuteri për zbukurim.
Mëkatimi dhe polemika:
I Larti në ajetin 197 të sure “El-Bekareh” thotë: «…nuk ka
afrim me gruan, nuk ka mëkate dhe polemikë në haxh…». Në ajet
fjala “mëkate’ është përmendur me fjalën arabisht “fusùk”, që do të
thotë: gënjeshtër, por është thënë se ka kuptimin edhe sharje; sido që të
jetë, ai është në ihràm dhe është në haxh, kur dihet se të tilla gjëra janë të
ndaluara edhe për atë që nuk është në haxh, por në ajetin e Kur’ànit për
atë që është në haxh theksohet në mënyrë të veçantë dhe më shumë se
për të tjerët; kurse fjala “polemikë” në ajet qështë përmendur me fjalën
“xhidàl” që do stë thotë bashkëbisedim i acaruar. Imàmitë kanë
transmetuar prej imami Sadikut se polemikë është edhe kur burri i thotë
tjetrit: jo të betohem në Allahun, ose: posi jo, të betohem në Allahun,
dhe të tjera fjalë të ngjashme, megjithëse kjo është shkalla më e ulët e
polemikës.
Imàmitë kanë thënë: kur ai gënjen një herë ka detyrë një dele,
për herë ka detyrë një lopë, për tre herë ka detyrë një deve dhe nëse ai
betohet me të drejtë nuk ka asnjë detyrim, por në rast se ai e përsërit
betimin tre herë, atëherë ka detyrë të bëjë kurban një dele.
Hixhame:
Të gjitha kanë një mendim të përbashkët se
hixhame (marrje gjaku në shpinë) lejohet në raste
të domosdoshme. Të katër medhhebet e kanë lejuar
(1) Këtë fjali e ka përmendur autori i librit “El-Xhevàhir” kur ka përgjasuar ata që
kanë vënë këto kushte për tauàfin me disa njerëz të cilën bëjnë qëllim nijetin për të
falur namaz.
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hixhamen për raste të domosdoshme dhe kur nuk
është e nevoshme të hiqen qimet e trupit.
Dijetarët e Imàmive kanë mendime të ndryshme ndërmjet tyre:
ka prej tyre që e lejojnë hixhamen, të tjerë e ndalojnë. (“Et’tedhkireh”
dhe “El-Fik’hu alel-medhàhibil-erbeah”).
Morrat:
Në librin “El’lem’meah” të Imàmive thuhet: nuk lejohet për atë
që është në ihràm të vrasë parazitët e trupit, si morrat e rriqnat, por
lejohet që ato të hiqen e të vihen në një vend tjetër. Es’sej’jid El-Hakijm
ka thënë në “El-Mensek”: lejohet të vriten tartabiqet dhe pleshtat, me
qëllim që ti largojë ato nga vetja; kurse ne kurrë nuk dyshojmë për lejimin
e heqjes së çdo gjëje që sjell mundim; madje edhe pse ka qëndruar në
vrasjen, edhe vrasja lejohet.
Nuk mund të jetë dhe aq e besueshme ajo çka është cituar të
ketë thënë Ibni Ab’bàsi kur është pyetur për një është në ihràm, i cili ka
parë një morr në trupin e tij dhe ai e ka hedhur morrin në tokë, pastaj ka
pasur frikë se mos kjo nuk ishte e lejuar, prandaj ka filluar ta kërkojë që
ta kthente prap aty ku ishte, por, nuk e gjeti?
Vetë Inbi Ab’bàsi ka thënë: kjo një shkarje nga udha e vërtetë që
nuk duhet kërkuar. Në librin “El-Mugnij” thuhet: ai që është në ihràm
nuk kërkon për morra sepse vetë kërkimi është si të shdukësh morrat
dhe kjo është e ndaluar, por nëse ai e kundërshton këtë rregull dhe duke
kërkuar morrat e vret një morr, te Hanbelitë, ai nuk ka detyrë të bëjë
kurban.
Hanefitë kanë thënë: ai duhet të japë pak ushqim.
Màliku ka thënë: një grusht me ushqim.
Gjuetia:
Të gjithë janë në një fjalë të përbashkët se ai që është në ihràm e
ka haram gjuetinë, të vrasë e të therë gjahun e tokës, të tregojë se ku
ndodhet gjahu, ose të bëjë me shenjë vendin e gjahut, gjithashtu e ka
haram të ngacmojë vezët dhe zogjt e vegjël të shpezëve të gjahut, kurse
gjuetia e detit është e lejuar dhe për gjuetinë e
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detit nuk ka shlyerje, sipas fjalës së të Lartit:
«Për ju është hallall gjahu dhe ushqimi i
detit,
që
të
përfitoni
ju
e
udhëtarët
dhe
është haram për ju gjahu i tokës përsa kohë
jeni në ihràm…» (“El-Màideh”, 96).
Fakti që gjahu është haram në afërsi të Qabes përfshinë atë që
ka hyrë dhe atë që nuk ka hyrë në ihràm, kurse jashtë sferës së Qabes,
gjahu është i lejuar për atë që nuk është në ihràm dhe nuk është i lejuar
për atë që ka hyrë në ihràm.
Sikur ai që ka hyrë në ihràm të vrasë gjahun, ai gjah bëhet coftinë,
prandaj haram që mishin e këtij gjahu ta hanë njerëzit.
Të gjithë ndajnë një fjalë të përbashkët se ai që është në ihràm
ka detyrë të vrasë: një lloj skifteri shumë agresiv që sulom shpezët
shtëpiake dhe që në arabishte quhet “hid’e”, sorrat, miun dhe akrepin,
madje një grup kanë thënë se ka detyrë të vrasë edhe qenin e tërbuar
dhe çdo gjë që sjell mundim.
Shàfi’itë dhe Imàmitë kanë thënë: në qoftë se gjahu i tokës është
i ngjashëm me kafshët shtëpiake në formë e në pamje, si p.ash. lopa e
egër, vrasësi përzgjedh ose të bëjë kurban një dele në madhësinë e gjahut
të vrarë dhe mishin e deles e ndanë sadaka, ose me vlerën e deles ai
blenë ushqim për t’ua ndarë të varfërve, duke i dhënë çdo të varfëri dy
mudd, afërsisht 1600gr, ose për çdo dy mudd agjëron një ditë. Kështu
kanë thënë edhe Màlikitë, të cilët janë shprehur: ai vlerson gjahun dhe jo
atë të ngjashmin me të.
Hanefitë kanë thënë: gjahu sigurohet me vlerën dhe është e
barabartë ka ose nuk ka të ngjashëm me gjahun, ose gjendet apo nuk
gjendet dhe kur ai e bën vlerësimin, vrasësi i gjahut ka të drejtë të
përzgjedhë: ose me çmimin të blejë një dele të ngjashme, ose shumën e
jep sadaka, ose me shumën blenë ushqim dhe e jep sadaka, ose për çdo
mudd agjëron një ditë. (“Et’tedhkireh” dhe “Fik’hu-s’sun’neti”).
Të gjithë janë mbështetur në ajetin 95 të sure “El-Bekareh”: «O
ju që keni besuar mos vrisni gjahun kur jeni në ihràm dhe kush
(1) “Idtixhà’” është vënia e copës së sipërme të ihràmit nën sqetullën e djathtë dhe dy
cepat i bashkon mbi supin e majtë. Në librin “El-Fik’hu alel-medhàhibil-Arba’ah”,
thuhet: “Idtixhà’” është sunnet te Hanefitë, Shàfi’itë dhe Hanbelitë, kurse te Màlikitë
thuhet: nuk është sunnet.
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prej jush e vret atë me qëllim, atëherë dënimi
është që të bëjë kurban një kafshë shtëpiake
të ngjashme me të vrarën. Këtë çështje e
gjykojnë dy burra të drejtë nga mesi juaj
duke e bërë kurban në afërsi të Qabes; ose
shlyerja e dënimit është duke i dhënë ushqim
të varfërve, ose agjërim, me qëllim që ai të
provojë të keqen e punës së tij…».
Kuptimi i fjalës “e gjykojnë dy burra të drejtë”, është: që dy
burrat që do të marrin vemndimin të vendosin me drejtësi se kafsha
shtëpiake është e ngjashme me kafshën e egër të vrarë; kurse kuptimi i
fjalës “kurban në afërsi të Qabes”, do të thotë se ai e bën kurban
kafshën shtëpiake të ngjashme me të egrën e vrarë dhe kur ai të arrijë në
Mekkë mishin e kurbanit e ndanë sadaka.
Në librin “Esh’sheràië” të Imàmive thuhet: çdo njeri që ka hyrë
në ihràm dhe që han ose vesh atë çka nuk është hallall të hahet e të
vishet, ai ka detyrë të bëjë kurban një dele edhe kur këtë veprim ai e bën
nga harresa ose nga që nuk e din.
Imàmitë kanë një mendim të përbashkët me Shàfi’itë se shlyerja
bie si detyrim për atë që nuk di dhe për atë që harron, me përjashtim të
gjahut, pasi shlyerja për gjahun e vrarë mbetet detyrim për atë, edhe kur
e ka vrarë gjahun padashje. (“El-Xhevàhir” dhe “Fik’hu-s’sun’neti”).
Kufiri i dy xhamive të shenjta:
Nuk ka dallim që është haram se gjuetia e prerja e pemëve ka
ndodhur në xhaminë e Qabesë apo në xhaminë e Medines. Në librin
“Fik’hu-s’Sun’neh” thuhet: për të përcaktuar kufirin e xhamisë së Qabesë
janë vënë gurë kufiri në pesë anë të saj dhe këta gurë kufiri janë të ngritur
nga toka 1 metër lartësi. Këta gurë janë të ngulur në dy anët e çdo rruge.
Nga ana e Veriut në vendin e quajtur “Ten’ijm” dhe në mes këtij
vendi e Mekkës janë 6 km.
Nga ana e Jugut në vendin e quajtur “Idàh” dhe në mes këtij
vendi e Mekkës janë 12 km.
Nga ana e Lindjes në vendin e quajtur “Xhu’ràneh” dhe në mes
këtij vendi e Mekkës janë 16 km.
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Nga ana e Perëndimit në vendin e quajtur
“Shumejs” dhe në mes këtij vendi e Mekkës janë 15
km.
Përsa i përket xhamisë së Profetit [a.s.] në Medine, rrezja e kufirit
të saj është 12 milje që shtrihet prej vendit të quajtur “Irj” deri në vendin
e quajtur “Theur”; Ijr është një mal pranë mikatit dhe Theur është një
mal në Uhud.
Dijetari
El-Hul’lij
i
Imàmive
në
librin
“Et’Tedhkireh” ka thënë: kufiri i xhamisë së Mekkës
është Berijd në Berijb” dhe “Berijd” është 12
milje; kurse kufiri i xhamisë së Medines është
prej “Ajer” deri në Ijr” (1) .
Dijetarët e medhhebeve e kanë zgjatur shumë fjalën në lidhje
me gjuetinë dhe shlyerjen për vrasjen e gjahut, duke filluar me vrasjen e
kafshëve të mëdha të ngjashme me devenë deri në gjuetinë e karkalecave
dhe për këto kanë bërë shumë degëzime, duke supozuar format e mënyrat
më të ndryshme; por ne do të mjaftohemi me aq sa u tha dhe nuk është
e nevojshme që zgjatemi, sepse personi që shkon në dy xhamitë e shenjta,
shkon me qëllim të kryejë ritualin dhe pa pretendime, ai nuk shkon atje
as për shetitje e as për gjueti; gjithashtu kemi lënë pa përmedur disa
gjëra të tjera si: mbajtja e armëve për vetëmbrojtje, korrjen e barit të
njomë për të ushqyer devenë dhe të tjera çështje të kësaj natyre, për të
cilat në ditët e sotme nuk ka më vend të flitet, ose të tilla gjëra mund të
ndodhin tepër rrallë.

TAVÀFI
Tavàfi është njëri prej farzeve të Umres, gjithashtu tauàfi i Vizitës
është farz për tre llojet e haxhit: haxh Temet’tuë, haxh Kiràn dhe haxh
(1) “Elherveleh” është një lloj ecje që i gjason ecjes së deves kur ajo fillon të vrapojë;
Imàmitë kanë thënë: kur personi që bën Saëj është hipur mbi kafshë, ai e e nxit
kafshën që ajo të shpejtojë.
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Ifràd. Më sipër është thënë se ihràmi është veprimi
i parë që bëhet dhe është e barabartë të fillojë
me veshjen e ihràmit si ai që kryen vetëm Umre,
ashtu edhe ai që kryen haxh Temet’tuë, ose haxh
Ifràd, ose haxh Kiràn.
Ndërmjet atij që kryen Hahx’xh dhe atij qëkryen Umre:
Na mbtret e të njohim: kush është veprimi i dytë që vjen fill pas
ihràmit? A është ai tauàfi, apo është qëndrimi në Arefàt, ose ndonjë
veprim tjetër?
Përgjigje:
Kjo ndryshon sipas qëllimit që është veshur ihràmi: në qoftë se
ka veshur ihràmin me qëllim të kryej Umre, veprimi i tij i dytë është të
kryejë Tavàvin dhe jo ndonjë veprim tjetër, qoftë kur ka bërë nijet për të
kryer vetëm Umre, qoftë kur kryen Umre në haxh Temet’tuë. Në rapor
me atë që kryen Umre, me fjalën e përbashkëtë të të gjithëve, tauàfi
është veprimi i dytë që ai duhet të kryejë.
Në rast se ai me veshjen e ihràmit ka venë qëllim të kryejë vetëm
haxh, p.sh: ai dëshiron të kryejë haxh ifràd, ose haxh Temet’tuë dhe ka
mbaruar veprimet e Umres, pasi vesh ihràmin për herë të dytë, do të
qëndrjë në Arefàt. Shpjegimet e hollësishme do të jepen më poshtë.
Nëse do të shpreheshim ndryshe çështja është kështu: kush hynë
në Mek’ke me qëllim që të kryejë vetëm Umre, ose haxh Temet’tuë, para
së gjithash ai fillon të bëjë tauàfin, pastaj sa’jin, pastaj shkurton flaokët
dhe pas këtyre veprimeve, nëse ka bërë qëllim të kryejë Haxh Temettu’,
vesh ihràm për herë të dytë; kurse ai që nuk ka vënë qëllim të kryejë
Haxh Temettu’, nuk e ka detyrë të bëjë tauàfin menjëherë pas ihràmit,
por ai mund ta shtyjë tauàfin deri pas qëndrimit
në Arafàt e pas zbritjes në Minà. Më poshtë do të
shpjegohen
hollësitë.
Llojet e tauàfit te Sun’nitë:
Imamët e të katër medhhebeve e kanë ndarë tauàfin në tre lloje:
1 – tauàfi i Përshëndetjes, të cilin e bën ai që nuk është banor i
Mekës apo i rrethinave të saj dhe e bën këtë tauàf në kohën kur hyn në
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Mekkë. Ky tauàf është i ngjashëm me dy rekatët e
namazit që falet për të përshendetur xhaminë,
madje
pikërisht
për
këtë
arsye
është
emërtuar
edhe tauàfi i Përshëndetjes. Të gjithë kanë një
fjalë të përbashkët se ky tauàf është sunnet dhe
për atë që nuk e bën këtë tauàf nuk rëndon ndonjë
gjë,
me
përjashtim
të
Màlikive,
të
cilët
janë
shprehur: kush e lën këtë tauàf ka detyrë të bëjë
kurban.
Tavàfi i Vizitës; këtë tauàf haxhiu e bën pasi ka kryer të gjitha
veprimet në Mina: gjuajten e parë të gurëve, kurbanin dhe rruarjen e
kokës, ose shkurtimin e flokëve, vetëm pasi ka bërë këto veprime, ai
kthehet në Mekkë dhe bën tauàfin dhe, siç u tha ky është tauàfi i Vizitës,
për shkak se haxhiu la Minànë dhe vjen të vizitojë Qaben pikërisht për
të bërë këtë tauàf. Është qujtur edhe tauàfi i Kthimit (Ifàdah), për shka
se haxhiu kthehet nga Minàja për në Mekkë; gjithashtu është quajtur
edhe tauàfi i Haxhit, për shkak se me fjalën e përbashkët të të gjithëve,
është njëri prej farzeve të Haxhit.
Me të plotësuar këtë tauàf, haxhiut i lejohen të gjitha gjërat që i
kishte të ndaluara gjatë kohës që ishte në ihràm, madje i lejohen edhe
grate; me përjashtim të Imàmive, të cilët kanë thënë: gratë nuk janë të
lejuara për atë, derisa pas këtij tauàfi ai të bëjë edhe sa’jin (ecjen) ndërmjet
Safàsë e Meruasë dhe të bëjë edhe një tauàf të dytë, të cilin Imàmitë e
kanë emërtuar tauàfi Grave. Më poshtë do të shjegohen hollësitë.
3 – tauàfi i Lamtumirës është veprimi i fundit që bën haxhiu kur
ka qëllim të largohet nga Mekka. Hanefitë dhe Hanbelitë kanë thënë se
ky tauàf është uaxhib dhe ai që e lë ka detyrë vetëm të bëjë kurban.

(1) “Elherueleh” është një lloj ecje që i gjason ecjes së devesë kur ajo fillon të vrapojë;
Imàmitë kanë thënë: kur personi që bën sa’j është hipur mbi kafshë, ai e e nxit kafshën
që ajo të shpejtojë.
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Màlikitë kanë thënë: është sunnet dhe ai që
e len nuk ka asnjë detyrim; kurse prej Shàfi’ij’jit
kemi dy thënie. (“El-Mugnij” dhe “ElFik’hu alelmedhàbil-erbeah”).
Llojet

e
tauàfit
te
Imàmitë:
Imàmitë për të tre llojet e tauàfit përputhen polotësisht me
Sun’nitë, si dhe për faktin se tauàfi i Vizitës është njëri prej farzeve të
haxhit dhe se haxhi prishet me lënien e këtij tauàfi(1); gjithashtu Imàmitë
përputhen me Sun’nitë se tauàfi i parë është tauàfi i Përshëndetjes dhe
se është sunnet, prandaj edhe mund të lihet; kurse për tauàfin e tretë që
është tauàfi i Lamtumirës, Imàmitë përputhen me Màlikitë që thonë se
ai është sunnet, prandaj nëse ai lihet nuk ka asnjë detyrim që të bëhet
shlyerje.
Por Imàmitë mbi lëto tre tauàfe kanë shtuar atë që ata e quajnë
“Tavàfi i Grave”. Imàmitë kanë thënë: ky tauàf është detyrë të kryhet
dhe se nuk lejohet të lihet jo vetën atëherë kur kryhet vetëm Umre, por
edhe në të tre llojet e haxhit: qoftë haxh Temet’tuë, haxh Kiràn, ose
haxh Ifràd; gjithashtu Imàmitë e lejonë lënien e këtij tauàfi vetëm në
haxh Temet’tuë, pasi ky lloj Haxhi e përfshinë dhe tauàfin e Grave.
Me fjalë të tjera sun’nitë kanë thënë: pas tauàfit të haxhit (Tavàffi
i Vizitës) nuk ka më tauàf tjetër farz dhe se pas këtij tauàfi edhe gratë
janë të lejuara; kurse Imàmitë kanë thënë: jo, për atë që kryen haxh, pasi
ai të kryejë tauàfin e haxhit e ka farz të bëjë sa’j, pastaj të bëjë një tauàf
të dytë dhe pikërisht ky tauàfi i dytë është tauàfi i Grave.
Gjithashtu Imàmitë kanë thënë: kur ai që kryen Haxh është burrë
dhe e lë këtë tauàf, për atë është haram të afrohet me gratë, madje është
haram që edhe të lidhë martesë, gjithashtu në qoftë se ajo është grua,
për të janë haram burrat. Ndalimi i grave për atë do të vazhdojnë derisa
(1) Safà dhe Merueh janë janë dy kodra pak të ngritura.
(2) Autori i librit “El-Mijzàn” ka cituar prej Ebù Hanifes se nuk ka ndonjë problem të
veprohet edhe nga e kundërta, d.m.th. që personi që kryen sa’j të fillojë në Merueh e
të përfundojë në Safà.
(3) Në librin “El-Mensek” të Es’Sej’jid El-Hakijm thuhet: “Nuk merret në konsideratë
vijueshmëria e rrotullimeve në sa’j dhe lejohet ndarja ndërmjet rrotullimeve, si edhe
ndërprerja e rrotullimeve dhe pastaj vazhdimi aty ku u la, qoftë edhe kur ndërpritet
pas një rrotullimi të vetëm”.
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haxhiu të kryejë këtë tauàf vetë ose të ngarkojë
një tjetër që ta kryejë në vend të tij; por në
rast se vdes para kryerjes së këtij tauàfi, ose
para se të ngarkojë një tjetër që të kryejë tauàfin
në ved të tij, atëherë këtë tauàf për ka detyrë ta
kryejë kujdestari i tij pas vdekjes; madje Imàmitë
kanë thënë: sikur të bëjë haxh fëmija që dallon
dhe nuk kryen tauàfin e Grave, qoftë nga harresa,
qoftë që nuk e di, për atë janë haram gratë kur të
arrijë moshën e obligimit me kryerjen e adhurimeve
të fesë, gjithashtu për atë është haram që të
lidhë kurrrë me gratë, derisa të kryejë këtë tauàf,
ose të ngarkojë një tjetër që të kryejë tauàfin e
Grave në vend të tij.
Në tërësi Imàmitë kanë bërë farz mbi atë që
kryen haxh Temet’tuë tre tauàfe: tauàfi i parë për
Umren dhe që është njëri prej farzeve të Umres,
tauàfi i dytë është për haxhin dheqë është njëri
prej farzeve të haxhit dhe tauàfi i tretë dhe që
është Tauàfi i Grave dhe që është uaxhib, nuk
është farz dhe është i ngjashëm me Fàtihanë në
raport me namazin. Përsa i përket Sunnive, mendimi
i tyre përputhet me të Imàmive në të gjitha sa u
thanë, përveç Tauàfit të Grave, sepse Sunnitë e
injorojnë këtë tauàf. Përsa i përket Haxhit Ifràd
dhe Haxhit Kiràn, te Imàmitë, për secilin nga këto
dy lloje haxhi ka dy tauàfe (1) .
Kur hyn në Mekkë: Të gjithë kanë një mendim të përbashkët se për
atë që hyn në Mekkë është sunnet: të bëjë gusl, të hyjë nga sipër saj
pikërisht në portën “Benij Shejbeh”, të grejë duart lart për lutje sapo të
shohë Qaben, të thotë “All’llàhu Ekber” dhe “Là ilàhe il’le-ll’llàh”,
të këndojë lutjet e njohura, ose të lutet me ato lutje që ai e ka më të lehtë;
nga ky rregull bën përjashtim Màliku, i cili ka thënë: në lutje nuk i ngren
duart, por shkon pranë “Gurit” dhe e puth atë nëse është mundësia,
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ndyshe e prek, nëse nuk ka mundësi as ta prekë,
atëhere bën shenjë me dorën e tij në drejtim të
“Gurit” dhe lutet.
Imàmitë kanë thënë është sunnet që ai të hyjë në Mekkë zbathur
dhe të mbllaçitë “Idhkher” një lloj bime aromatike, ndryshe pastron
gojën e tij dhe përpiqet të heqë erën e rëndë të gojës.
Kushtet:
Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanbelitë kanë thënë: në tauàf është kusht
pastrimi nga ujët e hollë e i trashë; tauàfi nuk është i vlefshëm kur e
kryen burri xhunub, as kur e kryen gruaja me mestruacione e në kohën
e lehonisë, gjitashtu tauàfi nuk është i vlefshën kur lihet ndonjë pjesë e
tij,
gjithshtu
në
tauàf
është
kusht
mbulimi
i
trupit (setri auret) , ashtu siç ishte për namazin.
Ja
çka
thënë
tekstualisht
Es’sej’jid
Sàbik
në
pjesën
e
pestë
të
librit
“Fik’hu-s’sun’neti”,
faqe 154, botim i vitit 1955:
«Hanefitë mendojnë se pastrimi prej hadethit nuk është kusht,
në të vërtetë është Vàxhib që e detyron kundërvajtësin të bëjë kurban,
qoftë edhe kur është me hadeth të vogël dhe nëse ai bën tauàf, tauàfi i tij
është i vlefshëm, por atij i duhet të bëjë kurban një dele; nëse bën tauàf
xhunub, ose gruaja me menstruacione(1), tauàfi është i vlefshëm por
mbetet detyrë të bëjë kurban një deve dhe të përsërisë tauàfin derisa të
jetë në Mekkë».
Në librin “El-Fik’hu alel-Medhàhibil-Arba’ah”, vëllimi i parë faqe
535, botim i vitit 1939 , tekstualisht thuhet: «përsa i përket pastrimit të
rrobës, trupit dhe vendit, te Hanefitë është sunneti Muek’kedeh dhe,
nëse ai bën tauàf kur rroba e tij e gjitha është e ndotur me nexhaset, mbi
atë nuk rëndon asnjë detyrim».
Imàmitë kanë thënë: pastrimi prej hadethit të vogël e të madh
është kusht (uaxhib) në tauàfin farz, gjithashtu është kusht (uaxhib)
mbulimi (setri aureti) me një rrobë të pastër e cila të mos jetë as e grabitur,
as prej kafshe që nuk i hahet mishi, as prej mendafshi dhe as prej ari,
ashtu siç është kusht edhe për namazin. Disa prej Imàmive çështjen
pastërtisë në tauàf e kanë theksuar me shumë forcë dhe kanë thënë: në
namaz është i falur gjaku kur është në sasinë e një grami, por gjaku nuk
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është i falur në tauàf, gjithashtu Imàmitë nuk
lejojnë as veshjen e rrobave të mëdafshta e prej
ari për gratë.
Imàmitë kanë thënë: është kusht që mashkulli që kryen tauàf të
jetë i berë synet dhe nuk është i vlefshëm tauàfi i atij që nuk është bërë
synet, burrë apo fëmijë qoftë. (“El-Xheuàhir” dhe “El-Hadàik”).
Mynyra
e
bërjes
tauàf:
Te Imàmitë dhe Hanbelitë patjetër duhet bërë nijet për tauàfin;
kurse Màlikitë, Shàfi’itë dhe Hanefitë kanë thënë: mjafton nijeti i bërë
për haxhin në përgjithësi dhe nuk është kusht që të bëhet nijet i veçantë
për tauàfin. (“El-Xheuàhiru” dhe “Fik’hu-s’Sun’neti”). Më sipër është
thënë se nijeti është një thirrje që i bëhet të Lartit dhe që nuk pranon as
grindje e as polemikë, sepse ato janë punë si të kthesh kokën pas e të
mos shohësh rrugën që po përshkon.
Në librin “Bidàjetul-Muxhtehidi” e Ibni Rushdit, gjithashtu edhe
në librin “Fik’hu-s’Sun’neti “thuhet: «Masa e dijetarëve të Sunnive ndajnë
një fjalë të përbashkët kur përshkruajnë çdo lloj tauàfi, qoftë ai farz ose
jo farz dhe janë shprehur se tauàfi fillon nga “Guri i Zi”, nëse ka mundësi
e puth atë, ose e prek me dorë dhe puth dorën që e preku; nëse edhe
për këtë ka mundësi, pastaj fillon shtatë rrotullimet e tauàfit (1) duke e
vënë Qaben në krahun e tij të majt; në tre rrotullimet e para ecën duke

(1) Kjo thënie përputhet me fetuanë e Es’Sej’jid El-Hakijm dhe të Es’Sejj’jid ElKhu’ij, por Es’Sej’jid El-Hakijm ka bërë dallim ndërmjet atij që harron dhe atij që
nuk di; ai ka justifikuar atë që harron dhe nuk ka justifikuar atë që nuk di, madje atë që
nuk e di ia ka atashuar atij që vepron me qëllim dhe kjo është e vërteta, sepse ai që nuk
di ka vënë qëllim dhe nuk është si ai që harron, sepse ai që harron nuk ka vënë qëllim.
Kjo tërheqje e vëmendjes bëhet nga frika që të mos përzihet ai që nuk di me atë që di
dhe me atë që vepron me qëllim, pasi siç shihet, Es’Sej’jidi, atë që nuk di ia ka atashuar
atij që di, kur në të vërtetë ajo që dihet është atashimi i atij që harron atij që di dhe jo
atij që nuk di.

- 260 -

Jurisprudenca sipas pesë medh’hebeve
.............................................................................................................
vrapuar me hapa të shkurtër dhe katër rrotullomet
e tjera i bën me ecje të zakonshme; kështu është
në tauàfin e Përshëndetjes me rastin e ardhjes në
Mekkë, por jo për tauàfin e Umres e të atij që bën
haxh Temet’tuë; gjithashtu nuk ka vrap në tre
rrotullimet e para për grate; pastaj haxhiu prek
atë që quhet “Err’rruknul-Jemànij” të Qabes (faqja
e saj në krahun e “Gurit të Zi”).
Imàmitë kanë thënë: tauàfi ka farze që janë:
1 – Nijeti, më sipër është folur për të.
2 – tauàfin ta bëjë me ecje më këmbë, nëse është i pamundur e
bën hipur, por shumë prej imàmive e kanë anashkaluar këtë kusht,
megjithkëtë një grup prej tyre janë shprehur se me dëshirën e personit
lejohet të bëhët Tavàti hipur mbi kafshën, pasi në librin “El-Kàfij” dhe
në në librin: “Men là jahduruhul-fakijh” thuhet se i Dërguari i Allahut
ka bërë tauàf hipur mbi kafshën e tij.
3 – tauàfin e fillon në “Gurin e Zi”, në atë
mënyrë që në çastin e fillimit një e pjesë e
turpit të tij të jetë kthyer kah “Guri i Zi” dhe
pastaj fillon ecjen nga krahu i majtë dhe e
përfundon në atë mënyrë që në rrotullimin e fundit
ai të jetë pikërisht në atë pozicion që e filloi
ndaj “Gurit të Zi”; ai bën shtatë rrotullimet të
plota pa shtuar e pa lënë mangut asnjë hap dhe nga
frika e shtimit ose pakësimit është detyrë që
tauàfi të fillohet pikërisht në pjesën e parë të
“Gurit të Zi”, pasi nëse do të fillohen në mesin e
tij, nuk do të kishte siguri për shtimin e pakësimin
dhe, nëse do të fillonte në pjesën e fundit
të
“Gurit të Zi”, atëherë fillimi i tauàfit nuk do të
ishte në fillim të “Gurit të Zi”, përfshirë në
këtë
fjalë
edhe
thëniet
e
tjera
rreth
këtyre
kushteve.
Këtë shprehje e të ngjashme me këto janë thënë në shumë libra
të fik’hut, madje në lidhje me këto autori i librit “El-Xhevàhiru” ka bërë
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një koment të gjatë rreth përshtatmërisë fizike
dhe shijimin të kënaqësisë, pikërisht prej këtij
komneti të gjatë po shkëpusim pjesën e mëposhtme:
«Nuk është e panjohur lodhja e madhe, vështirësia e ngushtimi
që verëhet te haxhitë, sidomos në këto kohë me dyndje kaq të madhe, sa
është bërë vedn që mund të sjellë dyshime, jemi në këtë kohë martesah
në mosha të vogla e të veprimeve të ngjashme me gjendjen e të
çendurve(1); në të vërtetë është transmetuar se i Dërguari i Allahut ka
bërë tauàf hipur mbi kafshën e tij, por sot është e vështirë për kalorësin
të realizojë një tauàf të tillë».
Ajo çka ne kuptuam nga tërësia e fjalëve të tij, është se ai ka
përzgjedhur fjalët e teksit të librit “El-Xhevàhir” dhe shejhu nuk ka
shtuar asnjë edhe një germë mbi këtë fjali: «Farz është të fillohet te
“Guri” dhe të mbyllet te “Guri”; që do të thotë, ashtu siç del nga ajo që
është shprehur në “El-Xhevàhir” se është e mjaftueshme të vërtetohet
ajo çka është bërë e zakonëshme të bëhet dhe ashtu siç është edhe thënia
e Es’sej’jid El-Hakijm në librin “El-Mensek”, në të cilin thuhet: «pra, ai
që bën tauàf ka detyrë të fillojë tauàfin pak përpara “Gurit”, duke bërë
nijet atë çka është farz të bëhet nijet realisht dhe kur ai e bën tauàfin në
këtë mënyrë, duke e ditur se me të vërtetë ai e ka
filluar atë pikërisht me “Gurin” dhe e ka përfunduar
pa me “Gurin”.
4 – Es’Sejjid el-Hakijm ka thënë: qbenë e ka në anën e majtë
5 – Të bëjë tauàf pa hyrë në dhomën (hixhr) e Ismailit; Qabeja
është në krahun e tij të majtë dhe nëse ai e vë Qaben në krahun e djathtë,
atëherë tauàfi i tij është i prishur.
6 – Të jetë me të gjithë trupin jashtë Qabes, sepse i Larti thotë:
«…le të bëjnë tauàf rreth shtëpisë së lashtë» (“El-Haxh’xh”, 29); që
do të thotë: rreth saj dhe jo brenda në të, ashtu siç mund të thuhet:
shkova te filani dhe jo: shkova në filanin; madje haxhi i tij është prishur
edhe në rast se bën tauàfin duke ecur mbi muret e Qabes, ose në atë
pjesë themeli që ka mbetur. Qëllimi me termin e tekstit «bil-bejtil-atijk»
është për vetë Qaben e nderuar prej Allahut.
7 – Tauàfi i tij të jetë ndërmjet Qabesë dhe shkëmbit – “Mekàmi
Ibrahimi” – Mbi këtë shkëmb ka qëndruar Ibrahimi kur ka ndërtuar
Qabenë.
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8 – Të plotësojë shtatë rrotullime, as më
pak e as më shumë.
Është e qartë se këto vende kanë nevojë për
udhëzues, i cili i njeh që t’i përcaktojë e t’i
tregojë.
Kur haxhiu mbaron tauàfin, ka detyrë të falë dy rekatë namaz
prapa “Mekàmi Ibrahijmit”; në rast se ka dyndje falet diku rrotull
“Mekàmi Ibrahijmit” dhe nëse dynja është shumë e madhe, i fal këto dy
rekatë ku të mundet mbrenda shesh rrotullimit dhe nuk lejohet të fillohet
tauàf i dytë pa falur dy rekatët që u thanë. Në rast se harron të falë dy
rekatët, ka detyrë të kthehet dhe të falë këto dy rekatë; në rast se ka
pengesa që e ndolojnë të kthehet, atëherë këto dy rekatë i fal kudo që të
jetë, por duhet theksuar se kjo është për tauàfin farz dhe nëse tauàfi
është sunnet, atëherë dy rekatët i fal ku të dëshirojë. (“Et’Tedhkireh”;
“El-Xheuàhir” dhe “El-Hadàik”).
Nga shpjegimi i dhënë bëhet e qartë se dijetarët e të gjitha
medhhebeve kanë një fjalë të përbashkët se tauàfi fillohet e përfundon
te “Guri i Zi”; ai që bën Tavaf e ven Qabenë në krahun e majtë të atij, të
jetë jashtë ndërtesës së Qabes, të bëjë shtatë rrotullime, kurse prekja e
“Gurit” dhe e “Ruknit” – faqja e Qabes në anën e “Gurit”, është sunnet.
Dijetarët kanë mendime të ndryshme në lidhje
me mënyrën e bërjes së rrotullimeve të tauàfit: të
bëhen të pandara, apo të bëhen të ndara. Màlikitë,
Imàmitë dhe Hanbelitë kanë thënë se është farz të
bëhen të pandara.
Shàfi’itë dhe Hanefitë kanë thënë: kjo është sunnet; në rast se ka
ndarje të shumtë në mes rrotullimeve pa pasur ndonjë pengim, tauàfi
nuk prishet dhe ai i vazhdon rrotullimet aty ku i la. (Fik’hu-s’Sun’neti”).
Ebù Hanife gjithashtu ka thënë: kur bën katër rrotullime, pastaj
i lë, në qoftë se është në Mekkë ai ka detyrë të plotësojë tauàfin dhe në
qoftë se ai është larguar nga Mek’ka, ka detyrë të bëjë kurban.
(Et’Tedhkireh”).
Gjithashtu dijetarët kanë mendime të ndryshme:
a është farz për atë që bën tauàfin të ecë më këmbë? Hanefitë, Hanbelitë
dhe Màlikitë kanë thënë: është farz.
Shàfi’itë dhe një grup prej Imàmive kanë thënë: jo, nuk është
farz, madje lejohet që të bëhet edhe hipur mbi mjet sipas dëshirës.
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Gjithashtu dijetarët kanë mendime të ndryshme
në lidhje me faljen e dy rekatëve pas tauàfit;
Màlikitë, Hanefitë dhe Imàmitë kanë thënë: janë
farz dhe janë plotësisht si namazi i Sabahut.
Kurse Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: falja e këtyre dy
rekatëve është sunnet.
Sunetet e tauàfit:
Në librin “Fik’hu-s’sun’neti” në kapitullin: “Sun’netet e tauàfit”
thuhet:
Tavàfi ka disa sunnete, nga të cilat: kthimi në drejtim të “Gurit
të Zi” kur fillohet tauàfi; njëkohësisht thuhet “Làilàhe il’le-ll’llàh” dhe
“All’llàhu Eber”; ngritja e dy duarve, ashtu siç ngrihen në namaz; prekja
e “Gurit të Zi” me të dyja duart duke i vënë të dyja duar përmbi “Gurin”;
puthja e “Gurit të Zi” pa zë; nëse është e mundur vënia e faqes mbi
“Gurin e Zi”, ndryshe e prek me dorë.
Nga sunnetet e tauàfit është edhe: El-Idtixhà’”(1); ecja me hapa
të shpejtuar; përqafimi i faqes së Qabes nga ana e “Gurit të Zi”.
Në
librin
“El’lemeah
Ed’dimeshkij’jeh”
të
Imàmive
thuhet:
Nga Sune’net e tauàfit janë: qëndrimi te
“Guri i Zi”; bërja e lutjeve me duar të ngritura
kthyer në drejtin të “Gurit të Zi”; këndimi i sure
“El-Kadr”; përmendja e Allahut të lartësuar; ecja
me qetësi; përqafimi i “Gurit të Zi”; nëse është
mundësia puthja e “Gurit të Zi”’ bërja shenjë në
drejtim të “Gurit të Zi”; prekja e puthja e anëve
të Qabes sa herë që kalon pranë tyre; luje në
rrotullimin e shtatë në faqen e Qabes në vendin
pranë portës së saj pa kalur në faqen e “Gurit të
Zi”; afrimi pranë Qabes; është Keràhet të thuhen
fjalë të tjera përveç dhikrit dhe Kur’ànit.
Dispozitat e tauàfit:
Imàmitë kanë thënë: në rast se gruas i vijnë menstruacionet gjatë
tauàfit, nëse kjo ndodh pas katër rrotullimeve, ajo e ndërpret tauàfin
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dhe bën sa’jin dhe pasi ka mbaruar sa’jin, pret
derisa
të
pastrohet
pastaj
e
plotëson
tauàfin,
por ajo nuk e ka më detyrë të ribëjë sa’jin; në
rast se kjo i ndodh gruas para se ajo të plotësojë
katër rrotullime, ajo e ndërpret dhe pret ditën e
Arefes, nëse ajo pastrohet dhe është mundësia,
ajo kryen veprimet që i kanë mbetur, ndryshe Haxhi
i saj bëhet Haxh Ifràd.
Në librin “Fet’hul-Kadir” të Hanefive thuhet: ai që len prej tauàfit
të vizitës tre rrotullime, ose dhe më pak se kaq, ai ka detyrë të bëjë
kurban një dele dhe ai që len pa bërë katër rrotullime, ai mbetet në
ihràm përgjithmonë derisa të plotësojë rrotullimet e këtij tauàfi, për shkak
se rrotullimet e lëna janë më shumë dhe kështu ai është si të mos ketë
bërë fare tauàf.
Imàmitë kanë thënë: kur mbaron të gjitha rrotullimet e tauàfit
dhe pastaj dyshon nëse i ka bërë rrotullimet të rregullta sipas kërkesave
të ligjit të fesë, d.m.th: ka bërë më shumë apo ka bërë më pak? Dyshimi
i tij nuk ka asnjë efekt dhe ai e ka të plotë tauàfin, prandaj vazhdon
veprimet dhe nuk ka asnjë detyrim.
Në rast se dyshimi i vjen para se të përfundojë rrotullimet e
tauàfit, atëherë ai shikon: kur mendja i thotë se ka bërë shtatë apo tetë
rrotullime, atëherë ai merr atë që i anon mendja më shumë.
Në rast se nuk i ka kryer të gjitha rrotullimet, por mendja i thotë
se se ka bërë shtatë rrotullime, megjithatë ai vazhdon të dyshojë se bëri
gjashtë apo shtatë rrotullime, apo bëri pesë apo gjashtë rrotullime, ose
edhe më pak, saktësisht tauàfi i tij është prishur
dhe ai ka detyrë të bëjë tauàf të ri, por është më
e preferueshmë që më parë të plotësojë tauàfin e
filluar dhe pastaj të rifillojë tauàfin e ri nga e
para.
Këto që u thanë janë të vlefshme për tauàfin farz; kurse për
tauàfin sunnet ai e plotëson tauàfin kur dyshon për më pak se shtatë
rrotullime dhe nuk ka dallim se dyshimi i erdhi gjatë rrotullimeve, apo
në përfundim të rrotullimit të fundit.
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Përsa i përket Sun’nive, në rast dyshimi ata
e ndërtojnë tauàfin në numrin më të vogël nga i
anon mendja, ashtu siç veprojnë edhe në rastin e
harrimit të numrit të rekatëve në namaz.
Ky është tauàfi me farzet, me sunnetet e me
dispozitat
e
tij
dhe
tauàfi
është
unik,
është
vetëm një lloj dhe i plotë, ashtu siç është rukuja
e sexhdeja, qoftë në namazet farz qoftë në namazet
sunnet; tauàfi është pjesë e Umres kur kryhet
vetëm Umre, ose kur kryhet Umre së bashku me haxhin
(haxh Temet’tuë), ose haxh Kiràn, ose haxh Ifràd,
qoftë kur është tauàfi i Vizitës, ose tauàfi i
Grave, ose tauàfi i Përshëndetjes, ose tauàfi i
Lamtumirës.
Më lart u theksua s tauàfi vjen menjëherë
pas ihràmit kur kryhet vetëm Umre, ose kur kryhet
Umre në haxh (haxh Temet’tuë). Në vijim, në një
kapitull të veçantë me titull: “Në Minà”, do të
shpjegohen në hollësi veprimet që haxhiu do të
kryejë në Minà ditën e Bajramit.
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SA’JI DHE SHKURTIMI
I FLOKËVE
Të gjithë ndajnë në një fjalë të përbashkët se sa’ji vjen pas tauàfit
dhe pas faljes së dy rekatëve namaz te ata që e kanë farz faljen e këtyre
dy rekatëve dhe se ai që bën sa’jin para tauàfit ka deyrë të kthehet e të
bëjë tauàfin, pastaj të bëjë sa’jin, por nuk është thënë asgjë në lidhje me
vijueshmërisë në mes sa’jit e tauàfit, që do të thotë: të fillohet sa’ji
menjëhërë pas kryerjes së tauàfit.
Sun’netet:
Në librin “Fik’hu-s’sun’neti” thuhet: është sunnet ngjitja deri në
majën e dy kodrave Safà dhe Merveh, si dhe bërja e lutjeve në dy kodrat
sipas dëshirës për punët e fesë dhe për punët e kësaj bote duke qenë i
kthyer në drejtim të Qabes.
Ajo që dihet mirë nga veprimet e të Dërguarit [a.s.] se ai ka dalë
nga porta “Safa”, pastaj është ngjitur deri në majën e kodrës Safà derisa
sa ka parë Qaben, është kthyer në drejtim të Qabes, ka thënë tre herë
“Là ilàhe il’le-ll’llàh” (nuk zot tjetër përveç Allahut), tre herë “All’llàhu
Ekber” (Allahu është më i madhi) dhe tre herë “Elhamdu lil’làh”
(falënderimi e lavdërimi janë vetëm për Allahun); pastaj ka thënë: «Là
ilàhe il’le-ll’llàhu uahdehù là sherijke lehù, lehul-mulku ue lehulhamdu, juhjij ue jumijtu, ue huve alà kul’li shej’in kadijr, Là ilàhe
il’le-ll’llàhu uahdehù, enxheze uaëdehù ue nesare abdehù ue
hezemel-ahzàbe uahdehù» (nuk ka zot tjetër përveç Allahut, Ai është
i Vetëm, për Atë nuk ka shok, vetëm Atij i takon sundimi dhe vetëm për
Atë është falenderimi, vetëm Ai jep jetë e vdes dhe vetëm Ai është
fuqiploti mbi të gjitha sendet, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, të Vetmit,
Ai e realizoi premtimin e Vet, Ai i shkatërroi idhujtarët dhe e ndihmoi
robin e tij).
Në librin “El-xhevàhiru” të Imàmive thuhet:
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«Është sunnet përqafimi i “gurit të Zi”,
pirja ujë Zemzemi, derdhja e ujit Zemzem mbi trup,
dalja nga porta që është kundjet “Gurit të Zi”,
ngjitja në kondërën Safà, kthimi në drejtim të
faqes së Qabes që bie ka ana e kodrës Safà,
falenderimi e lavdërimi i Allahut mbi kodrën Safà
(thënia:
“Elhamdu
li’làh”),
qëndrimi
disa
çaste
mbi kodrën Safà, të thuhet shtatë herë “All’llàhu
Ekber” (Allahu është më i madhi) dhe pastaj të
thuhet
tre
herë:
«Là
ilàhe
il’le-ll’llàhu
uahdehù,
là
sherijke
lehù,
lehul-mulku
ue
lehul-hamdu, juhjij ue jumijtu ue huve haj’jun
là
jemùtu,
bijedihil-kharj,
u
huve
alà
kul’li
shej’in kadijr» (nuk ka zot tjetër përveç Allahut,
për Atë nuk ka shok, vetëm Atij i takon sundimi
dhe vetëm për Atë është Falenderimi, vetëm Ai jep
jetë e vdes, ai është i Gjalli që nuk vdes, në
dorën e Tij është e mira, vetëm Ai është Fuqiploti
mbi të gjitha sendet); pastaj bëhen lutjet që janë
më të njohura për këtë rast.
Siç shihet nga kjo paraqitje, nuk verehet asnjë ndryshim në mes
Imàmive dhe Sun’nive në asnjë veprim e në asnjë shprehje; gjithashtu
asnjëri prej dijetarëve nuk ka thënë se është farz pastrimi nga hadethi e
jashtëqitja për kryerjen e sa’jit, por shumica e medhhebeve janë shprehur
se pastrimi është sunnet, ashtu siç janë shprehur për të gjitha veprimet e
tjra, me përjashtim të Shàfi’ive, të cilët kanë thënë: më parë të bëhet
përqafimi i “Gurit të Zi’ dhe pastaj të shkohet për të kryer sa’jin.
Gjithashtu të gjithë dijetarët janë shprehur se në sa’j është sunnet
përshkimi i distancës ndërmjet dy miljeve (shenjave të gjelbra) me nxitim
me hapa të shkurtra(1) (Elherueleh) sipas fjalës së Hanefive dhe të
(1) Imàmitë kanë marrë argUmrentin për lejimin e faljes së bashkur të dy namazeve
nga fjala e Profetit [a.s.] i cili ka thënë: «falni namaz ashtu siç më shihni mua të falem» dhe
falja e namazit të bashkuar një herë të vetme, ose në një vend të veçantë, tregon për
lejimin për çdo herë dhe në çdo vend, përveç rastit kur ka tekst që flet se kjo është
veçanti dhe nuk është e përgjithshme, por tekst që të përveçojë nuk ka, prandaj bashkimi
i namazeve në mënyrë obsolute është i lejuar në çdo kohë e në çdo vend.
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Màlikive; kurse sipas fjalës së Shàfi’ive ecja me
shpejtësi bëhet në mes të distancës dhe sipa fjalës
së Imàmive ecja me shpejtësi bëhet ndërmjet minares
dhe kën ditë të parfumierëve . Padyshim që njohja
e dy miljeve, kën ditë e minares ka nevojë për një
drejtues
e
udhërrëfyes.
Mënyra
e
kryerjes
së
sa’jit:
Të gjithë ndajnë një fjalë të përbashkët së
është e domosdoshme kryerja e sa’jit nga Safà në
Merueh (1) ; por ata kanë mendime të ndryshme nëse
sa’ji është farz apo nuk është; Imàmitë, Shàfi’itë
dhe Màlikitë kanë thënë: është farz.
Ebù Hanijfeh ka thënë: sa’ji është uaxhib dhe nuk është farz.
Prej imam Ahmedit kemi dy thënie. (“Et’tedhkireh” dhe “Fik’hus’sun’neti”).
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se sa’ji kryhet me
shtatë vajtj-ardhje dhe se përsoni që kryen sa’jin fillon ecjen në Safà dhe
e përfundon ecjen në Merueh(2); pastaj nga Merueh kthehet në Safà dhe
kështu vazhdon derisa të plotësojë shtatë vajtje-ardhje. Një ecje nga Safà
në Merueh numërohet një rrotullim më vete, po kështu edhe një ecje
nga Merueh në Safà një rrotullim një rrotullim më vehte, prandaj që të
plotësohen shtatë rrotullimet duhen katër vajte nga Safà në Merveh dhe
tre ardhje nga Merveh në Safà; sa’ji fillon në Safà dhe rrotullimi i shtatë
përfundon në Merveh.
Dijetarët kanë mendime të ndryshme nëse lejohet hipja mbi
kafshë kur ka fuqi të ecë më këmbë: të gjithë me përjashtim të Hanbelive
kanë thënë: lejohet hipja mbi kafshë për të fuqishmin e të pafuqishmin.
Hanbelitë kanë thënë: hipja mbi kafshë në sa’j lejohet vetëm për
të pafuqishmin. Nuk dihet që të jetë farz bërja e rrotullimeve të sa’jit në
mënyrë të vijueshme(3), me përjashtim të Hanbelive, prej të cilëve autori
i librit “ElFik’hu alel-medhàhibil-erbeah” ka cituar se vijueshmëria e
rrotullimeve në sa’j është farz te Hanbelitë; gjithashtu ai ka cituar edhe
(1) Vizitorët e “Shtëpisë së shejtë’ thonë: “Maëshril-Haràmi” sot është një xhami e
madhe e ndërtuar në këtë vend, xhamia është e rrethuar me murë guri të vogël dhe në
mesin e saj ka një minare madhështore.
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prej Màlikive se ai që i ndan rrotullimet e sa’jit
me ndarje të shumta, ka detyrë të rifillojë sa’jin,
por është e falur ndarja e shkurtër, siç mund të
jetë një blerje, ose një shitje që nuk zgjat
shumë.
Vini

re!!
Es’sej’jid El-Hakijm në “Mensekun” e tij ka thënë: «Ai që bën
vajtje-ardhjet duhet të jetë i kthyer me tërë trupin në drejtim të qëllimit
që i ka vënë vetes tij; në rast se ai mënjonhet nga objektivi ose ecën sa
andej-këndej, ose edhe anohet fare, ai nuk e ka kryer ecjen e sa’jit, por
nuk ka problem për hedhjen e shikimit kur trupi mbahet në drejtimin e
duhur.
Kjo shprehje e thënë me fjalë të tjera do të thotë: ti që po kryen
sa’j dhe me të gjithë trupin je kthyer për të shkuar në drejtim të Merveh,
gjithashtu edhe kur vjen për në Safa; nuk lejohet të ecësh në brinjë dhe
supin ta këshë përpara, ashtu siç vepron kur ka dyndje njerëzish, por ti
gjatë ecjes mund të kthesh vetëm fytyrën por jo trupin.
Edhe Es’sej’jid El-Khauij ka thënë faërsisht të njejtat fjalë në
“Mensekun’ e tij dhe tekstualisht ai është shprehur: «Është farz kthimi
në drejtim të Merves kur shkon, ashtu siç është farz kthimi në drejtim të
Safàsë gjatë ardhjes. Në rast se i kthen shpinën Merves kur je duke shkuar
dhe i kthen shpinën Safàsë kur je duke u kthyer, sa’ji yt nuk është kryer;
gjithashtu sa’ji nuk është i kryer as kur kthehesh nga e djathta, ose nga e
majta, ose nga prapa kur shkon e kur vjen.
Dispozitat e sa’jit:
Kush nuk ka mundësi të ecë, qoftë edhe me anë të mjetit, ai
cakton një tjetër që të bëjë sa’jin për të dhe Haxhi i tij është i vlefshëm.
Nuk ka problem as për kthimin nga e djathta, ose nga e majta,
ose nga mbrapa kur shkon e kur vjen.
Kush bën më shumë se shtatë vajte-ardhje me qëllim, sa’ji i tij
është prishur dhe nuk prishet kur bëhen nga harresa.
Kur ka dyshim për numrin e vajtje-ardhjeve, ose dyshohet nëse
ato janë bërë mirë dhe ky dyshim vjen pasi e ka kryer sa’jin, ai do të
- 270 -

Jurisprudenca sipas pesë medh’hebeve
.............................................................................................................
plotësojë rrotullimet në atë numër që anon më
shumë mendja dhe ai nuk ka asnjë detyrim.
Në rast se dyshimi i vjen para se të plotësojë numrin e rrotillmeve,
autori i “El-Xheuher” ka thënë: nuk ka mendim ndryshe në lidhje me
prishjen, sepse ai është ndërmjet dy ndalesave: të shtimit e të pakësimit
dhe secila nga këto është prishëse.
Kur harron nëse filloi nga Safàja dhe kështu
ai është në rregull, ose ka filluar nga ndonjë
vedn tjetër dhe kështu sa’ji i tij është i prishur?
Në këtë rast shikon: nëse ai dyshon për numrin e
vajtje-ardhjeve dhe nuk e din se sa vajtje-ardhje
ka bërë, sa’ji i tij është prishur.
Në rast se është i saktë për numrin e vajtje-ardhjeve dhe ka dyshim
vëtëm për fillimin; në qoftë se numri i vajtje-ardhjeve në këtë çast i
rezulton çift, mund të jenë dy, katër ose gjashtë dhe ai është mbi Safà,
ose i kthyer për të shkuar në Safa, sa’ji i tij është i vlefshëm, sepse në
këtë gjendje ai e din se fillimi ishte në Safà; kështu është edhe kur numri
i vajtje-ardhjeve i rezulton tek, si tre, pesë ose shtatë dhe ai të gjendjej në
Merueh, ose i kthyer për të shkuar në Merueh. Nëse çështja qëndron në
të kundërtën e kësaj që u tha, pra numri i rezulton tek dhe ai është në
Safa, ose numri i rezulton çift dhe ai është në Merueh, sa’ji i tij është
prishur dhe ka detyrë të rifijjojë sa’jin. (“El-Xheuàhir”).
Te medhhebet e tjera është: kush dyshon për numrin e vajtjeardhjeve, ai bazohet mbi numrin më të vogël, ashtu siç vepron në namaz.
(“Kifàjetul-akhjàr”).
Ebù Hanijfeh ka thënë: në rast se e len ecjen për në Merveh,
haxhi i tij nuk është prishur, pasi nuk është farz, por lënia e detyron të
bëjë kurban. (“El-Mijzàn” e Shiërànij’jit).
Shkurtimi (qethja) i flokëve:
Ahmedi dhe Màliku kanë thënë: patjetër që e gjithë koka ose
duhet të rruhet ose duhet të qethet. Ebù Hanijfeh ka thënë: mjafton një
e katërta. Shàfi’iji ka thënë: është e mjaftueshme tre fije floku. (Keràreh).
Imàmitë kanë thënë: zgjedh ndërmjet shkurtimit të flokëve, mustaqeve
dhe mjekrës, ose pret thonjt.
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Të gjithë ndajnë një fjalë të përbashkët se
shkurtimi është njëri nga veprimet uaxhib, por
nuk
është
farz.
Es’sej’jid
El-Hakijm
ka
thënë:
shkurtimi është si selami në namaz, sepse shkurtimi
i flokëve e nxjerr nga ihràmi atë që është në
ihràm, ashtu siç del nga namazi kur jep selam ai
që është duke falur namaz.
Ka mendime të ndryshme nëse është uaxhib shkurtimi apo
rruarja e kokës një herë të vetme kur kryhet vetëm Umre, apo shkurtimi
ose rruarja duhen bërë dy hërë në haxhi Teme’t’tuë. Në vijim hollësitë:
Shkurtimi
(qethja)
flokëve
në
Umre:
Imàmitë kanë thënë: kur personi bën sa’j për
Umre në Haxh Temettu’, ai duhet të bëjë shkurtimin
e flokëve dhe nuk lejohet të rruajë kokën dhe me
shkurtimin e flokëve ai ka dalë prej ihràmit; në
rast se rruan kokën, ka detyrë të bëjë shlyerjen
duke bërë një kurban; por nëse është duke kryer
vetëm Umre, ai ka të drejtë të përzgjedhë ndërmjet
rruarjes së kokës dhe shkurtimit të flokëve dhe
është e barabartë si të ketë më vete kurbane, si
të mos ketë.
Në rast se nuk i shkurton flokët me qëllim dhe ka bërë qëllim të
kryejë Haxh Temettu’, por ka hyrë në ihràm para se të shkurtojë flokët,
Umreja e tij është prishur dhe prandaj ka detyrë të bëjë vetëm Haxh
Ifràd, d.m.th: kryen veprimet e Haxhit dhe pas Haxhit kryen vetëm Umre;
por më e mira është që ai të përsërisë haxhin vitin e ardhshëm(1).
Të tjerët përveç Imàmive kanë tëhënë: kur mbaron sa’jin, ai ka
të drejtë të përzgjedhë ndërmjet rruarjes së kokës dhe shkurtimit të
flokëve; kurse në lidhje me pasjen hallall të gjërave që Allahu ia kishte
ndaluar për shkak të ihràmit, ai shikon: nëse nuk ka Umre në Haxhin
Temettu’, për atë bëhen hallall sapo të të shkurtojë ose të rrujaë flokët e
kokës dhe është e barabartë si të ketë kurbane me vetë si të mos ketë; në
rast se ai kreu Umre për Haxh Temettu’, për atë bëhen hallall, kur nuk
(1) Dijetarët kanë mendime të ndyshme për “Ditët e Teshrijkut” nëse ato janë tre apo
janë dy dit? Kurse shkaku i emërtimit të këtyre ditëve me këtë emër është se ata i
numëronin ditët me daljen e diellit.
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ka me vete kurbanin dhe në rast se ai e ka kurbanin
me vete, ai mbetet në ihràm. (“El-Mugnij”).
Shkurtimi (qethja) e flokëve në haxh:
Shkurtimi i dytë i flokëve është nga veprimet
e haxhit të të gjitha llojeve: haxh Temet’tuë,
Haxh Ifràd, ose Haxh Kiràn dhe haxhiu i shkurton
flokët pas therjes së kurbanit në Minà. Të gjithë
kanë një fjalë të përbashkët se ai ka të drejtë të
zgjedhë ose shkurtimin e flokëve ose rruarjen e
kokës,
megjithëse
rruarja
e
koës
është
më
e
preferueshme, por ata kanë mendime të ndryshme
për atë që ka flokë të dëndur: a duhet ai të
rruajë kokën, apo edhe ai si të tjerët ka të
drejtë
të
përzgjedhë?
Hannelitë, Shàfi’itë dhe Màlikitë kanë thënë: ai duhet të rruajë
kokën.
Hanefitë dhe Imàmitë kanë thënë: si do që të jetë gjendja, ai
përzgjedh.
Dijetarët e fesë ndajnë një fjalë të përbashkët se për gratë nuk e
rruajnë kokën, por gratë duhet të shkurtojnë flokët.
Ebù Hanijfeh dhe një grup prej Imàmive ka thënë: ai që nuk ka
flokë në kokë, siç ësht tullaci e të ngjashëm me të, është detyrë që brisku
i rrojes të kalohet disa herë mbi kokën e tij.
Të tjerët kanë thënë: kjo është sunnet. (“El-Hadàik” dhe “Fik’hus’sun’neti”).
Imàmitë kanë thënë: është detyrë të rruarja e kokës, ose shkurtimi
i flokëve të bëhet në Minà; në rast se largohet nga Minà para se ai të
rruajë kokën ose të shkurtojë flokët, ai kthehet, rruan kokën ose shkurton
flokët dhe është e barabartë qoftë i ditur ose i paditur, qoftë kur e ka
lënë me qëllim qoftë kur e ka lënë nga harresa; por në qoftë se ka pengesë
për t’u kthyer, atëherë ka detyrë të rruajë kokën ose të shkurtojë flokët
kudo që të jetë.
Medhhebet e tjera kanë thënë: duhet të rruhet koka ose të
shkurtohen flokët në Qabe (“Fik’hu-s’Sunneti”).
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Të gjithë ndajnë një fjalë të përbashkët se
pasi rruan kokën ose shkurton flokët, për atë nuk
janë
hallall
gratë.
Màliku është prirur me përkujdesje kah gratë dhe ka lejuar për
ato përdorimin e parfumeve.
Te të katër medhhebet është hallall çdo gjë pas Tauàfit të Vizitës.
Te Imàmitë gratë dhe parfumi janë hallall vetëm pas kryerjes së
Tauàfit të Grave.
Në përfundim të kësaj pjese do të sjellim
fjalën
e
dijetarit
El-Hul’lij
në
librin
“Et’Tedhkireh”:
«Sikur ai të largohet nga Minà para se të rruaj kokën, ai duhet të
kthehet dhe të rruaj kokën aty, ose detyrimisht do të bëjë shkurtimin e
flokëve kur është mundësia; në rast se nuk ka mundësi të kthehet, do të
rruaj kokën aty ku është, por flokët do ti kthejë në Minà me qëllim që t’i
groposë aty, por në rsat se nuk ka mundësi, mbi atë nuk ka asnjë detyrim.
Me një fjalë koha për rruerjen e kokës, me fjalën e përbashkët të të
gjithëve është dita e Bajramit, sipas fjalës së Allahut të lartësuar: «…dhe
mos i rruani kokat tuaja derisa sa të bëhet kurbani në vendin e
vet…» (“El-Bekareh”, 196) dhe vendi i kurbanit është në Minà ditën e
Bajramit. Është vërtetuar se i Dërguari i Allahut ditën e Bajramit ka bërë
gjuajtjen e guralecëve, pastaj ka prerë kurbanet dhe pastaj ka rruar kokën
në Minà.
Më poshtë në pjesën “veprimet në Minà” do të tregohet se më
parë bëhet rruarja e kokës dhe pastaj prerja e kurbaneve.
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QËNDRIMI NË AREFÀT
Ai që kryen vetëm Umre ose haxh Temet’tuë ka detyrë: hyn në
ihràm, bën tauàfin, fal dy rekatë namaz, bën sa’jin dhe shkurton flokët.
Kryerja e këtyre veprimeve sipas kësaj renditjeje është uaxhib: hyrja në
ihràm bëhet para të gjitha veprimeve, tauàfi para faljes së dy rekatëve,
falja e dy rekatëve para sa’jit dhe përfundon me shkurtimin e flokëve(1).
Veprimi i dytë në Haxh:
Veprimet e haxhit fillojnë me hyrjen në ihràm, plotësisht ashtu
siç hyhej në ihràm edhe për të kryer Umre; kurse veprimi i dytë i
veprimeve të haxhit që vjen pas hyrjes në ihràm, me fjalën e përbashkët
të të gjithëve dhe që numërohet prej farzeve të Haxhit, është qëndrimi
në Arafàt, pa bërë asnjë dallim se është Haxh Temettu’, ose Haxh Ifràd;
për atë që kryen Haxh Ifràd ose Haxh Kiràn dhe shkon në Mekkë, për
këta të dy lejohet të bëjnë tauàfin pas hyrjes në ihràm dhe të bëjnë Tauàfin
e Përshëndetjes para se të shkojnë në Arefàt, pasi ky tauàf ngjason me
faljen e dy rekatëve namaz për të përshëndetur xhaminë. Es’Sej’jid ElHakijm në “Mensekun” e tij ka thënë: kur personi që kryen Haxh Kiràn
ose Haxh Ifràd hyn në Mekkë para qëndrimit në Arefàt, lejohet të kryejë
tauàfin sunnet.
Ibni Haxheri në librin “Fet’hul-Bàrij” – koment i Bukhàriut ka
thënë: të gjitha ndajnë një fjalë të përbashkët se ai që hyn në ihràm për të
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kryer haxh Ifràd, atij nuk i sjell asnjë dëm të
bëjë tauàf në Qabe para se të shkojë në Arefàt.
Kurse për atë që kryen Haxh Temettu’, tauàfi i Umres është i
mjaftueshëm dhe nuk ka përse të bëjë Tauàfin e Përshëndetjes.
Para qëndrimit në Arefàt:
Të gjitha ndajnë një fjalë të përbashkët se për haxhiun është
sunnet të dalë prej Mekkës me ihràm ditën e Tervijes që është data tetë
e muajit Dhul-Hixh’xheh, për shkuar në Minà dhe pastaj në Arefàt.
Në librin “Et’tedhkireh” dhe në librin “ElXhevàhir” të Imàmive thuhet: për atë që ka bërë
qëllim të shkojë në Arefàt është sunnet të mos
largohet nga Mek’ka pa falur namazin e Drekës dhe
namazin e Mbasditës.
Të katër medhhebet kanë thënë: jo, është sunnet që namazi i
Drekës dhe namazi i Mbasditës të falen në Minà. (“El-Mugnij”).
Si do që të jetë, lejohet vajtja në Arefàt një ditë ose dy ditë para
ditës së Tervijes, veçanërisht për të sëmurët, për të moshuarit, për gratë
dhe për atë që ka frikë nga dyndja e madhe, gjithashtu lejohet të vonohet
shkuarja në Arefàt nga mëngjesi i datës nëntë Dhul-Hixh’xheh, me kusht
që të jetë në Arefàt para se dielli të kalojë zenitin.
Asnjëri prej dijetarëve të medhhebe nuk ka thënë që është uaxhib
bujtja në Minà natën e Arefes, ose është uaxhib të kryhet ndonjë veprim
atje, madje dijetari El-Hul’lij në librin “Et’Tedhkireh’ ka thënë: buajtja
në Minà natën e Arefes është sunnet për t’u qetësuar, por nuk është nga
veprimet e haxhit, prandaj nëse nuk shkohet atje, nuk kas asnjë detyrim.
Të njejtat fjalë thuhet edhe në librin “Fet’hul-Bàrij” dhe në librin “Fet’hulKadijr”.
Fjala e dijetarit El-Hul’lij “për t’u qetësuar” nuk len më vend për
koment e për të zgjatur fjalën. Në të kaluarën udhëtimi ka qenë një pjesë
prej vuajtjeve të Xhehennemit, prandaj për haxhiun është sunnet buajtja
në Minà me qëllim që ai të arrijë në Arefàt i qetësuar dhe aktiv; kurse në
ditët e sotme kur udhëtimi është thjeshtë një shëtitje, haxhiu nëse natën
e Arefes flenë në Mekkë, të nesërmen në mëngjes ai shkon në Arefàt
fare lehtësisht, duke e kapërxyer Minànë, qoftë edhe pas faljes së namazit
të Drekës, ashtu siç veprojnë tani të gjithë haxhijtë dhe më këtë ai e ka e
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ka kryer qëndrimin në Arefàt, prandaj këto lëvizje
janë të mjaftueshme dhe ai nuk ka asnjë detyrim
për shka se ka vepruar në këtë mënyrë; patjetër që
pas qëndrimit në Arefàt, ai duhet të bëjë gjuajtjen
e gurëve në xhenratin në Minà. Në vijim do të
jepen
shpjegimet.
Koha e qëndrimit në Arefàt:
Të gjithë kanë në një fjalë të përbashkët se koha e qëndrimit në
Arefàt është data nëntë e muajit Dhul-Hixhxheh, por dijetarët kanë
mendime të ndryshme në lidhje me fillimin e me mbarimin e qëndrimit
në këtë ditë.
Hanefitë, Shàfi’itë dhe Màlikitë kanë thënë:
fillon nga koha kur delli i datës nëntë kapërcen
zenitin deri në agimin e datës dhjetë.
Hanbelitë kanë thënë: jo, fillon me agimin e datës nëntë deri në
perëndimin e diellit të kësaj date për atë që është pa pengime, kurse për
atë që është i detyruar shtyhet deri në zbardhjen e agimit.
Për qëndrimin në Arefàt është sunnet të bëhet gusl, ashtu siç
bëhet gusl për ditën e Xhuma. Në Arefàt nuk ka asnjë veprim përveç
pranisë në Arefàt fizikisht, në çdo pjesë të fushës së Arefàtit, qoftë personi
edhe në gjumë, ose zgjuar, qoftë hipur mbi mjet, qoftë kur rrin ndenjur,
qoftë duke ecur më këmbë.
Kufijtë e Arefàtit:
Kufijtë e Arefàtit janë: Batnu Mek’ekh, Thùbeh, dhe Nemreh
deri në Dhil-Mexhàz – të gjitha këto fjalë janë emra vendesh – dhe nuk
lejohet qëndrimi në këto kufij dhe as nën Erakun, sespe këto nuk janë
pjesë të Arefàtit dhe, nëse do të qëndrojë në këto vende që u thanë,
haxh’hi i tij me fjalën e përbashkët të gjithëve është prishur, përveç
Màlikut i cili ka thënë: në qoftë se ai qëndron në Batni Arefeh, atij i
quhet i shlyer, por ka detyrë të bëjë kurban.
E gjitha fusha e Arefes është vendqëndrim dhe me fjalën e
përbashkëtë të të gjithëve në çdo pjesë të saj të qëndrohet detyra është e
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kryer. Imam Sadiku ka thënë: i Dërguari i Allahut
qëndroi në Arefàt, por njerëzit u dyndën rreth
këmbëve të deves së tij dhe qendronin aty në të
dyja anët e saj; deveja u mënjanua prej tyre, por
edhe njerëzit bënë të njejtin veprim, atëherë i
Dërguari
i
Allahut
tha:
o
njerëz,
nuk
është
vendqëndrimi vetëm te këmbët e devese sime, por
vendqëndrim është i gjithë ky vend dhe tregoi me
dorë fushën e Afrfatit; nëse do të ishte vetëm
pranë këmbëve të deves sime, nuk do të kishte vend
për
njerëzit.
(“Et’tedhkireh”).
Kushtet e qëndrimit në Arefàt:
Me fjalën e përbashkët të të gjithëve, për qëndrimin në Arefàt
pastrimi nuk është kusht.
Imàmitë dhe Màlikitë kanë thënë: patjetër që duhet bërë nijet
dhe vënia qëllim për të qëndruar në Arefàt. Me fjalën “vënia qëllim”
është që të dihet se haxhiu po qëndron aty qoftë edhe kalimthi. Në rast
se e din ose nuk e din, por i urdhëruar nuk ka
vënë qëllim të qëndrojë, atij nuk i konsiderohet
qëndrim.
Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: nuk është
kusht as vënia qëllim e as dituria, por është
kusht që ai të mos jetë as i çmendur, as i dehur
dhe as të ketë humbur ndjenjat.
Hanefitë kanë thënë: nuk është kusht as nijeti,
as dituria e as mendja dhe kush është i pranishëm
në Arefàt në kohën e përcaktuar, haxhi i tij është
i vlefshëm, qoftë kur ka bërë nijet, qoftë kur nuk
ka bërë nijet, qoftë kui ai e din, qoftë kur nuk
din,
qoftë
i
mençur,
ose
i
çendur.
(“Fik’hus’sun’neti”
dhe
“Et’tedhkireh”).
A është detyrim qëndrimi në Arefàt gjatë
gjithë kohës së caktuar, apo është e mjaftueshme
që të quhet qëndrim edhe kur qëndrohet qoftë edhe
për një çast?
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Imàmitë kanë thënë: për qëndrimin ka dy kohë:
kohë e vullnetëshme dhe e detyrueshme. Koha e parë
fillon kur dielli i datës nëntë kapërcen zenitin
deri në perëndimin e diellit dhe koha e dytë është
deri në agimin e datës dhjetë. Kush ka mundësi
qëndron prej kohës kur dielli kapërcen zenitin
deri në perëndim të diellit dhe haxhiu ka detyrë
të qendrojë aty gjatë gjithë kësaj kohe; por duhet
sqaruar se farz është vetëm ajo çka quhet qëndrim
dhe pjesa tjetër e kohës nuk është më farz.
Qëndrimi në Arefàt është i detyrueshëm dhe
ai që len qëndrimin, haxhi i tij është prishur,
sepse ka lënë njërin prej farzeve të haxhit; në
qoftë se ai qëndron për pak kohë, ai ka lënë një
uaxhib dhe nuk ka lënë farzin, prandaj Haxhi i tij
është i vlefshëm; në qoftë se nuk kamundësi të
qëndrojë gjatë gjithë kohës për shkak të ndonjë
pengimi
të
justifikuar
në
rregullat
e
ligjit
të
fesë, është e mjaftueshme edhe ajo pak kohë që ka
qëndruar gjatë natës së Bajramit.
Shàfi’itë, Màlikitë dhe Hanbelitë kanë thënë:
mjafton prania qoftë edhe për një çast. (“ElFik’hu
alel-medhàhibil-erbeah”
dhe
“Menàru-s’sebijl”).
Imàmitë kanë thënë: kur del prej Arefatit me
qëllim para se dielli të kapërcejë zenitin, ai ka
detyrë të kthehet aty dhe në se kthehet nuk ka
snjë detyrim, ndryshe do të bëjë shlyerjen duke
bërë kurban një deve; në qoftë se nuk ka mundësi
për kurbanin, agjëron 18
ditë rrjesht; në qoftë
se ai del nga harresa dhe nuk kujtohet deri në
mbarimin e kohës, mbi atë nuk asnjë detyrim, me
kusht që ai të jetë gjendur në vendqëndrimin e në

(1) Më sipër është thënë se te Imàmitë banori i Mekkës ka farz të kryejë vetëm Haxh
Kiràn, ose Haxh Ifràd dhe te medhhebet e tjera ai gëzon të drejtën të zgjedhë njërën
nga tri llojet e Haxhit.
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Muzdelife në kohëne caktuar; në qoftë se ai kujtohet
para mbarimit të kohës, nëse ë ka mundësi, ai
kthehet dhe, nëse nuk ka mundësi të kthehet, ka
detyrë të bëjë kurban një deve.
Màlikitë kanë thënë: kush qëndron në Arefàt pasi dielli ka
kapërxyer zenitin dhe del prej saj para perëndimit të diellit, ai ka detyrë
të bëjë haxh vitin e ardhshëm, preveç rastit kur ai kthehet në Arefàt para
agimit.
Shumica e dijetarëve kanë thënë: jo, haxhi i tij është i plotë. (“Elbidàjetu” e Ibi Rushdit).
Në librin “ElFik’hul-musav’veru alà medhhebi-sh’shàfi’ij’ji”
thuhet: kur haxhiu e len qëndrimin nga harresa, është detyrë që ai të
kthejë haxhin në Umre dhe pastaj bën veprimet e haxhit që i kanë mbetur
pa bërë, por ai e ka farz të përsërisë haxhin menjëherë vitin e ardhshëm».
Për atë që ëndron në Arefàt është sunnet të jetë me pastrim të
plotë, të kthehet në drejtim të Kibbles, të thotë sa më shumë “Estagfirull’llàh” – i kërkoj Allahut faljen e mëkateve – të bëjë lutje dhe të gjitha
këto me përvuajturi e me përkushtim të plotë e me zemër në dorë.
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QËNDRIMI NË MUZDELIFE
Me fjalën e përbashkët të të gjithëve, qëndrimi në Muzdelife
është veprimi që vjen fill pas qëndrimit në Arefàt.
Dijetarët kanë një mendim të përbashkët: haxhiu nga Arefeja
drejtohet për të shkuar në Muzdelife, ku është “Maësheri Haràmi” që
thuhet në fjalën e të Lartit: «…dhe kur të largoheni prej Arefàtit
përmendeni Allahun në vendin e shejtë (Muzdelife), përmendeni
Atë sikurse u ka udhëzuar…» (“El-Bekareh”, 198).
Gjithashtu dijetarët e fesë ndajnë një fjalë të përbashkët se është
sunnet që natën e Bajramit të vonohet falja e namazit të Mbrëmjes derisa
haxhiu të arrijë në Muzdelife. Autori i librit “Et’tedhkireh” ka thënë: kur
të perëndojë dielli në Arefàt, ai le të largohet prej Arefàtit për të shkuar
në Muzdelife para se të falë namazin dhe të bëjë lutjet e njohura.
Autori i librit “El-Mugnij” ka thënë: për atë që largohet prej
Arefàtit është sunnet të mos e falë namazin e Mbrëmjes derisa të arrijë
në Muzdelife dhe aty të falë të bashkuar namzin e Mbrëmjes dhe namazin
e Darkës. Në lidhje me këtë çështje nuk asnjë mendim ndryshe. Ibni
Mundhiri ka thënë: të gjithë dijetarët janë të bashkuar dhe pa asnjë
mendim ndryshe se është Sune’net që haxhiu të falë të bashkuar namazin
e Mbrëmjes dhe namazin e Darkës dhe se bazë për këtë është fakti që
edhe i Dërguari i Allahut i ka falur këto dy namaze të bashkuara»(1).
Të gjithë dijetarët e fesë, përveç Hanefive, ndajnë një mendim
të përbashkët se ai që e fal namazin e Mbrëmjes para se të arrijë në
Muzdelife dhe nuk bashkon dy namazet, namazi i tij është i vlefshëm
edhe pse është kundërshtuar sunneti.
Ebu Hanijfeh ka thënë: kjo nuk e shlyen atë.
Kufiri

i

Muzdelifes:

(1) Minà është larg Mekkës vetëm një fersakh.
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Në librin “Et’tedhkireh” dhe në librin “ElMugnij”
thuhet:
për
Muzdelifen
ka
tre
emra:
Muzdelife, Xhem’ë dhe El-Maësherul-Haràm; kufijtë
e saj ajanë: nga Mezmà deri në Hijàdh dhe deri në
luginën
Mahser.
E
gjithë
Muzdelifeja
është
vendqëndrim, ashtu siç ishte edhe Arefàti, prandaj
në cilën pjesë të Muzdelifes të qëndrohet është e
mjaftueshme.
Në librin “El-Medàrik” thuhet: në fjalën e dijetërëve të Imàmive
është e prerë: kur ka shumë njerëz lejohet ngjitja deri në malin që është
njëri nga kufijt ku përfundon Muzdelifeja.
Buajtja dhe qëndrimi:
A është detyrë buajtja në Muzdelife natën e Bajramit (darken e
Bajramit), apo është e mjaftueshme vetëm qëndrimi në Muzdelife, qoftë
edhe për një çast pas lidjes së agimit? Duke ditur se qëllimi me qëndrimin
është vetëm prania aty dhe ecja në çdo mënyrë qoftë: më këmbë, ndenjur,
hipur mbi mjet, pra është plotësisht siç ishte edhe për Arefàtin.
Hanefitë, Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: buajtja në Muzdelife
është uaxhib dhe ai që e len ka deytrë të bëjë kurban. (“El-Mugnij”).
Imàmitë dhe Màlikitë kanë thënë: nuk është uaxhib, por është
më mirë; kështu është shprehur dijetari i Malikive Shihàbu-d’dijn ElBagdàdij në librin “Irshàdu-s’sàliki”. Për rezervë përmendim se edhe
Es’sij’jid El-Hakijm dhe Es’sej’jid El-Khauij kanë të njejtin mendim. Sido
që të jetë thënë, nuk ka asnjë që të jetë shprehur se buajtja në Muzdelife
është farz.
Përsa i përket qëndrimit në Muzdelife pas daljes së agimit, Ibni
Rushdi në librin “El-Bidàjetu uen’nihàjetu” ka cituar pjesën më të madhe
të dijetarëve të fesë se buajtja në Muzdelife është njëra nga Sune’netet e
haxhit dhe nuk është prej farzeve të tij(1).
Në librin “Et’tedhkireh” thuhet: është uaxhib të qëndrohet në
Muzdelife pasi të dalë agimi dhe, nëse ai largohet me dëshirën e vet dhe
me qëllim para agimit, pasi ka qëndruar aty natën, ai është i detyruar të
bëjë kurban një dele. Ebù Hanifeh ka thënë: është uaxhib të qëndrohet
pas daljes së agimit; të tjerët kanë thënë se
lejohet largimi pas gjysmës së natës.
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Bazur
në
këtë
thënie,
me
përjashtim
të
Hanefive dhe të Imàmive, te të tjerët lejohet
largimi nga Muzdelifeja edhe para daljes së agimit.
Imàmitë kanë thënë: për qëndrimin në Muzdelife ka dy kohë:
koha e parë është për atë që nuk ka ndonjë pengim dhe e vonon largimin
ndërmjet dy lindjeve, ndërmjet zbardhjes së agimit dhe lindjes së diellit
dhe këtë kohë të gjithën e kalon duke qëndruar aty. Ai që largohet nga
Muzdelifeja para agimit me qëllim dhe duke e ditur, pasi ka qëndruar aty
natën, qoftë edhe për pak kohë, haxhi i tij nuk është prishur dhe natyrisht
ai kishte qëndruar në Arefàt, por ai ka detyrë të bëjë kurban një dele dhe
në rast se nuk e bën kurbanin nga që nuk e di, për atë nuk ka ndonjë
problem. Koha e dytë është për gratë dhe për ata që kanë pengime që të
qëndrojnë dërmjet dy lindjeve dhe kjo kohë e dytë shtrihet deri ditën e
Bajramit kur dielli kapërcen zenitin.
Imàmitë kanë thënë: qëndrimi në një pjesë ndërmjet këtyre dy
kohëve të caktuara, është prej farzeve të haxhit dhe ai që e lën qëndrimin
tërësisht pa pasur ndonjë pengim, aq më tepër kur nuk ka qëndruar as
natën, haxhi i tij është prishur; por nëse ai e lën për shkak të ndonjë
pengimi të justifikuar në rregullat e ligjit të fesë, haxhi i tij nuk është
prishur, me kusht që ai të ketë qëndruar në Arefàt; atij që i humb qëndrimi
në Muzdelife dhe nuk ka qëndruar aty në asnjërën prej kohëve, haxhi i
tij është prishur, madje edhe edhe atëherë kur lënia ka qenë për ndonjë
pengin të justifikuar në rregullat e ligjit të fesë, prandaj ai ka detyrë të
bëjë haxh tjetër, qoftë kur është duke kryer haxh farz, qoftë kur është
duke kryer haxh të vullnetshëm. (“El-Xhevàhir”).
Te Imàmitë qëndrimi në Muzdelife është më i rëndësishëm se
qëndrimi në Arefàt dhe, nisur nga kjo ata thonë: kur haxhiu nuk ka
arritur të qëndrojë në Arefàt dhe ka arritur të qëndrojë në Muzdelife

(1) Konstatohet se në çdo rast që ka tekst të qartë nga Kur’àni kerijmi, aty kemi
muddim të përbashkët të të gjitha Merdh’hebeve islame, pas asnjë dallim në mes
Sun’nive dhe Imàmive, pasi mendime të ndryshme ka vetëm atëherë kur nuk ka tekst,
ose kur është marrë në konsidertaë fjala e shumicës, ose kur transmetimi është i
shkallës “Daijf ”, ose kur është kundërshtuar nga të tjerë, ose ka ndryshim në komentim
e në zbatim dhe kjo është një tregues dhe një argumet taksativ se të gjithë dalin nga
një burim i vetëm.
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para
lindjes
plotësuar.

së
diellit,
haxhi
(Et’tedhkireh).

i

tij

është

i

Veprimet sunnet:
Imàmitë kanë thënë: për atë që nuk ka bërë haxh më parë, është
sunnet që këmbët e tij të prekin dheun e Muzdelifes. (“El-Xhevàhir”).
Imàmitë, Shàfi’itë dhe Màlikitë kanë thënë: është sunnet të marrë
nga Muzdelife deri në Minà 70 guralecët për bërjen e gjuajtjeve.
Prej Ibni Hanbelit është cituar të ketë thënë:
merri guralecët ku të duash, sepse kudo që ato të
merren detyra është e kryer.
Gjithashtu është sunnet që haxhiu të jetë me tahàret, të thotë
“Làilàhe il’le-ll’llàh” dhe “All’llàhu Ekber”, të bëje lutjet e njohura,
ose le të lutet ashtu siç i din ai vetë.
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NË MINÀ
Të gjithë kanë një fjalë të prbashkët e të vetme se veprimi që
vjen pas qëndrimit në Muzdelife është Minàja. Largimi prej Muzdelifes
bëhet pas lindjes së diellit dhe, nëse dilet para lindjes së diellit dhe
kaqërxehen kufijt e Muzdelifes, sipas fjalë së El-Khauij, është detyrë të
bëhet shlyerja duke bërë kurban një dele.
Veprimet e haxhit në Minà vazhdojnë qysh nga dita e kurbanit,
që është dita e Bajramit dhe deri në mengjesin e datës 13, ose mbrëmjen
e datës 12. Në Minà përfundojnë veprimet uaxhib të haxhit. Tre ditët
pas ditës së Bajramit quhen “Ditët e Teshrijkut” dhe që janë datat 11,
12, 13(1).
Ditën e Bajramit janë uaxhib të kryhen tre veprime: 1) gjuajtja e
guralecëve në xhemeratin e Akabes; 2) prerja e kurbanit dhe 3) rruarja e
kokës ose shkurtimi i flokëve.
Të gjitha kanë një fjalë të përbashkët se i Dërguari i Allahut
sëpari ka bërë gjuajtjen e guralecëve, pastaj ka prerë kurbanin dhe pastaj
(1) Es’sj’jid El-Hakijm ka thënë: kur ka vështirësi të jepet sadaka mishi i kurbanit,
detyra bie, por edhe kur i varfëri nuk e paranon sadakan por kërkon para, atëherë
sadakaja nuk është më detyrë.
(2) Në vitin 1963 u bë shejh i Ez’herit, njëkohësisht në atë kohë ishte edhe anëtar i
kuvendit të dijetarëve të mëdhenj.
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ka rruar kokën, por dijetarët kanë mendime të
ndryshme nëse është uaxhib kjo renditje veprimesh
dhe a lejohet të bëhet më përpara një veprim të
cilin i Dërguari i Allahut e ka bërë më mbrapa,
apo nuk ka më përpara e as më mbrapa, apo kryerja
e veprimeve sipas kësaj rradhe është sunnet dhe
prandaj edhe mund të lihet respektimi i kësaj
rradhe
veprimesh?
Shàfi’itë dhe Ahmedi kanë thënë: nuk ka ndonjë gjë për atë që i
bën më përpara ose më mbrapa.
Màliku ka thënë: ai që rruan kokën para se të bëjë gjuajtjen e
guralëcëve, ka deyrë të bëjë kurban, kurse për atë që rruan kokën para se
të presë kurbanin, ose pret kurbanin para se të bëjë gjuajtjen e guralëcëve,
mbi atë nuk ka asnjë detyrim.
Ebù Hanijfeh ka thënë: nëse rruan kokën para
se
të
presë
kurbanin,
ose
bën
gjiajtjen
e
guralëcëve, ai ka detyrë të bëjë kurban dhe në
qoftë se është duke kryer haxh Kiràn, ai ka detyrë
të bëjë dy kurbane. (“El-bidàjetu uen’nihàjetu” e
Ibni
Rushdit).
Imàmitë kanë thënë: sikur disa veprime më pëpara se rradha t’i
bëjë me qëllim dhe duke e ditur, nuk ka përsëritje dhe detyra është
plotësuar. Autori i librit “El-Xheuher” ka thënë: pa asnjë mendim
ndryshe, detyra është realizuar më së miri dhe në librin “El-Medàrik”
thuhet: dijetërt e Imàmive janë të prerë për këtë.
Në vijim do të jepem shpjegime të veçanta për secilin prej
veprimeve të haxhit.
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GUAJTJA NË AKABE:
(Xhemretul-Akabeh)
Numri i gjuajtjeve:
Çdo haxhi ka detyrë të bëjë gjuajtjen e guralecëve në Minà, qoftë
kur kryen haxh Temet’tuë, ose haxh Kiràn, ose haxh Ifràd. Bëhen dhjetë
gjuatje të shpërndara në katër dit: dita e parë që është dita e Bajramit: në
këtë ditë bëhet vetëm një gjuajtje dhe quhet gjuajtja e Akabes – në sipër
u thanë hollësitë në lidhje me këtë gjuajtje – gjujtja e dytë bëhet me
datën njëmbëdhjetë të muajit Dhul-Hixh’xheh: në këtë ditë bëhen tre
gjuajtje në tre vende. Edhe në gjuajtjen e tretë bëhen tre gjuajtje. Në rast
se haxhiu buan në Minà natën e datës 13, ka detyrë do të bëje edhe një
gjuajtje të katërt, por në qoftë se ai nuk buan, ai nuk bën më gjuatje të
tjera përveç tre gjuajtjeve që bëri të tre ditët e para.
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Gjuajtja
e
ditës
së
dhjetë:
Të gjithë ndajnë një fjalë të përbashkët se gjuajtja e para në Akabe
bëhet qysh nga lindja e diellit deri në perendimin e diellit të ditës së
dhjetë dhe kur gjuajtja bëhet brenda kësaj kohë, ajo është e kryer.
Dijetarët kanë mendime të ndryshme kur gjuajtja bëhet para ose
pas kësaj kohe.
Màlikitë, Hanefitë, Hanbelitë dhe Imàmitë kanë thën: nuk lejohet
gjuatja e gurëve në Akabe para agimit dhe, nëse ai e bën gjuajtjen e
gurëve para agimit pa pasur ndonjë pengim, duhet të përsërisë gjuajtjen,
por nëse ka pengim lejohet që gjuajtja të bëhet edhe më përpara, siç
mund të jetë një i pafuqishëm, një i sëmurë, ose edhe kur është gjendje
frike.
Shàfi’itë kanë thënë: nuk ka problem nëse gjujtja bëhet më
përpara, sepse koha e përmendur është për sunnet dhe jo për uaxhib.
(“Et’tedhkireh” dhe “El-bidàjetu” e Ibni Rushdit).
Në rast se ai e vonon gjuajtjen e guralëceve
derisa të perëndojë dielli i ditës së kurbanit,
Màliku ka thënë: nëse ai e i gjuan gurët natën,
ose të nesërmen, është i detyruar të bëjë kurban.
Shàfi’itë kanë thënë: mbi atë nuk asnjë detyrim në rast e i gjuan
guralecët natën ose të nesërmen. (“El-bidàjetu” e Ibni Rushdit).
Imàmitë kanë thënë: koha e gjuajtjes në këtë xhemerat është
qysh nga lindja e diellit deri në perëndimin e tij; në rast se haxhiu harron,
do të bëjë gjuajtjen të nesërmen; në rast se harron përsëri, gjuajtjen e
bën ditën e dymbëdhjetë dhe, nëse nuk kujtohet, atëherë e bën ditën e
trembëdhjetë; në rast se harresa vazhdon derisa ai largohet nga Mek’ka,
atëherë gjuajtjen do ta bëjë kazà personalisht vitin e ardhshëm, ose do të
ngarkojë dikë tjetër që ta bëjë kazà në vend të tij.
Kushtet e gjuajtjes së guralecëve:
Gjuajtja e guralecëve ka disa kushte:
1 – Nijeti. Për këtë Imàmitë janë të deklaruar.
2 – Me fjalën e përbashkët të të gjithëve gjuajtja bëhet me shtatë
guralecë.
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3 –Me fjalën e përbashkët të të gjithëve
gjuajtja bëhet me nga një guralec dhe nuk bën të
gjuhen dy guralecë njëherësh, ose edhe më shumë me
një gjuajtje të vetme.
4 – Me fjalën e përbashkët të të gjithëve guralecët e gjuajtur
duhet të arrijnë xhemeratin (shtyllën e gurtë), pra të godasin në objektivin
e njohur.
5 – Guralecët të arrijnë në mesin e shtyllës dhe nuk mjafton që
guralecët të gjuhen pa qëlluar shenjën; kështu është te Imàmitë dhe
Shàfi’itë, por te Hanbelitë dhe Hanefitë është e lejueshme që guralecët
të arrijnë shenjën. (“El-Mugnij”).
6 – Guralecët të jenë gurë të mirëfilltë dhe nuk është e
mjaftueshme që gjuajtja të bëhet me kokrra kripe, me hekur, bakër, drrasë,
porcelan e me të tjera materiale; kështu është me fjalën e përbashkët të
të gjithëve, me përjashtim të Hanefive, të cilët kanë thënë: detyra është
e kryer me çdo lloj materiali me origjinë tokën: porcelan, baltë, ose gurë.
(“El-Mugnij”).
7 – Gjuajtja të bëhet me guralecë me të cilët është gjuajtur vetëm
një herë, do me thënë jo me guralecë me të cilët është gjuajtur më parë.
Në lidhje me këtë çështje Hanbelitë janë
shprehur:
Në gjujtjen e guralecëve nuk është kusht
pastrimi, por me pastrim gjuajtja është më e
preferueshme.
Imàmitë kanë thënë: Është sunnet që guralecët të jenë në
madhësinë e mollëzës së gishtit të dorës, të jenë sa më rrumbullakët, të
mos jenë me ngjyrë të zezë, as fare të bardhë e as me ngjyrë të kuqe.
medhhebet e tjera kanë thënë: është sunnet që guralecët të kenë
madhësinë e një kokrre bathe.
Imàmitë kanë thënë: është sunnet që haxhiu të kryejë vetë të
gjitha veprimet duke qenë i kthyer në drejtim të Kibles, përveç gjuajtjes
në xhemeratin e Akabes ditën e Bajramit, pasi është sunnet që gjuajtjen
e guralecëve në këtë xhemerat ta bëjë me i kthyer me shpinë kah Kibleja,
(1) Es’sej’jid El-Hakijm ka thënë: duhet që të tre gjuajtjet t’i bejë duke qenë me shpinë
kah Kibleja; kuse në librin “El-Mugnij” thuhet se haxhiu i bën gjuajtjet duke qenë i
kthyer në drejtim të Qabes.
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sepse kështu e ka bërë gjuajtjen edhe Profeti
[a.s.].
Medh’hebet e tjera kanë thënë: jo, edhe në këtë rast është sunnet
që gjuajtja të bëhet duke qenë i kthyer në drejtim të Kibles.
Gjuajtja e guralecëve është sunnet të bëhet duke ecur më këmbë,
por lejohet edhe hipur mbi mjet, gjithashtu është sunnet që gjuajtësi të
mos jetë larg shtyllës më shumë se dhjetë krahë, gjuajtja të bëhet me
dorën e djatht, të këndohen lutjet e njohura dhe nga lutjet e njohura
është edhe lutja e mëposhtme:
«Ell’llàhum’mexh-alhu haxh’xhen mebrùren ue dhenben
magfùren; ell’llàhum’me in’ne hàdhihí husjàtij fe ahsihun’ne lij
uerfaëhun’ne fij amelij; All’llàhu Ekber; ell’llàm’med-hirish’shejtàne an’nij» (O Allah bëje këtë haxh të pranuar dhe mëkat të
falur; o Allah, këto janë guralecët e mi, numëroji ato për mua dhe lartësoji
ato në punën time. Allahu është më i Madhi; o Allah largoje shejtanin
prej meje).
Dyshimi:
Kur dyshon nëse e ka qëlluar shtyllën ase jo? Duhet të veprojë
sikur nuk e ka qëlluar dhe kur dyshon në numrin e gjuajtjeve, duhet të
marrë numrin më të vogël, sepse në themel është që të mos jenë më
shumë.
Duhet theksuar se gjuajtja e guralecëve në xhemeratin e Akabes
është veprimi i parë që kryen haxhiu ditën e Bajramit në Minà, pastaj ai
pret kurbanin, ose rruan kokën, ose shkurton flokët, pastaj shkon në
Mekkë për të kryer tauàfin e Vizitës po në këtë
ditë. Ditën e Bajramit nuk ka më gjuajtje tjetër
të guralecëve. Në vijim do të flitet në lidhje me
kurbanin.
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K U R B A N I
Detyra e dytë prej veprimeve të haxhit ditën e Bajramit në Minà,
është kurbani. Së pari do të të flitet në kurbanin uaxhib dhe jo uaxhib,
pastaj për ndarjen e kurbanit uaxhib në lloje; së dyti do të flitet se kush
ka detyrë të bëjë kurban; së treti do të flitet për cilisitë e kurbanit, së
katërti do të flitet për kohën e për vendin e therjes së kurbanit; së pesti
për rregullin e ligjit të fesë në lidhje me mishin e kurbanit; së gjashti me
çfarë zëvendësohet kurbani për atë që nuk gjen kurban, ose nuk ka
shumën për ta blerë kurbanin. Në vijim hollësitë.
Llojet e kurbanit:
- 291 -

Muhammed Xheuàd Mugnijjeh

.............................................................................................................
Kurbani ndahet në: uaxhib dhe sunnet. I larti
thotë: «…fal namaz dhe bëj kurban…», (“ElKeuther”, 2); pra i Larti e urdhëron të Dërguarin
e Tij të presë kurbanin pas faljes së namazit të
Bajramit. Në Hadithin e nderuar tregohet se i
Dërguari i Allahut ka bërë kurban dy desh të
bardhë me brirë.
Màlikitë dhe Hanefitë kanë thënë: kurbani është uaxhib për çdo
familje e për çdo vit, duke bërë krahasimin me gjendjen për Sadakanë e
Fitrit.
Imàmitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: kurbani është sunnet të bëhet
në Minà gjatë katër ditëve: ditën e Bajramit dhe tre ditët pas ditës së
Bajramit, pra gjatë ditëve të Teshrikut; kurse në vende të tjera përveç
Minàsë, ditët e kurbanit janë vetëm tri: dita e Bajramit, dita e njëmbëdhjetë
dhe dita e dymbëdhjetë.
Màlikitë, Hanbelitë dhe Hanefitë kanë thënë: në Minà e në vende
të tjera ditët e kurbanit janë vetëm tre.
Bazuar në ajetet e Kur’àni kerijmit është uaxhib të pritet kurban
në katër raste: 1) Për haxh Temet’tuë, i Larti thotë: «…kush bën Umre
para Haxhit të bëjë një kurban që ka më të lehtë…» (“El-Bekareh”,
196); 2) Kurbani shlyerje për rruarjen e kokës dhe këtu haxhiu ka të
drejtë të përzgjedhë njërën nga mënyrat e shlyerjes, ashtu siç thotë i
Larti: «…dhe ai prej jush që është i sëmurë, ose ka mundim në
kokë shlyerja është: agjërim, sadaka ose kurban» (“El-Bekareh”, 196);
3) Kurban për dënim, ashtu siç thotë i Larti: «…ai prej jush që vret
gjahun me qëllim, dënimi është të bëhet kurban në Qabe një kafshë

(1) Te Imàmitë, Hanefitë dhe Màlikitë Telbija është uaxhib dhe te Hanbelitë është
sunnet; kurse koha kur ajo këndohet është koha kur fillohet veshja e ihràmit.
(2) Imàmitë thonë: ai që nuk është banor i Mekkës e ka farz të bëjë haxh Temet’tuë,
kurse banori i Mekkës, mund të përzgjedhë të bëjë haxh Kiràn ose haxh Ifràd; ndërsa
katër medhhebet nuk bëjnë dallim ndërmjet banor i Mekkës dhe jo banor i Mekkës,
pasi të gjithë kanë të drejtë të përzgjedhin njërin prej tre llojeve të haxhit, përveç Ebù
Hanijfes, i cili ka thënë: është Keràhet për banorin e Mekkës të bëjë haxh Temet’tuë
dhe haxh Kiràn.
(3) tauàfi i Përshëndetjes te të gjithë është sunnet, me përjashtim të Màlikut, icil ka
thënë se është uaxhib.
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shtëpiake e barabartë me të vrarën dhe për
këtë vendosin dy burra të drejtë prej jush…»
(“El-Màideh”, 95); 4) Kurbani kur haxhiu pengohet,
ashtu siç thotë i Larti: «…dhe kur të pengoheni
atëherë bëni kurban atë që keni më të lehtë…»
(“El-Bekareh”,
196).(Et’tedhkireh).
Mbi këto katër lloje kurbani shtohen edhe ato që janë bërë
detyrim për shkak të fjalës së dhënë, të taksurave (nedhr) ose për shkak
të betimit. Në vijim do të flitet për kurbanin si pjesë e veprimeve të
haxhit.
Kush ka detyrë të bëjë kurban:
Me fjalën e përbashkët të të gjithëve nuk ka detyrë të bëjë kurban
ai që kryen vetëm Umre ose ai që kryen haxh Ifràd; gjithashtu dijetarët
e fesë kanë një fjalë të përbashkët se ka detyrë të bëjë kurban ai që kryen
haxhx’h Tyemet’tuë, por jo ai që është banor i Mekkës.
Të katër medhhebt kanë thënë: ka detyrë të bëjë kurban edhe ai
që kryen haxh Kiràn.
Imàmitë kanë thënë: nuk ka detyrë të bëjë kurban ai që kryen
haxh Kiràn, përveç rastit kur ai ka e ka taksur, ose e ka marrë kurbanin
me vete kur ka hyrë në Ihram.
(1) Imàmitë kanë thënë: ai përzgjedh në mes rruarjes së kokës dhe shkurtimit të
flokëve kur kryen vetëm Umre; por nëse ai kryen haxh Temet’tuë, ai e ka farz të
shkurtojë flokët; gjithashtu Imàmitë kanë bërë farz për atë që kryen vetëm Umre që
pas rruarjes së kokës ose shkurtimit të flokëve të bëjë edhe një tauàf të dytë që është
tauàfi i Grave, pasi te ata pa këtë tauàf ai nuk i ka Hallah gratë. Të katër medhhebet
kanë thënë: ai përzgjedh ndërmjet rruarjes së kokës dhe shkurtimit të flokëve dhe te
të katër medhhebet tauàfi i Grave nuk është farz, qoftë kur kryen vetëm Umre, qoftë
kur kryen haxh Temet’tuë; ndërsa Màliku nuk e ka bërë uaxhib as rruarjen e kokës e
as shkurtimin e flokëve për atë që kryen vetëm Umre.
(2) Ai që kryen haxh Temet’uë del nga ihràmi kur shkurton flokët, madje edhe në
qoftë se kur ka hyrë në ihràm kishte sjellë me vete kurbanet. Joimamitë kanë thënë: ai
që kryen haxh Temet’tuë dhe që patjetër ka hyrë në ihràm për Umre në mikat, kur
nuk ka marrë kurbane me vete ai del nga ihràmi i tij sapo të rruajë kokën apo të
shkurtojë flokët, por ai mbetet në ihràm nese ka me vetë kurbanet; kurse ai që kryen
vetëm Umre, me shkurtimin e flokëve ose me rruarjen e kokës del prej ihràmit në
mënyrë absolute, qoftë kur ka sjellë me vete kurban, qoftë kur nuk ka sjellë. Autori i
librit “El-Mugnij”, pasi flet për këtë çështje thotë: ne nuk dimë që rpër këtë çështje të
ketë mendime ndryshe.
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Dijetarët kanë mendime të ndryshme në lidhje
me banorin e Mekkës kur ai kryen haxh Temet’tuë:
ka apo nuk ka ai deyrë të bëjë kurban? Të këtër
medhhebet kanë thënë: ai nuk ka detyrë të bëjë
kurban dhe për këtë në librin “El-Mugnij” thuhet:
«nuk ka ndonjë mendim ndryshe ndërmjet dijetarëve
të fesë se kurbani për haxh Temët’tuë nuk është
detyrë për atë që banon pranë xhamisë së shenjtë».
Imàmitë kanë thënë: nëse banori i Mekkës kryen Haxh Temettu’(1)
ai ka detyrë të bëjë kurban. Në librin “El-Xheuàhir” thuhet: «nëse ai
kryen haxh Temet’tuë, sipas fjalës që ka më shumë përhapje dhe që
është më në zë, ka detyrë të presë kurban».
Të gjithë kanë një fjalë të përbashkët se kurbani detyrë nuk është
prej rukneve (farzeve) të haxhit.
Cilësitë
e
kurbanit:
Për kurbanin kërkohen kushtet vijuese:
1 – Me fjalën e përbashkët të të gjithëve kurbani të jetë kafshë
shtëpiake: deve, lopë, dele, dhi. Në librin “El-Mugnij” thuhet se Hanefitë,
Shàfi’itë dhe Hanbelitë kanë thënë: «kurbani dele patjetër duhet të jetë
gjashtë muajsh, kurbani dhi duhet të jetë një vjeç, kurbani lopë duhet të
jetë dy vjeç dhe kurbani deve duhet të jetë pesë vjeç, ndryshe detyra nuk
konsiderohet e kryer».
Kjo thënie është në përputhje të plotë me atë çka thuhet në
librin “El-Xheuàhir” të Imàmive, përveç asaj që për devetë Imàmitë
thonë se deveja duhet të ketë hyrë në vitin e gjashtë dhe dhija duhet të
ketë hyrë në vitin e dytë të jetës.
Es’sej’jid El-Hakijm dhe Es’sej’jid El-Khu’ij kanë thënë: kurbani
deve konsiderohet i shlyer kur deveja ka hyrë në vitin e gjashtë, lopa dhe
dhija në vitin e tretë dhe pastaj kanë thënë: për delet, për rezervë ajo që
ka hyrë në vitin e dytë të jetës.

(1)Te Imamitë është farz të qendrohet në Arefàt gjatë gjithë kohës së përcaktuar,
kurse te të tjerët mjafton të qëndrohet edhe për një çast. Të gjithë medhhebet kanë
një fjalë të bërbashkët se është Sune’net të falen të bashkuara dy namaze, sepse Profeti
[a.s.] ka falur namaz të bashkuar në Arefàt.
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2 – Me fjalën e përbashkët të të gjithëve
kurbani të jetë i plotë dhe pa të meta; nuk
konsiderohet i shlyer kur është qorr, topall, i
sëmurë, ose i madh, por që nuk mendje.
Dijetarët kanë mendime të ndryshme kur është pa brirë, ose
është pa veshë, ose ka veshë të vegjël, ose është me bisht të prerë.
Es’sej’jid El-Hakijm dhe Es’sej’jid El-Khauij kanë thënë: nuk
konsiderohet i shlyer me asnjërën nga llojet e përmendura.
Autori i librit “El-Mugnij” ka thënë: jo, konsiderohet i shlyer me
të gjitha llojet e përmendura.
Dijetari El-Hul’lij në librin “Et’Tedhkireh” ka thënë: devet dhe
lopët femra janë më të prefreuara, kurse meshkujt dele e dhi kanë
përparësi, por nuk ka asnjë muddnin ndryshe se nuk është e lejueshme
dhe e kundërta.
Autori i librit “El-Mugnij” ka thënë: si mashkujt si femrat për
kurban janë të barabartë.
Koha dhe vendi i kurbanit:
Për kohën e prerjes së kurbanit Màlikitë, Hanefitë dhe Hanbelitë
kanë thënë: është dita e Bajramit dhe dy ditët pas kësaj dite, datat
njëmbëdhjetë dhe dymbëdhjetë; por Hanefitë kanë thënë: kjo është koha
e kurbanit për haxhin Kiràn dhe haxhin Temet’tuë, por të tjerët përveç
Ebù Hanifes nuk e kanë kushtëzuar me kohën; gjithashtu Màlikitë nuk
kanë bërë dallim ndërmjet llojeve të kurbanit, ashtu siç thuhet edhe në
librin “ElFik’hu alel-medhàhibil-erbeah”.
Hanbelitë kanë thënë: nëse kurbani pritet para kohës, ose pas
kalimit të kohës, është detyrë të zëvendësohet; në rast se kurbani është i
vullnetshëm, nuk quhet më kurban nëse i kalon koha, por nëse kurbani
është uaxhib, ai duhet bërë kazà.
Hanefitë kanë thënë: prerja e kurbanit para tre ditëve të Bajramit
për haxh Temet’tuë dhe për Haxh Kiràn, nuk konsiderohet i kryer, por
nëse pritet më vonë, konsiderohet i shlyer, por bëhet detyrë që për këtë
vonesë ai të bëjë shlyerje.
Shàfi’itë kanë thënë: koha e detyrueshme për prerjen e kurbanit
për atë që kryen Haxh Temettu’ është koha kur ai hyn në ihràm për
haxhin, por lejohet të pritet edhe më përpara dhe nuk ka kufi për vonesën,
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gjithësesi më e preferueshme është dita e Bajramit.
(El-Fik’hu
alel-medhàhibil-erbeah).
Imàmitë, të cilët nijetin e kanë uaxhib në prerjen e kurbanit kanë
thënë: koha e prerjes së kurbanit është dita e Bajramit dhe në rast se ai e
vonon për ditën e dytë, ose ditën e tretë, ose ditën e katërt, konsiderohet
i shlyer, por ai ka mëkatuar për shkak të kësaj vonese; gjithashtu
konsiderohet i shlyer edhe në qoftë se ai e pret kurbanin gjatë ditëve që
kanë mbetur prej muajit Dhul-Hixh’xheh. Autori i librit “El-Xheuàhir”
ka thënë: në lidhje me këtë çështje nuk ka ndonjë muddnim ndryshe,
madje edhe kur për vonesën nuk ka pasur ndonjë pengim.
Te Imàmitë nuk lejohet që prerja e kurbanit të bëhet para datës
dhjetë Dhul-Hixh’xheh.
Përsa i përket vendit të kurbnit, te Hanefitë, Shàfi’itë dhe
Hanbelitë, ky vend është shtëpia e shejtë, në të cilën përfshihet Minàja(1)
dhe vende të tjera. Më sipër në pjesën: “Ndalimet e ihràmit” në paragrafin:
“Kufijtë e dy xhamive të shenjta” është folur për kufijtë e xhamisë së
shenjtë.
Màlikitë kanë thënë: për prerjen e kurbnanit
në Minà ka tre kushte; e para: kurbani të jetë
marrë me vete kur është hyrë në ihràm për kryerjen
e haxhit dhe kur është hyrë në ihràm për Umre. E
dyta: të qëndrojë me kurbanin në Arefàt një pjesë
të natës së Bajramit dhe e treta: të ketë qëllim
prerjen e kurbanit ditën e Bajramit ose dy ditët
pas kësaj dite.
Imàmitë kanë thënë: ai që kryen haxh Temet’tuë mund të presë
kurbanin vetëm në Minà, madje edhe kur kryen haxh Temet’tuë të
vullnetshëm dhe jo atë që ka farz; kurse kurbanet që ka marrë me vete
kur ka hyrë në ihràm për të kryer Umre, ato i pret në Mekkë.
(Et’tedhkireh).
Në të gjitha rastet, te të gjithë, është e lejueshme që kurbani të
pritet në Minà dhe kjo është më e mira. Ibni Rushdi ka thënë: «Në
përgjithësi, me fjalën e të gjithë dijetarëve, kurbani pritet në Minà» dhe,
përsa i përket mendimit ndryshe të imàmive nga muddndimi i
medhhebeve të tjera ka të bëjë vetëm me atë se Imàmitë përcaktojnë:
në Minà, kurse të tjerët thonë: mund të zgjidhet ose në Minà, ose në
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Mishi i kurbanit:
Hanbelitë dhe Shàfi’itë kanë thënë: çka është detyrë të pritet në
Qabe, është detyrë që ai mish të shpërndahet ndër të varfërit po aty
Hanefitë dhe Màlikitë kanë thënë: po, lejohet që mishi i kurbanit
të shpërndahet në Qabe dhe gjetkë.
Shàfi’itë kanë thënë: kurbanet që janë uaxhib, nuk lejohet të hahet
mishi i tyre dhe çdo kurban që është i vullnetshëm lejohet që mishi i tij
të hahet.
Màlikitë kanë thënë: hahet mishi i të gjithë kurbanëve, përveç
kurbanit të prerë për shlyerje mundimi, për dëmin gjuetie, kurbani i
taksur për të varfërit dhe kurabni i vullnetshën, kur prerja e tij ka qenë e
dytruar para kohës së kurbanit. (“El-Mugnij” dhe “ElFik’hu alelmedhàhibil-erbeah”).
Imàmitë kanë thënë: një e treta e kurbanit i jepet sadaka besimtarit
të varfër, një e treta i dhurohet besimtarëve, qofshin edhe të pasur dhe
hahet një e treta që mbeti. (“Et’tedhkireh” dhe “El-Mensek” i Es’sej’jid
El-Hakijm dhe Es’sejj’id el-Khauij).
Zëvendësimi:
Të gjithë ndajnë një mendim të përbashkët se kur haxhiu nuk
gjenë kurban dhe nuk ka as shumën për ta blerë, ai kalon në veprimin që
zëvendëson kurbanin dhe ky veprim zëvendësues është të agjërojë dhjetë
dit, tre ditë pa shkëputje gjatë ditëve të haxhit dhe shtatë ditë kur të
kthehet në familjen e tij, pra ai vepron në përputhje me fjalën e Allahut
të lartësuar: «…dhe kush nuk ka, le të agjërojë tre ditë gjatë Haxhit
dhe shtatë ditë kur të ktheheni, këto janë dhjetë ditë të plota…»
(“El-Bekareh”, 196)(1).
Konsiderohet mundësi për kurban mundësia në vendin e prerjes
së kurbanit dhe kur nuk e ka këtë mundësi aty, atëhetë kalon në agjërimin
edhe pse në vendin e vet ai mund të ketë mundësi për të bërë kurban,
kjo çështje është kështu për faktin se kurbani ka kohë të përcaktuar,
prandaj edhe mundësia merret në konsideratë në kohën e kurbanit, ashtu
siç është edhe për ujin në lidhje me taharetin. (“Et’tedhkireh”).
- 297 -

Muhammed Xheuàd Mugnijjeh

.............................................................................................................
Ngarkimi i një tjetri për të prerë kurbanin:
Më e preferueshme është që haxhiu kurbanin ta presë vetë, por
lejohet që ai të ngarkojë edhe dikë tjetër me këtë detyrë, sepse prerja e
kurbanit ësht nga veprimet që pranoheen kur ato i kryen dikush tjetër
për haxhiun, me kusht që i ngarkuari të bëjë nijet në kohën e prerjes, por
në themel dhe më e mira është që të ngarkuesi dhe i ngarkuari të bëjnë
nijet së bashku.
Imàmitë kanë thënë: është mustehab që haxhiu të vërë dorën e
tij mbi dorën e atij që bën prerjen, ose të jetë aty në kohën e prerjes.
Në librin “Menàhixhul-jekijn” me autor shejhun Abdullah ElMekmekàmij, i cili është prej Imàmive thuhet: «kur i ngarkuari gabon në
emrin e ngarkuesit, ose e harron emrin e tij, kjo
nuk sjell ndonjë dëmtim, sepse veprimi është bazuar
në qëllimin» dhe qëllimi ka qenë i mirë. Nga imami
është transmetuar: i ngarkuari në martesë gabon
emrin e gruas dhe në në vend të emrit të saj thotë
një emër tjetër, imami është shprehur: nuk ka
problem.
Elkàniu dhe Elmuëterr:
Në Kur’àni kerijm, në sure “El-Haxh”, ajeti 36 thuhet: «…hani
prej prej tyre dhe ushqeni nevojtarin e lypësin…». Imam Sadiku ka
thënë: “Elkàniu” është ai që kënaqet me atë çka ti i jep dhe as nuk
zemërohet e as nuk i shtrembërohet fytyra nga zemërimi; kurse
“Elmuëterr” është personi që kalon pranë teje me qëllim që t’i japësh,
ose edhe të lyp.
Zëvendësimi i devesë:
Kush ka detyrim të bëjë kurban një deve për shlyerje ose për të
taksur dhe nuk gjenë deve, ai ka detyrë të presë shtatë dele njëra pas
tjetrës dhe, nëse nuk e ka këtë mundësi, ai ka detyrë të agjërojë
tetëmbëdhjetë ditë. (“Et’tedhkireh”).
Taklijd dhe Ish’àr:
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“Taklijd” është: në qafën e kurbanit të vihet
për shenjë një këpucë, ose diçka tjetër të ngjashme;
kurse “Ish’àr” është: të bëhet një çarje që të
dalë gjak në anën e djathtë të shpinës së deves
ose të lopës.
“Ish’àr” dhe “Taklijd” të gjithë dijetarët e fesë e kanë konsideruar
veprim mustehab, përveç Ebù Hanijfes, i cili ka thënë: “Taklijd” është
sunnet në bagëtinë e imët dhe “Taklijd” është sunnet në devet; kurse
“ish’àr” nuk lejohet në asnjë rast, sepse është torturë dhe dhimbje për
kafshën. (El-Mugnij).
Të gjithë jemi mbështetës të butësisë ndaj kafshëve, në të njejtën
kohë të gjithë jemi muslimanë dhe Islami e ka lejuar prerjen e kfshëve,
madje ka bërë detyrë prerjen e kurbanit, duke pohuar edhe thënien e
Ebù Hanijfes e veprimin e tij sipas kësaj fjale, por edhe “Ish’àr” ka
përparësi.
Sadekaja
e
dhënë
jomuslimanit:
Es’sej’jid
El-Khauij
në
librin
“Menasikulhaxh’xh’’ thotë: kur haxhiu i jep sadaka ose i
dhuron mish kurbani një personi, këtij të fundit
i lejohet që atë mish t’ia japë kujt të dëshirojë,
madje edhe një mosbesimtari e një jomuslimani.
Në përgjithësi: Imàmitë kanë lejuar që pasuria Vakuf dhe sadakaja
jo detyrë t’i jepet muslimanit dhe jomuslimanit. Es’sej’jid Ebul-Hasen
El-Isfehànij në librin “Vesijletu-n’nexhàt” ka thënë: në sadakan që nuk
është detyrë nuk merret në konsideratë as varfëria, as besimi, madje as
islami, ajo lejohet për të pasurin, për atë që nuk i përket imàmive, për
jomuslimanin edhe nëse janë të huaj, që do të thotë nuk janë të afërm të
atij që jep sadakanë; madje Es’sej’jid Kàdhim në librin “Mulhakàtulurveh” ka thënë: sadakaja lejohet edhe për banorin e një vendi
jomusliman.
Ftohja e kurbanit dhe gropsja e tij për ruajtje:
Në ditët e sotme haxhijtë e kanë bërë zakon t’i japain para atij që
pranon mish kurbani(1) dhe pastaj kurbanin e groposin, ose e lënë më
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një anë, duke pasur parasysh numrin e shumtë të
kurbaneve dhe mungesën e konsumatorëve.
Autori i nderuar i këtij libri thotë: nga sa
kam lexuar, nuk kam ndeshur që dikush ta lejojë
këtë veprim, ose ta ndalojë, por nevoja për të
nojhur mirë dispozitën për këtë çështje si dhe
argumentin përkatës është mjaft e madhe. Në lidhje
me këtë çështje në vitin 1949, haxhijtë egjyptianë
i
kërkuan
shpjegime
(Fetva)
Universitetit
të
Ez’herit dhe i kërkuan lejë që t’i paguanin vlerën
e kurbanit nevojtarëve. Për këtë shejhu i nderuar
Mahmud Sheltut (2) botoi një artikull në numrin
katër të revistës “Risàletul-Islàm” – Mesazhi Islam
– të cilën e botoi shtëpia botuese “Et’takrijb” –
afrimi - në Kairo. Në këtë fetuà, shejhu i nderuar
shpjegon se është detyrë të pritet kurban edhe
atëherë kur është e detyrueshme që mishi i kurbanit
të mbahet në ftohje, ose të groposet për ruajtje.
Në lidhje me këtë çështje në vitin 1950 në
dy numra rresht të revistës së lartpërmendur u
botua një artikull i gjatë, në të cilin shtëpia
botuese “Dàrul-ilmi lilmelàjin” – shtëpia e diturisë
për milionat – në Beirut botoi një libër me titull
“El-Islamu meal-hajàti” - Islami së bashku me
jetën – dhe në në këtë libër ka një kapitull me
titull: «a na qorton ne ligji i fesë në lidhje me
kurbanin kur ai lihet të prishet?» Dhe fjalën e
përfundon: kurbani është detyrë të pritet aty ku
ka kush të hajë, ose kur është mundësia që prej
tij të përfitojnë duke e tharë mishin, ose duke e
ambalazhuar në mynrë shkencore që të vlejë për
ngrënie; por nëse mishi i kurbanit lihet në kondita
që e ekspozojnë ndaj prishjes, siç është mbajtja e
tij në mjedise të ftohta, ose edhe duke e gropsur
për ruajtje, në një rast të tillë, lejimi i prerjes
së kurbanit ka vend për tu shikuar dhe për tu
diskutuar,
prandaj
kush
dëshiron
të
njihet
me
hollësitë dhe të njihet edhe me argumentin, le t’i
- 300 referohet
librit
“El-Islamu
meal-Hajàti”,
botimi
i
dytë.
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