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FJALA E PËRGATITËSVE TE LIBRIT 

 

�  ِ  ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ� ٱ�َّ
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! 

 

Falënderimi i takon Zotit të Botëve! Paqja e bekimi i Zotit 
qoftë mbi krijesën më të mirë, Muhamedin dhe familjen e tij të 
pastër. 

Është mëse qartë se fik’hu (jurisprudenca) është shkenca që 
e organizon jetën dhe veprimtaritë e ndryshme të myslimanit. 
Njeriu e ka të pamundur ta organizojë jetën dhe ta jetojë atë 
pozitivisht, nëse nuk do të ketë njohuri mbi fik’hun që e rregullon 
atë. Gjithë veprimtaria e njeriut organizohet nën dritën e fik’hut. 
Pa e njohur fik’hun, jeta e tij shoqërore merr një rrjedhë të 
mbushur me anarki, konfuzion, armiqësi, grindje dhe luftëra.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Kushdo që i kapërcen kufijtë e 
Allahut, i ka bërë padrejtësi vetvetes.”1  

 

1 Sure “Et Talak”, ajeti 1. 
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Ky është shkaku që njeriu besimtar duhet të njohë 
dispozitat dhe ligjet dhe të punojë me to, që nga çasti i parë që 
merr përgjegjësi gjatë jetës së tij. Ai është çasti që hyn në moshë 
madhore, sipas Sheriatit, por parapëlqehet që njeriu ta praktikojë 
fik’hun edhe para hyrjes në moshë madhore. 

 Sheriati është kujdesur për organizimin e jetës shoqërore. 
Ai nuk është mjaftuar vetëm me përcjelljen dhe zbritjen e ligjeve te 
njeriu dhe kërkesën për zbatimin e tyre, si dhe as me nxitjen e 
prindërve për të ushtruar dhe për të praktikuar besimin te fëmijët 
e tyre, para moshës së pjekurisë, por ka kërkuar, gjithashtu, në 
thirrjen drejtuar myslimanëve, në përzgjedhjen e një grupi të 
veçantë prej tyre, i cili do të marrë përsipër përgjegjësinë e 
studimit të fik’hut dhe specializimin në të, që të luajë rolin e një 
baze ligjore dhe ideore në shoqërinë islame, ku njerëzit të kthehen 
dhe të konsultohen në të.  

Allahu i Lartësuar thotë: “Por prej çdo bashkësie, një grup 
të mbetet prapa, që të thellohet në mësimin e fesë dhe kështu të 
këshillojë popullin e vet.”1 

Prej këtu ne dalim në përfundimin se fik’hu, si specialitet 
shkencor, kërkon ekzistencën e profesorëve, të specialistëve dhe të 
programeve mësimore, sepse supozohet ekzistenca e studentëve 
që do t’i marrin këto mësime dhe do të thellohen në to hap mbas 
hapi, derisa të arrijnë në një fazë më të lartë përpjekjeje, zgjuarsie 
dhe aftësie. 

Gjithashtu, janë përgatitur programe, metoda dhe terma të 
veçanta, të cilat përdoren nga fukahatë (juristët islamë) në 

1 Sure “Et Teube”, ajeti 122. 
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metodat e tyre të veçanta të argumentimit, për të arritur në 
përfundimin e mendimeve, të ideve, të teorive dhe fetvave të tyre, 
sikurse ndodh edhe për gjithë specialitet e tjera shkencore. Kjo gjë 
ka sjellë edhe pikën e ndarjes ndërmjet gjuhës e fjalorit që 
përdoret prej fukahave dhe gjuhës e fjalorit që përdoret prej 
njerëzve të zakonshëm.  

 

Kjo çështje shtrohet në dy nivele:  

1- Niveli i zakonshëm i njerëzve, të cilët duan të kapen pas 
rregullave të fik’hut, t’i zbatojnë dhe të punojnë me to, por ata 
përballen me shprehje të pakuptueshme e të paqarta, prej të cilave 
nuk u bëhet i qartë me përpikëri se cili është qëllimi i fakihut 
(juristit). 

2- Niveli i fillestarëve, të cilët duan të studiojnë shkencën e 
fik’hut.  

Qëllimi ynë kryesor nga ky libër është niveli i dytë, pra, 
niveli i fillestarëve. Është parë e nevojshme që sistemi shkollor 
fillestar ta marrë këtë program për mësimin e fik’hut në fazën 
përgatitore të kësaj shkence. Në një fazë të mëvonshme, do të 
bëhet edhe thellimi në një masë të caktuar, derisa studentit t’i jepet 
mundësia, që të zhytet në fazat e zhvilluara të terminologjisë dhe 
në përfundim të ketë mundësinë të kërkojë me aftësi shkencore të 
përshtatshme. 
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Libri ynë, “Leksione në dispozitat Islame”, që ndodhet në 
duart tuaja, është i ndërtuar duke pasur parasysh pikat e 
mëposhtme: 

1- Përdorimi i shprehjeve të thjeshta bashkëkohore, që 
përshtaten me veçoritë kulturore të përgjithshme me të cilat jeton 
njeriu në kohën e sotme.  

2- Sqarimi i ideve dhe i mendimeve juridike islame, të 
shoqëruara me argumente kur'anore ose profetike, sipas 
mundësive. 

3- Paraqitja e mendimeve të katër medh’hebeve islame, 
sipas mundësisë, në krah të mendimeve të medh’hebit Imamij, 
mbi të cilin është bazuar ky libër.  

4- Nuk do të futemi në hollësi dhe imtësi që i shkaktojnë 
nxënësit paqartësi, turbullime dhe vështirësi. 

5- Libri është ndërtuar mbi bazën e mjaftueshme nga fik’hu 
i njohur i shkollës së Ehli Bejtit. Në të paraqiten, brenda 
mundësive, mendimet e ndryshme që nuk bien në kundërshtim 
me këtë shkollë. Ndonjëherë do të paraqiten vetëm fetvatë e Imam 
Khomejnit. Bazat kryesore të librave, ku është mbështetur ky libër, 
janë: “El fikhu ala medhahib erba'tu ue medhhebi Ehlil Bejti”, 
“Tahrijrul Uesijletu”, “El Urvetul Uthka”, “El Fikhu ala medhahib 
khamsetu”, “Fikhul imam Xhafer Sadik”. 

6- Do të përpiqemi, brenda mundësive, të zvogëlojmë 
përmendjen e paralajmërimeve të fik’hut. 

7- Përmbajtja me programin arsimor në masën e kërkuar.  
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8- Garantimi brenda mundësive i kërkesave dhe i 
mësimeve të qarta, të përshtatshme dhe të mjaftueshme me 
mirësitë e legjislacionit islam. 

9- Përforcimi i idesë se legjislacioni islam është për të gjithë 
dhe gjithëpërfshirës, se ai nuk veçon njërën pjesë të jetës nga pjesa 
tjetër. Këtë pikë e kemi qartësuar plotësisht, kur kemi bërë 
përzgjedhjen e programit dhe ndarjen e kapitujve të fik’hut. 

  Në përfundim, dëshirojmë të shprehim falënderimin e 
madh për vëllezërit, anëtarët e komisionit shkencor në 
Organizatën Botërore për Seminare dhe Shkollat Islame për 
mundin e derdhur dhe kujdesin e treguar para dhe pas botimit të 
këtij libri, sikurse shprehim falënderimin e madh për autorin e 
këtij libri, profesorin, sheh Abdulkerijm Al Nexhf, duke e lutur 
Allahun e Madhëruar, që ta ndihmojë dhe të mundësojë arritjen e 
veprave të ardhshme. Allahu është i Lartësuari dhe Ndihmuesi 
më i mirë.  

 

Komisioni i Përgatitjes së Librave Shkollore, 1424 h 
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Leksioni 1 

 

 

PARIMET E PËRGJITHSHME 

 

 

Përkufizimi i fik’hut 

Allahu i Madhëruar thotë: “Por prej çdo bashkësie, një 
grup të mbetet prapa, që të thellohet në mësimin e fesë dhe 
kështu të këshillojë popullin e vet.”1 

 

Rëndësia e diturisë në fenë islame 

Feja islame ka treguar një kujdes të veçantë për dijen dhe 
dijetarët. Në qoftë se ne dëshirojmë të mbledhim të gjitha fjalët 
dhe shprehjet që i ka përmendur Kur'ani Fisnik, që argumentojnë 
përkujdesjen shkencore të këtij libri mbi dijen, do të vërejmë 
terma, si: libra, dituri, shikim, jurisprudencë, dëgjim, laps, lexim, 
meditim, etj.  

Numri i herëve, në të cilat janë përmendur këto fjalë dhe 
shprehje në Kur'anin Fisnik, e kalon dymijëshin.  

1 Sure “Et Teube”, ajeti 122. 
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E gjithë kjo tregon se, në brendësinë e tij, Kur'ani Fisnik 
përfshin një pasuri kolosale shkencore, pa përmendur këtu ajetet 
në të cilat Allahu i Madhëruar ka vlerësuar dhe ka lartësuar dijen 
dhe dijetarët, si për shembull, fjala e Allahut të Madhëruar: 
“Thuaj: ‘A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?!’”1 

Nga sa u tha më sipër, arrijmë në përfundimin se feja 
islame ka treguar një përkujdesje të jashtëzakonshme për dijen 
dhe dijetarët. Ajo që nuk ka dyshim, është se përkujdesja për dijen 
e Sheriatit është qëllimi kryesor, sepse Sheriati është baza e 
shoqërisë islame. Është mëse e natyrshme që kjo dije është 
pararoja e të gjitha dijeve të tjera. 

 

Kuptimi gjuhësor i fjalës “fik’h” 

Termi “fik’hun” është përmendur njëzet herë në Kur'anin 
Fisnik. Në kuptimin gjuhësor, kjo fjalë do të thotë “kuptim”2, si 
dhe “njohje e hollësishme e gjërave”3. Fjala “kuptim” tregon njohjen e 
domosdoshme të një gjëje. Pra, kur ne shohim lindjen e diellit, 
mësojmë se dielli lindi, por nënkuptojmë se dita ka filluar. Pra, 
fillimi i ditës nuk është prej dijes, por është diçka e domosdoshme 
që lidhet me dijen e lindjes se diellit. Ajo është diçka që 
përshkruhet me kuptim dhe të kuptuarit nxirret nga dija. Ky është 
shkaku që fjala “fik’h” është gjithmonë e shoqëruar me fjalën “el 
istinbat” - “nxjerrja e dispozitës”.  

 

1 Sure “Ez Zumer”, ajeti 9. 
2 “El Sihah”, vëll, 6, f. 2243; “Lisanul Arab”, vëll. 10, f. 305. 
3 “Mu'xhemu lugatul fukaha”, f. 348. 
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Kuptimi terminologjik i fjalës “fik’hun” 

Kuptimi terminologjik i fjalës “fik’hun” është: Kuptimi i 
përgjithshëm i të gjitha gjërave me të cilat përballet njeriu në jetën 
e tij të përditshme. Fik’hu është kuptimi në rrethin e ngushtë e të 
veçantë të gjërave. Të gjitha këto çështje i përkasin Sheriatit. Në 
qoftë se Sheriati thotë: “Njerëzit e kanë detyrim ndaj Allahut ta 
vizitojnë (për Haxh) këtë Faltore, kushdo që ka mundësi ta 
përballojë rrugën.”1  

Ne, nëpërmjet këtij ajeti, njihemi me një ligj nga ligjet e 
Sheriatit dhe ai është obligimi i Haxhit për të gjithë ata që kanë 
mundësi. Po e shpjegojmë me një shembull: Vjen një person dhe 
na thotë se unë kam mundësi, nga ana fizike dhe shëndetësore, të 
shkoj në Haxh, por nuk kam mundësi financiare. A e kam obligim 
Haxhin? 

 Nga kjo pyetje arrijmë në përfundim se ka disa dallime nga 
veçoritë që kemi mësuar nga ligji, që përcillet në ajetin e 
sipërpërmendur. Përgjigjen ne e përftojmë nga i njëjti ligj i njohur. 
Ne i përgjigjemi këtij personi, duke thënë se nuk je i detyruar të 
kryesh Haxhin, sepse ti ke humbur një prej kushteve, që është 
pasuria, e cila të mundëson të shkosh në Mekë. Pra, je prej të 
pamundurve.  

 Dihet se mundësia financiare është pjesë e asaj që e bën të 
mundshme shkuarjen në Haxh. Në qoftë se ti mundesh vetëm të 
kryesh gjysmën e saj dhe nuk mundesh të kryesh gjysmën tjetër, 
atëherë nuk konsiderohesh prej atyre që e ke mundësinë. Kjo 
përgjigje përftohet nga ajeti. Kuptimi i nxjerrë nga ajeti quhet 

1 Sure “Ali Imran”, ajeti 97. 
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“fik’h”. Ky është shkaku që dijetarët e kanë përkufizuar fik’hun 
“Arritja e dijes së panjohur me anë të dijes së njohur”.1  

 

Dallimi midis fik’hut dhe Sheriatit 

 Dallimi midist Sheriatit dhe fik’hut është: Sheriati është një 
tërësi dispozitash, ligjesh dhe rregullash që janë shpallur dhe janë 
lajmëruar në Kur'anin Fisnik dhe në Synetin Sherif, si dhe ligje të 
përfituara dhe të nxjerra saktësisht prej tyre. Fik’hu veçohet me 
ligjet e nxjerra dhe të përftuara nga tekstet kur'anore dhe nga 
Syneti. Pra, Sheriati është më gjithëpërfshirës se fik’hu. Fik’hu 
është ajo çka nxjerr dhe përfton juristi i fesë nga Kur'ani dhe 
Syneti, ndërsa Sheriati është tërësia e ligjeve të Kur'anit, të Synetit 
dhe çfarë nxjerr e përfton fakihu (juristi) prej tyre.  

 

Zanafilla e dallimeve midis fukahave (juristëve të fesë)  

 Ky është edhe shkaku nga rrjedhin dallimet midis 
fukahave. Fakihu është edhe zëdhënësi zyrtar që flet në emër të 
Sheriatit. Është mëse e mundshme që një fakih ta kuptojë Kur'anin 
dhe Synetin në një formë të ndryshme nga sa e kupton një fakih 
tjetër. Gjithashtu, është mëse e mundshme që një fakih të njohë një 
fakt dhe argument me të cilin nuk është njohur fakihu tjetër, ashtu 
sikurse ndodh me të gjitha profesionet, dijet dhe degët e tjera të 
diturive njerëzore. Po sjellim një shembull: Shohim doktorët që 
kanë mendime të ndryshme në përcaktimin e mjekimeve të 

1 “Mexhmaul Bahrejn”, Fakhrudijn Et Turejhi: vëll. 7, f. 355, botim i shtëpisë 
botuese “El Hilal”. 
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caktuara, mbi një të sëmur. Në këtë lloj dallimi nuk ka asnjë lloj 
dëmi për shoqërinë islame, në qoftë se mendimet dhe idetë 
burojnë nga kërkimi dhe përpjekja e saktë që u përmbahen 
kushteve të përcaktuara në Sheriat. Ne nuk flasim për ato 
përpjekje që nuk i plotësojnë këto kushte dhe nuk janë pjesë e 
fik’hut. Dallimet, në rastin e parë, janë begati dhe bereqet, si dhe 
janë një faktor i rëndësishëm nga faktorët e zhvillimit të lëvizjes 
ideore në shoqëri. Ekzistenca e ideve të shumta për një temë të 
vetme, është më mirë nga ekzistenca e një ideje të vetme për të 
njëjtën temë. Po, është e vërtetë në fushën e zbatimit, është i 
mundur vetëm praktikimi i një ideje të vetme dhe kjo për shkakun 
e vetëm, që të mos ndodhin përçarje dhe dallime në shoqërinë 
islame.  

Medh’hebet ekzistuese të jurisprudencës islame, sot, janë: 

1- Medh’hebi Imamij. Ata që besojnë te dymbëdhjetë Imamët e 
Ehli Bejtit. I pari i tyre është Imam Aliu (Paqja qoftë mbi!). I fundit 
prej tyre është Imami i argumentit, që pritet të vijë, Imam Mehdiu 
(Allahu e shpejtoftë ardhjen e tij!). Ky medh’heb quhet ndryshe edhe 
medh’hebi i Ehli Bjetit (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!).  

2- Medh’hebi Hanefi. Ata janë pasuesit e Imam Ebu Hanifes. 
Ka vdekur në vitin 150 hixhri. 

3- Medh’hebi Maliki. Ata janë pasuesit e Imam Malik bin 
Enesit. Ka vdekur në vitin 179 hixhri.  

4- Medh’hebi Shafiij. Ata janë pasuesit e Imam Muhamed bin 
Idris El Shafijit. Ka vdekur në vitin 198 hixhri. 

14 
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5- Medh’hebi Hanbeli. Ata janë pasuesit e Imam Ahmed bin 
Hanbelit. Ka vdekur në vitin 241 hixhri.  

Katër medh'hebet e fundit quhen ndryshe edhe Ehli Syneti 
dhe xhematu (pasuesit e Synetit), ose medh'hebet e njohura. 
Burimi i bashkimit të tyre në një bllok të njëjtë është se ata 
mendojnë se argumentet janë ndërprerë pas vdekjes së Profetit 
Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!). 
Sahabët (shokët e Profetit Muhamed) janë juristët që duhet të 
ndiqen nga njerëzit. Ndërsa Imamijtët (shiitët) besojnë se Profeti 
Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka 
caktuar dymbëdhjetë Imamë si argument për njerëzit, pas tij, si 
dhe periudha e fik’hut dhe e fukahave nuk ka filluar pas vdekjes 
së Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!), por ka filluar pas mungesës së Imamit të 
dymbëdhjetë, Huxhetu bin Hasan el Askeri (Paqja qoftë mbi të!). 
Njerëzit nuk kalojnë nga periudha e shpalljes në periudhën e 
fik’hut të drejtpërdrejtë, por ka një periudhë të ndërmjetme midis 
dy periudhave, e cila quhet Periudha e dymbëdhjetë Imamëve të 
pafajshëm, në të cilën rrënjoset integriteti i ymetit, ku individi të 
jetë i aftë jo vetëm për të praktikuar fik’hun dhe ixhtihadin nga 
ana shkencore, por edhe i qetë shpirtërisht, për t’iu bindur fik’hut 
dhe fukahave nga ana vepruese.  

Dallimi midis shkollave të Ehli Synetit dhe shkollës së Ehli 
Bejtit nuk është në fushën e jurisprudencës, por lidhet në ilmul 
kelam (Teologjia skolastike) dhe nis me qëndrimin e Imametit pas 
Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen 
e tij!).  
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Katër burimet e Sheriatit 

Ligjet e Sheriatit nxirren nga katër burimet, të cilat janë: 
Kur'ani Fisnik, Syneti Sherif, el ixhma (konsensusi) dhe el aklu 
(intelekti).  

Imamijtët besojnë se fjalët e Imamëve janë shpjeguese, 
detajuese, dhe të nxjerra nga fjalët e Profetit Muhamed (Paqja e 
bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!). Ky është edhe 
shkaku që Syneti te ata nuk nënkupton vetëm Synetin e Profetit 
Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), 
por përfshin gjithashtu edhe Synetin e Imamëve (Allahu qoftë i 
kënaqur prej tyre!).  

Ky ka qenë shkaku pse Imamijët janë mjaftuar me këto 
burime dhe janë larguar nga burimet e tjera, si “kijasi dhe istihsani”, 
tek të cilat bazohen shkollat e Ehli Synetit dhe i përfshijnë në 
burimet e Sheriatit, për çështje të reja, të cilat, hadithet profetike, 
nuk kanë dhënë shpjegime të mjaftueshme. 

 

Përmbledhja e leksionit të parë 

Mësuam se fjala “el fik’hu”, nga ana gjuhësore, do të thotë 
“kuptim” dhe “njohje e hollësishme e gjërave”, ndërsa në kuptimin 
terminologjik do të thotë “nxjerrje e rregullave të Sheriatit nga burime 
të caktuara”. Gjithashtu, ka dallim midis fik’hut dhe Sheriatit. 
Sheriati është më gjithëpërfshirës se fik’hu.  

Mësuam, gjithashtu, se periudha e fik’hut, bazuar në katër 
shkollat e Ehli Synetit, fillon menjëherë pas vdekjes së Profetit 
Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!). 
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Shkolla e Ehli Bejtit beson se ekziston një periudhë e mesme midis 
periudhës Profetike, Shpalljes, si dhe periudhës së fik’hut dhe 
fukahave. Ajo është periudha e dymbëdhjetë Imamëve të 
pagabueshëm, ndërsa periudha e fik’hut vjen pas saj. Gjithashtu, 
mësuam se burimet e Sheriatit islam janë katër: Kur'ani, Syneti, 
konsensusi dhe intelekti. 

 

Pyetjet e leksionit të parë 

1. Cila është lidhja midis fjalës “fik’h” dhe fjalës “nxjerr”? 
2. A mund të përmendësh një shembull, kur nga një ligj i 

Sheriatit nxirret një ligj tjetër nëpërmjet fik’hut? 
3. Cili është dallimi midis Sheriatit dhe fik’hut? 
4. Ekzistenca e ideve dhe e mendimeve për një temë të 

caktuar në fik’h, është një dukuri negative apo pozitive? 
5. Kur fillon periudha e fik’hut te Imamijtë? Nga ka ardhur 

dallimi midis Imamijve dhe Ehli Synetit? 
6. Përse “kijasi dhe istihsani” janë marrë si burime të Sheriatit 

te Ehli Syneti? 
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Leksioni 2 

 

 

RËNDËSIA E FIK’HUT DHE POZITA E TIJ 

NË JETËN E NJERIUT 

 

Cila është rëndësia e fik’hut në jetën e njeriut? Cila është 
domosdoshmëria që kërkon ekzistencën e fukahave dhe të 
diturive të Sheriatit? 

Ndoshta disa nga këto pyetje u kanë shkuar në mendje 
disave. Disa mendojnë se kërkesat e fesë janë vetëm ato që dihen e 
njihen më së shumti, si: namazi, agjërimi, haxhi, morali i mirë, etj. 
Me njohjen dhe sqarimin e këtyre kërkesave nuk janë më të 
nevojshme institucionet fetare, dituritë e Sheriatit, dijetarët e 
specializuar në jurisprudencë dhe në nxjerrjen e ligjeve. Ndoshta 
disa të tjerë shtojnë, se ekzistenca e fik’hut çon jo vetëm në 
kompleksitetin dhe në misteriozitetin e tij, por edhe në shfaqjen e 
dallimeve në të. Kështu që është më mirë të mjaftohemi me atë që 
njohim nga dispozitat e Sheriatit dhe të hiqet fik’hu prej tyre.  

Përgjigjja ndaj tyre është si më poshtë: 

1- Logjika e fesë është ajo që Allahu i Madhëruar na 
urdhëron dhe ndalon rreth çdo çështje dhe teme. Duke iu referuar 
çështjes që kemi në trajtim, është e domosdoshme të kthehemi te 
Allahu i Madhëruar. Këtë e bëjmë duke u kthyer te Libri i Allahut 
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dhe te Syneti i të Dërguarit të Tij, Profetit Muhamed (Paqja e bekimi 
i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), për të parë: A jemi 
urdhëruar, që të mjaftohemi me burimet e njohura nga Sheriati? A 
jemi ndaluar që të thellohemi në fik’h? 

 Ne nuk mund ta mësojmë fenë tonë nga çdokush, por e 
mësojmë atë nga Kur'ani dhe Syneti. Në leksionin e kaluar ne e 
prekëm fjalën e Allahut të Madhëruar: “Por prej çdo bashkësie, 
një grup të mbetet prapa, që të thellohet në mësimin e fesë dhe 
kështu të këshillojë popullin e vet.”1 

 Përmendëm se fjala “fik’h” do të thotë të njihesh me diçka, 
pa pasur dije rreth saj, pra, është shkenca që na njeh me të 
veçantat e një gjëje të caktuar. Po sjellim një shembull: Përmendëm 
njohurinë rreth lindjes së diellit, apo njohjen e mesditës nëpërmjet 
kësaj diturie. Kuptimi i kësaj është se ajeti nuk kërkon dituri mbi 
burimet e Sheriatit, por të arrijmë të nxjerrim atë çka nuk është 
përcjellë qartësisht në Kur'an apo në Synet. Në Synetin e Profetit 
Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) 
do të gjejmë hadithin: “Atij robi që Allahu i do të mirën, e bën fakih 
(jurist) në fe.”2  

Pra, Kur'ani Fisnik dhe Syneti Sherif na urdhërojnë dhe na 
nxisin për fik’h. 

2- Është e pamundur të mjaftohemi vetëm me burimet e 
Sheriatit, sepse ka çështje për të cilat Sheriati thotë: Ndalohet 
vrasja e njeriut. Në kohën tonë ne kemi nevojë për të na treguar 
dhe për të na qartësuar ligjin mbi përdorimin e mjeteve që 

1 Sure “Et Teube”, ajeti 122. 
2 “El Kafi”, 1/32 , botoi “Akhuhundij”. 
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ndalojnë shtatzaninë. A janë të lejueshme apo jo? Cilat prej tyre 
përfshihen në temën e vrasjes dhe cilat prej tyre nuk përfshihen në 
të?  

 Përmendim, gjithashtu, ndalimin e fajdes dhe lejimin e 
tregtisë. Kush është ai që gjykon transaksionet financiare në kohën 
e sotme, që janë pas periudhës së Shpalljes së Allahut? Cilat prej 
tyre përfshihen në fajde e cilat prej tyre nuk përfshihet në to? Janë 
edhe mijëra shembuj të tjerë, për të cilat njeriu ka nevojë për 
fik’hun dhe ligjet që dalin prej tij. 

3- Bazat e Sheriatit janë çështje që vlerësohen si komplekse, të 
përgjithshme e të përbashkëta. Mjaftueshmëria me to do të thotë 
që feja të jetë thjesht disa këshilla që duhet të veprohet, duke u 
bazuar në to, duke e bërë të pamundur shfaqjen e kësaj feje si një 
sistem shoqëror gjithëpërfshirës.  

 Pozita e fik’hut në fe është e njëjta me pozitën që zënë edhe 
lëndët ligjore, kodi civil dhe normat bazë të shoqërisë ku 
mbështetet fillimisht kushtetuta e çdo vendi. Çdo kushtetutë, 
fillimisht, shikon normat bazë të shoqërisë. Pas këtyre normave 
vijnë lëndët ligjore, të cilat sqarojnë qëllimin e çdo norme. Pas saj 
vjen parlamenti, i cili vendos sqarimet e çdo ligji të kodit. Marrim 
si shembull, në qoftë se do të mbeteshim vetëm te normat bazë, si 
origjina e ruajtjes së lirisë dhe e dinjitetit të njeriut, duke mos u 
mbështetur te lëndët ligjore që shpjegojnë qëllimin e tyre, atëherë 
do të kishim thjesht disa këshilla morale, me të cilat njerëzit, do 
ishte mirë, të punonin me to, por nuk do të ishte baza e një sistemi 
shoqëror gjithëpërfshirës.  
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 E njëjta gjë është edhe për sa i përket Sheriatit. Ai që është i 
obliguar për të punuar me të, do të ndodhej në mëdyshje dhe i 
pamjaftueshëm me burimet e tij për shumë çështje personale dhe 
shoqërore. 

4- Dallimi i dukurisë natyrore në jetën e njerëzve, në 
vetvete, është diçka jo e pëlqyeshme, por jo kur është një 
instrument për të pasuruar mendimin dhe lëvizjen intelektuale në 
shoqëri.  

Ajo mund të jetë e papëlqyeshme, në qoftë se është në 
rrugën e ndasive. Doktorët, inxhinierët, profesorët e ligjeve, 
filozofët e gjithë të tjerët nuk pajtohen midis tyre në shumë tema, 
për të cilat janë specializuar. Fik’hu ka vendosur para njerëzve një 
zgjidhje mbi problemin e dallimit midis juristëve. Duhet që i 
obliguari të ndjekë dijetarin më të ditur midis tyre, ose të punojë 
me fetvanë e njërit prej tyre. 

5- Fik’hu është një element që garanton jetëgjatësinë e 
Sheriatit dhe vazhdimësinë e tij gjatë gjithë jetës.  

Detyra e fakihut është që të luajë rolin e tij në nxjerrjen dhe 
në rregullimin e përgjithshëm të jetës së njeriut dhe të shoqërisë në 
kohën që jeton.  

Këtë e bën nën dritën e Kur'anit Fisnik dhe të Synetit Sherif. 
Kjo bëhet që jeta e njeriut dhe e shoqërisë të jetohet duke u bazuar 
në formën e kushteve të sakta të jetës moderne në njërën anë, si 
dhe, në anën tjetër, të zbatohet Sheriati ashtu si ka urdhëruar 
Allahu i Madhëruar. Pra, mungesa e fik’hut do të thotë mbyllje e 
Islamit me të kaluarën dhe pamundësinë e tij për t’u lidhur me të 
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tashmen dhe të ardhmen, rrjedhimisht do të thotë pamundësi e tij 
për përjetësi.  

6- Njeriu, gjatë jetës së tij në këtë botë, ka nevojë për një 
sistem shoqëror, që të jetojë nën hijen e tij. Ky sistem ose duhet të 
ndërtohet mbi bazën e varësisë së njeriut ndaj vetes së tij, të 
përshkruar në terminologjinë perëndimore moderne, si, 
Liberalizëm, ose duhet të ndërtohet mbi bazën e varësisë së njeriut 
ndaj Allahut të Madhëruar.  

 Është e njohur se varësia e njeriut ndaj vetes së tij është një 
varësi e të mangëtit ndaj të mangëtit. Kjo nuk prodhon përsosmëri 
për njeriun, por çon në thellimin e mangësisë dhe ngulitjen e saj 
në jetën e tij. Degjenerimi i familjes, degradimi i moralit, përhapja 
e krimeve, shpërthimi i luftërave shkatërruese të herëpashershme, 
përhapja e sëmundjeve psikologjike, shtimi i numrit të 
vetëvrasjeve, si dhe përhapja e numrit të divorceve në Perëndim 
janë argumente domethënëse për këtë mangësi që mbulon jetën 
moderne.  

Nisur nga kjo, bëhet e qartë nevoja e njeriut për një sistem 
të ri shoqëror, i ndërtuar mbi një bazë të re, që është varësia e 
njeriut ndaj Allahut të Madhëruar, i cili përshkruhet si varësia e të 
mangëtit ndaj përsosmërisë absolute, e cila e drejton jetën 
njerëzore drejt përsosmërisë dhe duke e udhëhequr në drejtim të 
tij.  

Në qoftë se do të dëshirojmë të fshijmë fik’hun, do të na 
shfaqen dy probleme:  
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a) Problemi i parë, që ne e kemi theksuar më herët: Vetëm 
burimet e Sheriatit e kanë të pamjaftueshme përmbushjen e 
nevojave personale mbi ato shoqërore. 

b) Problemi i dytë: Njeriu është i detyruar të dorëzohet 
plotësisht para bazave të Sheriatit. Në qoftë se do të mjaftohemi 
me Sheriatin dhe do të fshijmë fik’hun, kjo do të thotë se 
marrëdhënia e njeriut me Sheriatin ngrihet mbi të njëjtën bazë dhe 
me të njëjtën mënyrë dhe ai është dorëzimi i plotë dhe, nëse është i 
domosdoshëm edukimi i njeriut, mjaftimi me të e bën njeriun 
negativ në jetë, i humb jo vetëm mundësinë e përzgjedhjes, por 
edhe mundësinë e të resë.  

 Është diçka e pëlqyeshme dhe e kërkuar bindja e fëmijës 
ndaj babait të tij, por përsosmëria e bindjes dhe përsosmëria e 
mirësisë është që fëmija të jetë me moral të mirë, punëtor dhe 
ideator. Kjo është pikërisht ajo që bën fik’hu në jetën e njeriut, 
veprimi i njeriut me Shpalljen, duke e vlerësuar fakihun si një njeri 
që studion Sheriatin dhe përpiqet të jetë krijues dhe rregullator i 
shoqërisë së tij, që i përshtatet kushteve të kohës, në njërën anë 
dhe t’u përgjigjet kushteve të Sheriatit, në anën tjetër. Gjithë kjo 
mëshiron respektin e Islamit mbi dinjitetin e njeriut, lirinë, 
moralin dhe rolin e tij në jetë.  

Njeriu duhet të dorëzohet plotësisht para Shpalljes. Kjo do 
të thotë se lidhja me Allahun është origjina dhe lidhja në jetën e 
njerëzore dhe çdo gjë tjetër veç asaj, i bashkëngjitet. Ndjeshmëria e 
fik’hut dhe aftësia e tij për të thithur ndryshimet kohore dhe 
vendore dhe roli i fakihut në të, do të thotë respekti i lirisë së 
njeriut, i dinjitetit të tij, i rolit të tij krijues në marrëdhënie me 
Sheriatin.  
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Kjo është një pamje mbresëlënëse nga pamjet e plota të 
Islamit. Ky ka qenë shkaku që fik’hu, në jetën e myslimanëve dhe 
në Sheriatin e tyre, nuk ka qenë vetëm i lejuar, por ka qenë 
obligim i mjaftueshëm për çdo brez myslimani. Nuk i lejohet një 
brezi të ri të pasojë një fakih të vdekur, por duhet të pasojë një 
fakih të gjallë. Këtë çështje do ta shpjegojmë më pas.  

 

Përmbledhja e leksionit të dytë  

Fik’hu ka një pozitë të veçantë në jetën islame. Kur'ani dhe 
Syneti na ka urdhëruar për të. Detajet e Sheriatit shpjegohen 
nëpërmjet tij. Pa të, myslimanët e kanë të pamundur të kenë një 
sistem shoqëror, i cili siguron përjetësinë e Sheriatit. Aty shfaqet 
përsosmëria e Islamit, në organizimin e marrëdhënies midis 
njeriut dhe Krijuesit të tij, duke filluar nga dorëzimi absolut para 
Allahut të Madhëruar, që të realizojë kuptimin e varësisë nga 
Allahu i Madhëruar dhe të largojë të këqijat e varësisë së njeriut 
nga vetja e tij. Njeriu duhet të luajë në mënyrë efektive lirinë, rolin 
e tij krijues në marrëdhënien me Allahun, jetën dhe shoqërinë. 
Këto janë nga pikat kryesore të përsosmërisë në Islam. 
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Pyetjet e leksionit të dytë 

1. Cili është argumenti se Kur'ani Fisnik dhe Syneti Sherif na 
ka urdhëruar për të studiuar fik’hun? 

2. Cila është ngjashmëria midis fik’hut dhe lëndëve ligjore 
në kushtetutat moderne? 

3. Thuhet se fik’hu është një element që siguron përjetësinë e 
Sheriatit. Çfarë do të thotë kjo? 

4. Trego dallimin midis parimit të varësisë së njeriut ndaj 
vetes së tij dhe parimit të varësisë së njeriut ndaj Zotit të tij. 

5. Shpjego kuptimin e shprehjes së mëposhtme: 
Marrëdhënia me Allahun fillon nga dorëzimi absolut para Tij dhe 
përfundon me respektimin e rolit të njeriut, të lirisë dhe të 
dinjitetit të tij në jetë. Si mund të ndodhë kjo? 

6. Fik’hu, në Sheriatin islam, është i lejueshëm apo është 
obligim? 
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Leksioni 3 

 

 

TRI VEÇORITË E SHERIATIT ISLAM 

  

Më herët qartësuam se fik’hu është pjesa që përshkruhet si 
ndjeshmëria e Sheriatit, kurse tani ne dëshirojmë të sqarojmë 
veçoritë bazë me të cilat përshkruhet fik’hu dhe që burojnë nga 
Sheriati. Ato janë reflektim i vetë veçorive të Sheriatit. Sheriati, me 
rolin e tij, reflekton veçoritë bazë, në përputhje me pajtueshmërinë 
dhe të vërtetat bazë mbi të cilat ngrihet jeta dhe ekzistenca e 
njeriut. Për ta sqaruar këtë pikë, është e domosdoshme të bëjmë 
një paraqitje të dobishme. 

 

 Karakteristikat e vërteta dhe tri dimensionet 

 Në qoftë se do të meditojmë mbi çdo të vërtetë nga të 
vërtetat e jetës, do të gjejmë se ajo përmban tri dimensione dhe 
secili prej tyre prodhon një veçori dhe cilësi të veçantë, me të cilën 
përshkruhet kjo e vërtetë. Këto të vërteta janë: 

1- Dimensioni kohor: Është i vërtetë në çdo kohë. Nuk 
mund të ketë të vërtetë në një kohë dhe të mos jetë e tillë në një 
kohë tjetër. Nga ky dimension buron përjetësia e të vërtetës. 

2- Dimensioni vendor: Është i vërtetë në çdo vend. Nuk 
mund të jetë një e vërtetë në një vend dhe të mos të jetë e tillë në 
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një vend tjetër. Nga ky dimension buron universaliteti i të 
vërtetës. 

3- Dimensioni thelbësor: E vërteta është e tillë në çdo 
aspekt të jetës. Nuk mund të ketë një të vërtetë që ndryshon nga 
një aspekt në një tjetër. P.sh: guri trajtohet si gur, në të gjitha 
dituritë, dijet dhe fushat e jetës. Njeriu nuk mund ta konsiderojë 
gurin si flori apo naftë. Nga ky dimension buron gjithëpërfshirja e 
të vërtetës. 

Pra, në çdo të vërtetë, ekzistojnë tri dimensione. Këto tri 
dimensione prodhojnë tri cilësi, të cilat janë: përjetësia, 
universaliteti dhe gjithëpërfshirja. Po, është e mundur që njeriu 
mund të shohë një pjesë të veçantë të çdo dimensioni, të kujdeset 
për një pjesë dhe të neglizhojë pjesën tjetër. Për shembull, ta shohë 
gurin si një të vërtetë vetëm në këtë kohë, në këtë vend dhe në 
këtë thelb, por kjo nuk ndikon në realizimin e të vërtetës për ato 
dimensione dhe veçori, nisur nga vështrimi i pjesshëm i shprehjes 
dhe i sjelljes së njeriut mbi të. Mbetet e vërteta mbi dimensionet e 
saj dhe veçoritë bazë. Ai nuk është përgjegjës për sjelljen e njeriut. 

 

Karakteristikat e Sheriatit dhe tri dimensionet e tij 

 Sheriati ndërtohet mbi natyrën njerëzore dhe mbi të 
vërtetat bazë, me të cilat ekziston jeta. Pra, kjo do të thotë se 
Sheriati është i përjetshëm, universal, gjithëpërfshirës me 
origjinalitetin e tij, me natyrën e tij dhe me praninë e tij. Këto 
karakteristika nuk kanë nevojë për t’u provuar me fakte dhe 
argumente. Çdo fakt dhe argument që ne sjellim, thjesht i 
përforcojnë ato. Mungesa e disa prej këtyre karakteristikave në 
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fetë, para Islamit, tregojnë për një pozicion përjashtues dhe një 
sjellje të urtë hyjnore të përcaktuar, siç është edhe urtësia graduale 
në udhëzimin e njerëzimit. Kur njerëzimi arriti pjekurinë e duhur, 
nuk ishte më e nevojshme kjo sjellje përjashtuese hyjnore. Atëherë 
u shfaq i plotë Sheriati, shumëdimensional dhe në pajtim të plotë 
me natyrën njerëzore. Përjetësia e tij është shprehur me fjalën e 
Allahut të Madhëruar: “Kush kërkon tjetër fe përveç Islamit, 
nuk do t’i pranohet dhe ai në Botën Tjetër do të jetë i humbur.”1 

 Universaliteti i tij përshkruhet në fjalën e Allahut të 
Madhëruar: “Ne të kemi dërguar ty (o Muhamed) vetëm si 
sjellës të lajmit të mirë dhe paralajmërues për të gjithë 
njerëzimin, por shumica e njerëzve nuk dinë.”2 

Gjithëpërfshirja e tij përshkruhet në fjalën e Allahut të 
Madhëruar: “Dhe tani, Ne të kemi vendosur ty në rrugën e 
drejtë të fesë, andaj ndiqe atë dhe mos shko pas dëshirave të 
atyre që nuk dinë.”3  

 Vëmë re se ajeti fisnik i drejtohet Profetit Muhamed (Paqja e 
bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), sepse ai 
konsiderohet udhëheqësi i shoqërisë islame dhe themeluesi i 
ymetit islam. Ajeti i kërkon atij që të pasojë Sheriatin dhe e ndalon 
atë që të pasojë ndonjë tjetër, sikurse u kërkon udhëheqësve të 
shteteve dhe qeverive të ndjekin kushtetutën dhe t’i përmbahen 
ligjit. 

 Ashtu si u kërkon udhëheqësve të ndjekin kushtetutën, gjë 
që tregon për një kërkesë të përgjithshme shoqërore, e cila nuk 

1 Sure “Ali Imran”, ajeti 85. 
2 Sure “Sebe”, ajeti 28. 
3 Sure “El Xhathije”, ajeti 18. 
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pranon një kuptim të veçantë personal, gjithashtu, edhe ajeti fisnik 
i kërkon Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e 
mbi familjen e tij!) të pasojë Sheriatin. Kjo tregon se ky Sheriat, 
përmban siguri shoqërore gjithëpërfshirëse për çështjet 
individuale dhe të shoqërisë dhe nuk është i veçantë për çështjet 
personale.  

 Ne theksuam më sipër se pozita e fik’hut te Sheriati është e 
njëjtë si pozita e kodit civil në kushtetutë në një vend të caktuar. 
Pra, karakteristikat që i përmban Sheriati është e nevojshme t’i 
shtjellojë fik’hu. Vazhdimësia e fik’hut dhe përpjekjet e fukahave, 
brez pas brezi, janë shprehje dhe zbatim jo vetëm i përjetësisë së 
Sheriatit, por edhe i vlefshmërisë së aplikimit të tij në çdo vend të 
tokës. Këndvështrimi i njëjtë i çdo njeriu është shprehje e 
universalitetit të Sheriatit. Gjithëpërfshirja e tij në të gjitha fushat e 
jetës individuale, shoqërore, adhurimeve dhe politike është 
aplikim dhe mishërim i gjithëpërfshirjes së Sheriatit. 

 Disa janë përpjekur për të deformuar të vërtetat e Islamit, 
duke pretenduar se feja është një çështje personale dhe nuk ka 
asnjë lidhje me sistemin e përgjithshëm politik dhe shoqëror. Kush 
dëshiron të falet, le të falet, kush do të agjërojë, le të agjërojë, por 
kjo nuk ka lidhje me sistemin e përgjithshëm shoqëror. 

 Më sipër ne na u bë e qartë kjo sjellje, mbi të vërtetën e 
Islamit. Është në dorën njeriut të shohë çerekun e të vërtetës apo 
gjysmën e saj, por kjo nuk ndikon në vetë të vërtetën. Ajo nuk 
bëhet as çerek dhe as gjysmë, por mbetet e vërtetë e plotë, sido që 
të vështrojë në të njeriu, vështrim pjesor apo të plotë. Vështrim i tij 
nuk na intereson. Ajo që ne na intereson, është se si e shikon 
Islami veten e tij dhe si e shikon njeriun. 
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 Ne na mjafton një ajet i vetëm nga libri i Allahut, për të 
njohur të vërtetën gjithëpërfshirëse të Islamit. Në suren “El Haxh” 
lexojmë fjalën e Allahut të Madhëruar: “(Allahu i ndihmon edhe) 
ata, të cilëve, nëse u japim pushtet në tokë, kryejnë faljet, japin 
zekatin, urdhërojnë kryerjen e veprave të mira dhe pengojnë atë 
që është e mbrapshtë. Tek Allahu është fundi i të gjitha 
çështjeve.”1 

Ky ajet i përshkruan besimtarët si më poshtë: Në qoftë se 
Allahu i Madhëruar u mundëson atyre të realizojnë fitore mbi 
armiqtë e tyre, ata do ta ndërtojnë jetën e tyre shoqërore duke u 
bazuar mbi tri baza, të cilat janë: falja e namazit, dhënia e zekatit, 
udhëzimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Namazi, në jetën e 
myslimanëve, simbolizon shtyllën e adhurimit të Allahut të 
Madhëruar. Edhe pse është obligim personal, ai sërish garanton 
shtyllë nga shtyllat e përgjithshme të jetës shoqërore.  

Zekati simbolizon sistemin e mesëm ekonomik, të cilin e 
zbatojnë myslimanët, ndërsa udhëzimi në të mirë dhe ndalimi nga 
e keqja simbolizon në jetën e myslimanëve shtyllën kulturore dhe 
politike. 

Ne, si myslimanë, jemi të obliguar, nga ana fetare, të 
pasojmë atë që thotë Islami për veten e tij dhe nuk duhet të 
pasojmë atë çka armiqtë e Islamit përpiqen të na bëjnë të besojnë 
nëpërmjet mendimeve dhe shpjegimeve të tyre. Ne vetë e shohim 
se çfarë ata e konsiderojnë si çështje individuale dhe personale, si 
p.sh: namazi, zekati dhe urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e 
keqja, ndërsa Kur'ani e konsideron namazin si shtylla dhe baza e 
përgjithshme e jetës në shoqërinë dhe në shtetin islam. Atë çfarë 

1 Sure “El Haxhxh”, ajeti 41. 
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ata e konsiderojnë si individuale dhe shoqërore te njeriu, përballet 
me Islamin që e shikon njeriun si person dhe shoqëri. Të gjitha 
ajetet kur'anore që flasin për njeriun, e shohin atë si njeri dhe nuk 
e ndajnë atë në personale dhe shoqërore. 

 

Përmbledhja e leksionit të tretë 

Sheriati përshkruhet nga karakteristika origjinale, që e 
meritojnë ta përfaqësojnë, siç është universaliteti, përjetësia dhe 
gjithëpërfshirja. Këto karakteristika e kanë burimin nga natyra 
njerëzore dhe pajtohen me sistemin e krijesave dhe me të vërtetat 
e ekzistencës dhe të jetës. Është mëse e natyrshme që këto 
karakteristika reflektojnë në fik’hun islam. Përpjekja e disave për 
të mohuar gjithëpërfshirjen e Islamit, buron nga dritëshkurtësia e 
tyre mbi fenë dhe njeriun. Të vërtetën mbi këtë çështje është e 
domosdoshme ta mësojmë nga vetë feja islame dhe jo nga ata që 
flasin andej-këtej. E vërteta është se argumentet nga Kur'ani dhe të 
Synetit janë të pakundërshtueshme mbi gjithëpërfshirjen e Islamit. 
Islami e shikon njeriun si racë dhe krijesë dhe nuk e sheh si 
individ apo shoqëri, për këtë arsye ajo quhet vetëm fe 
gjithëpërfshirëse. 
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Pyetjet e leksionit të tretë 

1. Cilat janë tri dimensionet që përmbajnë të vërtetat e 
ekzistencës dhe të jetës? Cilat janë karakteristikat që burojnë prej 
tyre? 

2. Ku e kanë burimin karakteristikat e Sheriatit mbi 
përjetësinë, universalitetin dhe gjithëpërfshirjen? 

3. Përmend argumentin kur'anor mbi çdonjërën prej këtyre 
karakteristikave. 

4. Si e tregon ajeti i mëposhtëm gjithëpërfshirjen e Islamit: 
“Dhe tani, Ne të kemi vendosur ty në rrugën e drejtë të fesë, 
andaj ndiqe atë...”?  

5. Si e tregon ajeti i mëposhtëm gjithëpërfshirjen e Islamit: 
“(Allahu i ndihmon edhe) ata, të cilëve , nëse u japim pushtet në 
Tokë, kryejnë faljet...”?  

6. Nga leksioni përfitojmë se fjala mbi mohimin e 
gjithëpërfshirjes së Islamit e ka burimin nga dritëshkurtësia mbi 
fenë dhe njeriun. A ke mundësi ta sqarosh këtë mungesë dhe 
mangësi? 
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Leksioni 4 

 

 

FIK’HU DHE ORGANIZIMI I JETËS SË NJERIUT 

 

Nga funksionet më të rëndësishme që luan fik’hu në jetën e 
njeriut besimtar, është organizimi i lidhjeve dhe i marrëdhënieve 
të njeriut me ekzistencat e tjera rreth tij, ku të gjitha elementet të 
bëhen një përbërje e vetme homogjene dhe të gjitha pjesët të 
shkojnë në vendin e përshtatshëm për të. Çdo pjesë të veprojë me 
të gjithë pjesët e tjera me një metodë të mesme, të baraspeshuar, e 
ngjashme me rolin që luan ligji në rregullimin e jetës në shoqëri. 
Ai rregullon marrëdhënien ndërmjet individit dhe shoqërisë, 
individit dhe një individi tjetër, ndërmjet gjykatësit dhe të 
gjykuarit, ndërmjet njeriut dhe gjërave që i ka në përdorim. 
Ndryshimi kryesor ndërmjet fik’hut dhe ligjit është se ligji 
rregullon marrëdhëniet midis tri shtyllave kryesore. Këto shtylla 
janë: individi, shoqëria dhe materialja ose universi. Fik’hu shton 
edhe një shtyllë tjetër të katërt, e cila është më e rëndësishmja nga 
gjithë të tjerat. Kjo “shtyllë” është Allahu i Madhëruar. Fik’hu 
është ai që rregullon marrëdhënien midis Allahut, individit, 
shoqërisë dhe universit. 

 

 

 
33 



...........................................................  Leksione në dispozitat islame   1   ........................................................  

Roli i shtyllës së katërt në jetë 

 Në jetën e njeriut ekzistojnë dy lloj shtesash. E para është 
shtesa numerike, si p.sh., një libër shtohet në një libër tjetër. Na 
jepet përshtypja e ekzistencës së dy librave, por duke mos ndikuar 
asnjë prej tyre te libri tjetër. E dyta është shtesa e cilësisë. Për 
shembull, bashkëpunimi i një njeriu me një njeri tjetër. Rezultati i 
këtij bashkëpunimi është përftimi i shoqërisë. Ky është rezultati i 
cilësisë dhe jo i numerikes, sepse shoqëria është diçka jo 
individuale. Në këtë rast, shtesa ka krijuar një realitet të ri, i cili 
ndryshon nga e vërteta e të dyve, të parit dhe të dytit. 

 Në kohën që fik’hu shton shtyllën e katërt në marrëdhëniet 
e njeriut dhe ai është Allahu i Madhëruar, në këtë rast, ai shton 
cilësinë që krijon një realitet i ri që ndryshon nga realiteti ligjor i 
tri shtyllave të para. Rregulli i tri shtyllave të para prodhon një 
shoqëri materialiste. Vjen fik’hu dhe shton shtyllën e katërt, për ta 
transformuar shoqërinë nga forma e materiales së thatë, në formën 
e shpirtërores së baraspeshuar. Prej kësaj buron edhe rëndësia 
bazë e fesë, e profetësive, e Shpalljeve dhe e fik’hut. Të gjitha këto 
që përmendëm, ngrihen mbi të njëjtën bazë: Njeriu është krijesë 
midis tokës dhe qiellit.  

Nëse njeriu do të shkëputet prej qiellit, ai do të bëhet 
sundues material në tokë, do t’i nënshtrohet dëshirave 
materialiste dhe ndikimit të tyre të fortë. Zgjidhja e këtij problemi 
nuk bëhet vetëm se nëpërmjet lidhjes së tij me qiellin. Sa më e 
fortë të jetë lidhja e njeriut me qiellin, aq më e baraspeshuar është 
marrëdhënia e tij në tokë, edhe më e madhe është aftësia e tij për 
të vepruar përpara dëshirave materiale. Është i aftë për të bërë 
dallimin ndërmjet të drejtës dhe të gabuarës, është i aftë për t’u 
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drejtuar drejt rrugës së drejtë, sado e vështirë të jetë ajo, si dhe të 
largohet nga e gabuara, sado joshëse të jetë ajo. Ky është shkaku 
që shtylla e katërt është burimi i lumturisë në jetën e njeriut. 
Gjithëpërfshirja e fik’hut është për të krijuar një shoqëri të lumtur 
dhe një njeri të gëzuar. 

 

Ndarja e fik’hut në katër pjesë  

Duke u bazuar mbi këtë bazë, ne mund ta ndajmë fik’hun 
në katër pjesë:  

1- Pjesa që rregullon marrëdhëniet midis njeriut dhe Zotit të 
tij. Ajo quhet Pjesa e adhurimeve. 

2- Pjesa që rregullon marrëdhëniet midis njeriut dhe vetes së 
tij. Ajo quhet Pjesa e moralit dhe dispozitat morale. 

3- Pjesa që rregullon marrëdhëniet e njeriut me të tjerët. Ajo 
quhet Pjesa e dispozitave shoqërore. 

4- Pjesa që rregullon marrëdhëniet e njeriut me gjërat. Ajo 
quhet Pjesa e marrëdhënieve ose e transaksioneve të veçanta. 

 Në këtë libër ne i kemi sqaruar këto pjesë, meqenëse ai 
pasqyron në mënyrë të plotë pozitën e fik’hut në jetën e njeriut.  

 Në pjesën e parë përmbledhim leksionet që trajtojnë 
dispozitat e pastërtisë, të namazit, të agjërimit, të Haxhit, të së 
pestës, të zekatit, të udhëzimit në të mirë, të ndalimit nga e keqja 
dhe të luftës në rrugën e Allahut. 
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 Ajo është pjesa që thirret me emrin “Adhurime”, duke 
pasur parasysh se kjo pjesë ka nevojë për qëllim (nijet), sepse ai 
është një kusht në vlefshmërinë e çdo vepre të njerëzve. Duhet të 
theksojmë se kuptimi i adhurimit në Islam është më 
gjithëpërfshirës se obligimet e përmendura në këtë pjesë. Çdo 
vepër e kryer, për t’u ofruar te Allahu i Madhëruar, quhet 
adhurim. Si p.sh: leximi i Kur'anit, dhënia e lëmoshës për të 
varfrit, apo heqja e pengesave nga rruga e myslimanëve, etj. Këtu 
janë përmendur bazat e adhurimeve dhe shtyllat e tyre, si dhe 
obligimet më të përsosura që ka përmendur Allahu në librin e Tij 
dhe e ka bërë bazën e lidhjes me të. 

 Pjesa e dytë përmbledh leksione mbi dispozitat e moralit, 
si: vetëkontrolli, ndalimi nga gënjeshtra, ndalimi nga përgojimi, 
ndalimi nga thashethemet, etj.  

 Pjesa e tretë përmbledh leksione që trajtojnë anën e 
dukshme të dispozitave ekonomike dhe shoqërore, në Islam, si: 
dispozitat e familjes, dispozitat e shitblerjes, dispozitat e qirasë, të 
kredisë, të autorizimit dhe të trashëgimisë. 

 Pjesa e katërt përmbledh leksione që trajtojnë dispozitat 
mbi ngrënien dhe pirjen, edukatën e tavolinës, marrëdhëniet me 
kafshët, me natyrën, etj. 

 Në këtë ndarje studenti mund të shohë një lloj ndërthurje te 
njëra-tjetra. Për shembull: dispozitat e moralit futen te ato 
shoqërore. Shembull është ndalimi nga përgojimi, i cili rregullon 
marrëdhënien e individit në shoqëri. Pra, mund të jetë ndër 
dispozitat e marrëdhënieve me të tjerët.  
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 Gjithashtu, lufta në rrugën e Allahut (xhihadi), ndalimi nga 
e keqja dhe urdhërimi në të mirë, mund të përfshihen në pjesën e 
tretë, te marrëdhëniet me të tjerët.  

  Përgjigjja është: Kjo ndërthurje buron nga jeta shoqërore një 
e nga një, duke e vështirësuar shpërbërjen dhe ndarjen e saj në 
pjesë të veçanta ndërmjet tyre. Është mëse e natyrshme që Sheriati 
të punojë me të ashtu si ajo ndodhet. Sa herë që ne përpiqemi ta 
ndajmë fik’hun në pjesë, na shfaqet gjithmonë i njëjti problem, 
ndërthurja ndërmjet pjesëve. Megjithatë ne mund ta tejkalojmë 
këtë problem, duke e argumentuar:  

 Pjesa e adhurimeve, edhe pse përmbledh në brendësi të saj 
dispozita shoqërore, si udhëzimi në të mirë dhe ndalimi nga e 
keqja, dispozita ekonomike, e pesta dhe zekati, përsëri qëllimi 
kryesor është drejtimi i njeriut drejt Allahut.  

Pjesa e dispozitave morale, edhe pse përmbledh anën shoqërore, 
qëllimi kryesor është vetëpërmbajtja.  

Pjesa e dispozitave shoqërore, edhe pse përmbledh marrëdhëniet 
me të tjerët, siç është marrëdhënia me pasuritë dhe pronat, 
megjithëse qëllimi kryesor i tij nuk është ky, por organizimi i 
marrëdhënieve midis një individi dhe një tjetri, por paraqitja e saj 
ishte diçka urgjente.  

Pjesa e marrëdhënieve të veçanta, edhe pse përmbledh 
marrëdhëniet me njeriun, ashtu si në rregullat për ushqimin e 
pijen, qëllimi kryesor i kësaj pjesë është organizimi i 
marrëdhënieve me gjërat jo njerëzore. 
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Përmbledhja e leksionit të katërt 

Funksioni kryesor i fik’hut në jetën e njeriut është 
organizimi i marrëdhënieve dhe i lidhjeve për të cilat ka nevojë në 
jetën e tij shoqërore. Privilegji i fik’hut mbi dispozitat është se 
dispozitat ngrihen mbi tri shtyllat dhe e organizojnë jetën 
shoqërore mbi këtë bazë, ndërsa fik’hu ngrihet mbi bazën e 
shtyllës së katërt dhe ajo shtyllë është Allahu i Madhëruar. 
Marrëdhënia me këtë shtyllë është baza e marrëdhënieve të tjera. 
Rëndësia e kësaj shtylle dhe e marrëdhënies që përfaqëson ajo, 
është se njeriu është një krijesë ndërmjet tokës dhe qiellit. 
Shkëputja nga qielli e çon njeriun në atë shkallë që ta sundojë toka 
dhe materia. Është feja ajo që e bën lidhjen me qiellin dhe e 
ndihmon njeriun të jetë i lirë dhe të ketë mundësi të zgjedhë në 
marrëdhënien e tij me tokën. Pas shfaqjes së fesë dhe doktrinës në 
fushë, vjen radha e fik’hut, për të organizuar marrëdhënien e 
njeriut me katër shtyllat dhe të punojë me to në jetën e tij.  

Më herët mësuam se fik’hu, bazuar në këtë funksion, 
ndahet në katër pjesë. Pjesa e adhurimeve, pjesa e moralit, pjesa e 
dispozitave shoqërore dhe pjesa e marrëdhënieve të veçanta. 
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Pyetjet e leksionit të katërt 

1. Cili është roli i fik’hut në jetën e njeriut? 
2. Çfarë do të thotë shtesë numerike dhe shtesë e cilësisë? Cili 

është dallimi midis tyre? 
3. Cili është privilegji kryesor i fik’hut mbi dispozitat? 
4. Cila është marrëdhënia e fik’hut me lumturinë e njeriut?  
5. Si mund ta ndajmë fik’hun nën dritën e funksionimit të 

organizimit të tij në jetë? 
6. Pse ndodh ndërhyrja ndërmjet pjesëve të fik’hut? Si mund 

ta zgjidhim ne këtë problem? 
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Leksioni 5 

 

 

RËNDËSIA E SQARIMIT TË DISPOZITAVE  

DHE I MËSIMIT TË TYRE 

 

 Në leksionet e kaluara treguam rëndësinë e madhe që ka 
fik’hu në jetën e njeriut dhe rolin e tij në organizimin e jetës së 
njeriut. Ajo që është edhe më e rëndësishme, është se çdonjëri të 
dijë detyrimet që i janë ngarkuar. Të dijë që është rob i Allahut të 
Lartësuar, që është një individ, pjesë e shoqërisë. Nëse ai nuk i 
njeh këto dispozita, ai nuk mund të ketë marrëdhënie të mira me 
Zotin e tij, me vetën e tij, me shoqërinë e tij dhe as ndërmjet tij dhe 
gjërave që e rrethojnë atë. Përfitimi nga Sheriati mund të 
realizohet, vetëm pasi ta ketë njohur atë. Rëndësia e fik’hut dhe 
roli i tij në jetën e njeriut mund të realizohet, vetëm pasi ky njeri të 
ketë njohur detyrimet, udhëzimet dhe ndikimet e tij. Ky është 
edhe funksioni i përbashkët ndërmjet dijetarit dhe nxënësit të 
dijes. Dijetari duhet t’i sqarojë dispozitat dhe nxënësi duhet të 
pyesë dhe t’i kërkojë ato. 
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Rëndësia e sqarimit të dispozitave 

Allahu i Madhëruar thotë: “Kujtoje (o Muhamed) kohën 
kur Allahu mori premtimin nga ata që u është dhënë Libri se do 
t’ua shpjegojnë atë njerëzve dhe nuk do të fshehin asgjë nga 
ai.”1 

Allahu i Madhëruar thotë: “Me të vërtetë, ata që fshehin 
Shpalljet tona të qarta, pasi ua kemi shpjeguar njerëzve në Libër 
(Teurat), do të mallkohen nga Allahu dhe do të mallkohen nga 
ata (engjëj e njerëz) që janë ngarkuar të mallkojnë.”2  

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Zekati i diturisë 
është që t’ua mësosh atë robëve të Allahut.”3 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kam lexuar në 
librin e Imam Aliut se Allahu nuk e ka marrë besën nga injorantët për ta 
kërkuar diturinë, por e mori besën nga dijetarët, se do t’ua mësonin 
diturinë injorantëve, për shkak se dituria është para injorancës.”4 

 Rëndësia e funksionit të diturisë arrin në një shkallë shumë 
të largët, kur përzihet e vërteta me të gabuarën dhe njerëzit bien 
në dyshime për të. Feja paraqitet me shtesa, e shtrembëruar, ose 
paraqitet me mangësi, e fshirë. Këtu ngarkohet dijetari, që t’ua 
bëjë të qartë dhe t’ua shpjegojë njerëzve të vërtetën.  

 I Dërguari Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) ka thënë: “Kur të shfaqen sajesat (bidatet) në ymetin tim, 

1 Sure “Ali Imran”, ajeti 187. 
2 Sure “El Bekare”, ajeti 159. 
3 “El Kafi”, vëll. 1, kreu, Fadlul ilmi. 
4 “El Kafi”, vëll. 1, kreu, Fadlul ilmi. 
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atëherë dijetari duhet të tregojë dhe të shfaqë diturinë e tij. Në qoftë se 
nuk e bën, mallkimi i Allahut qoftë mbi të!”1 

 

Rëndësia e kërkimit të diturisë  

 Transmetohen hadithe të shumta që përforcojnë 
domosdoshmërinë e kërkimit të dijes. I Dërguari Allahut (Paqja e 
bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kush del 
për të kërkuar diturinë, ai është në rrugën e Allahut, derisa të kthehet.”2 

Gjithashtu, i Dërguari Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë 
mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kush kërkon derën e diturisë për 
të ngjallur me të Islamin, midis tij dhe Profetëve ndodhen gradë në 
Xhenet.”3 

 Vërejmë se Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) bën një krahasim 
të bukur ndërmjet kërkuesit të diturisë dhe kërkuesit të pasurisë, 
duke thënë: “O ju njerëz, dijeni se përsosmëria e fesë është te të 
kërkuarit e diturisë dhe të punuarit me të. Kërkimi i diturisë është më i 
rëndësishëm për ju se kërkimi i pasurisë. Pasuria ndahet dhe është e 
sigurt ndër ju, atë e ndan një i drejtë ndërmjet jush dhe ju e siguroni atë. 
Dituria është e ruajtur te pronarët e saj (dijetarët) dhe ju jeni urdhëruar 
që ta kërkoni atë nga pronarët e saj, prandaj kërkojeni.”4 

 Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), gjithashtu, ka thënë: “Dituria 
është më e mirë se pasuria, në shtatë gjëra. Pika e parë: Dituria është 
trashëgimi e Profetëve, ndërsa pasuria është trashëgimi e faraonëve.  

1 “Biharul Enuar”, vëll. 2, kapitulli i diturisë. 
2 “Kenzul Ummal”, 10/139. 
3 “Kenzul Ummal”, 10/161, hadithi 28833. 
4 “El Kafi”, Libri “Mirësia e diturisë”, vëll. 3. 
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Pika e dytë: Dituria nuk pakësohet me përdorim, ndërsa pasuria 
harxhohet.  

Pika e tretë: Pasuria ka nevojë për dikë që ta ruajnë, ndërsa 
dituria e ruan pronarin e saj.  

Pika e katërt: Dituria qefinoset me pronarin e saj, ndërsa pasuria 
mbetet.  

Pika e pestë: Pasurinë e fiton besimtari dhe jobesimtari, ndërsa 
diturinë e fiton vetëm besimtari.  

Pika e gjashtë: Të gjithë njerëzit kanë nevojë për pronarin e 
diturisë në çështjet që lidhen me fenë e tyre, ndërsa nuk kanë nevojë për 
pronarin e pasurisë.  

Pika e shtatë: Dituria e forcon njeriun për të kaluar urën e 
Siratit, ndërsa pasuria e ndalon atë.”1 

 

Etika e të mësuarit të diturisë 

Feja islame ka treguar një kujdes të veçantë për diturinë 
dhe ka vendosur një etikë të veçantë për nxënësin e dijes. Pjesë e 
saj është që njeriu të punojë me atë që ka mësuar dhe jo të jetë prej 
atyre që: “Shembulli i atyre që, iu besua Teurati, por pastaj nuk 
e zbatuan atë, i shëmbëllen gomarit, që vetëm sa i mbart 
librat.”2 

 I Dërguari Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) i ka kërkuar mbrojtje Allahut për katër gjëra: “O 

1 “Biharul Enuar”, 1/185. 
2 Sure “El Xhumuatu”, ajeti 5. 
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Allah, unë kërkoj mbrojtje prej Teje për katër gjëra: nga dituria që nuk ka 
dobi, nga shpirti që nuk ngopet, nga zemra që nuk frikësohet dhe nga 
duaja që nuk merr përgjigje.”1  

Profeti i nderuar (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) i ka porositur nxënësit e dijes: “Mësojeni diturinë dhe 
asaj mësojani dhe dinjitetin dhe urtësinë. Bëhuni të thjeshtë ndaj atyre që 
ju mësojnë.”2 

Gjithashtu, nga porositë e të Dërguarit të Allahut (Paqja e 
bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) përmendim se 
kërkimi i diturisë duhet të bëhet për t’u afruar te Allahu i 
Madhëruar dhe duhet të jemi të kujdesshëm për të mos futur në 
zemrën e kërkuesit të dijes ide dhe qëllime të devijuara dhe të 
shthurura.  

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) ka thënë: “Mos e mësoni diturinë për tri gjëra: për të mos 
u grindur me mendjelehtëtë, për të debatuar me dijetarët dhe për të 
larguar vëmendjen e njerëzve ndaj jush. Me thëniet tuaja kërkoni atë që 
gjendet te Allahu, ajo është e përjetshme dhe e përhershme. Gjithçka 
tjetër shkatërrohet e humbet.”3 

 

Domosdoshmëria e mësimit të rregullave të Sheriatit 

Në fetvatë e dijetarëve vërejmë rëndësinë e mësimit të 
rregullave të Sheriatit dhe domosdoshmërinë e mësimit të 
çështjeve të dyshimta, që harrohen e të tjera si ato, që lënë 

1 “Kenzul Ummal”, 2/696. 
2 “Kenzul Ummal”, 10/141. 
3 “Sunenu el Darimi”, 10/80. 

44 

                                                            



............................. ۱اإلسالمية  يف االحكام ...............................دروس .  

zakonisht vend për sprova. Duhet të mësojmë pjesët e 
adhurimeve, kushtet e tyre, ndalesat e tyre dhe prezantimet e 
tjera. 

 

Më poshtë po përcjellim një sërë çështjesh: 

1- Nëse një person përcjell gabimisht një fetva të një 
muxhtehidi, ai duhet të lajmërojë se nga kush e ka mësuar. 

2- Po të ndodhë që, gjatë namazit, nuk dihet rregulli për një 
çështje dhe për të ka një ose më shumë mendime, atëherë duhet të 
punohet me të dhe të plotësohet namazi. Nëse më vonë do të 
vërtetohet ky mendim, atëherë namazi është i saktë e, nëse është i 
gabuar, atëherë namazi duhet të përsëritet.  

3- Mësimi i çështjeve, si: hallalli dhe harami dhe i gjitha 
rregullave të Sheriatit, është domosdoshmëri për të gjithë që kanë 
mundësi. Nuk lejohet të marrësh pagesë për të dhënë mësim, 
sepse është detyrë për këdo për të kryer farzet ajn1, por, gjithashtu 
dhe farzet kifaij2. Për larjen e të vdekurve, qefinosjen dhe varrosjen 
e tyre nuk duhet të merret pagesë, ndërsa mësimi i Kur'anit, i 
shkrimit, i leximit, etj si këto, nuk ka problem që të marrësh 
pagesë, sepse nuk është prej detyrimeve. 

1 Farzi ajn (farzi personal) është çdo vepër e obliguar që kërkohet prej secilit 
indvid për ta kryer patjetër. Për shembull theksojmë: namazin, agjërimin etj. 
2 Farzi Kifaje (farzi shoqërorë) është çdo farz i cili kërkohet prej shoqërisë për 
ta kryer patjetër. Nëse disa prej shoqërisë e kryejnë këtë farz, të tjerët lirohen 
prej asaj vepre, nëse asnjëri nuk e kryenë, që të gjithë bëhen mëkatarë. Për 
shembull marrim namazin e xhenazesë: Nëse disa ia falin namazin e xhenazës 
të tjerët lirohen prej atij farzi apo prej namazit të xhenazesë. 
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4- Të gjithë ata që merren me tregti apo me të gjitha llojet e 
biznesit, duhet të mësojnë dhe të njohin dispozitat dhe çështjet që 
lidhen me tregtinë, për të dalluar fitimin hallall nga fitimi haram, 
si dhe të ruhen nga kamata. 

 
Është transmetuar nga Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) se u 

është drejtuar tregtarëve: “O ju tregtarë, fillimisht duhet fik’hu e më 
pas vjen tregtia, fillimisht duhet fik’hu e më pas vjen tregtia, fillimisht 
duhet fik’hu e më pas vjen tregtia. Pasha Allahun! Kamata mbi këtë 
popull është më e fshehtë se gjurmët e milingonave mbi kodrën Safa.”1 

 

Përmbledhja e leksionit të pestë 

 Më sipër na u bë e qartë rëndësia e fik’hut në jetën e njeriut. 
Gjithashtu na u bë e qartë edhe domosdoshmëria e kërkimit të 
dijes. Mësuam se qëllimi kryesor i të gjitha dijeve fetare është 
mësimi i Kur'anit Fisnik, i cili e thërret dhe përforcon fuqishëm 
këtë për nxënësin e dijes. E gjithë kjo pasi feja konsiderohet baza 
në jetën shoqërore. Dija rreth saj është në pararojë të të gjitha 
dijeve dhe diturive. Përkujdesja e Islamit për diturinë ka arritur 
deri aty sa ka vendosur etikën dhe rregulla për kërkuesit e dijes, 
që ta ruajë njeriun nga ndjekja e gabuar e rrugës shkencore. Na u 
bë e qartë, gjithashtu, se të gjitha dispozitat e Sheriatit që kanë të 
bëjnë me çështjet që mund ta sprovojnë njeriun në pjesën e 
adhurimeve dhe të marrëdhënieve të ndryshme, janë të 
detyrueshme nga Sheriati për t’u mësuar nga çdo besimtar, për të 

1 “El Kafi”, 5/150, botim i “Daru el kutub el Islamije”. 
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siguruar në këtë mënyrë saktësinë (pranueshmërinë) e veprave, se 
ato vepra nuk janë në kundërshtim me Sheriatin. 

 

 

Pyetjet e leksionit të pestë 

1. Cila është rëndësia e sqarimit të rregullave dhe e mësimit të 
tyre? 

2. Kur është absolutisht i nevojshëm shpjegimi i dispozitave? 
3. Nga porosia e Prijësit të besimtarëve, Imam Aliut (Paqja 

qoftë mbi të!), a mund të përmendësh tri dallime ndërmjet 
kërkuesit të dijes dhe kërkuesit të diturisë? 

4. Nëse ti pyetesh për një çështje të caktuar dhe përgjigjesh 
rreth saj, por më vonë të rezulton se përgjigjja jote ishte e gabuar, 
atëherë çfarë je i detyruar të bësh? 

5. Nëse pyetesh nga njerëzit për një dispozitë të Sheriatit dhe 
përgjigjesh rreth saj, për përgjigjen e dhënë, a duhet të marrësh 
pagesë monetare? Pse? 

6. Çfarë kuptimi ka fjala e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!): 
“Fillimisht duhet jurisprudenca e më pas vjen tregtia.”? 
 

 

 

 

 

 
47 



...........................................................  Leksione në dispozitat islame   1   ........................................................  

Leksioni 6 

 

 

RRUGËT E MBËRRITJES TE DISPOZITA 

 E SHERIATIT 

 

 Njeriu që beson Allahun e Madhëruar, librat e Tij, Profetët 
e Tij, e sheh veten të detyruar të pajtohet me rregullat e Sheriatit, 
që i janë ngarkuar në Kur'an dhe Synet. Gjithashtu, ai sheh në të 
njëjtën kohë se detyrimet që rrjedhin nga Kur'ani dhe Syneti, janë 
dy llojesh: 

 1- Detyrime që janë të qarta për çdo njeri, si: detyrimi i 
namazit, i agjërimit, i Haxhit, i mbulimit (hixhabi), dhënia e 
zekatit, urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja etj. Apo siç 
janë ndalimi i kamatës, mishi i derrit, imoraliteti, etj.  

 2- Detyrime që nuk janë të qarta për çdo njeri, por kanë 
nevojë të qartësohen nga përpjekjet e diturive të veçanta, si: 
dispozitat që janë të lidhura me kushtet, parathëniet dhe veçoritë 
e dispozitave të llojit të parë. 

 Llojin e parë dijetarët e emërtuan “të domosdoshmet 
fetare” (ed darurijat ed dinijeh). Ato përshkruhen me një qartësi të 
plotë nga ana e Sheriatit dhe nuk ka asnjë dallim në to midis 
banorëve të Islamit. Zakonisht, në domosdoshmëritë fetare 
përfshihen bazat e Sheriatit dhe shtyllat kryesore të dispozitave.  

48 



............................. ۱اإلسالمية  يف االحكام ...............................دروس .  

Llojin e dytë, dijetarët e kanë bërë fushën e ixhtihadit 
(kërkimeve e hulumtive) dhe të fikhut (jurisprudencës). Përballë 
këtij realiteti besimtari e shikon të pamjaftueshme dhe e gjen të 
pamundur të mjaftohet vetëm me ligjet e llojit të parë, por ka 
nevojë për llojin e dytë. Nëse besimtari dëshiron të veprojë në 
përputhje me rregullat e namazit, përsëri e sheh se ka nevojë për 
të njohur detajet që lidhen me kushtet, hyrjen, rastet e harresës, të 
injorancës, e shumë çështje të tjera me të cilat përballet njeriu në 
praktikë.  

 Sheriati nuk pranon copëzim dhe as shpërbërje. Ky është 
edhe shkaku që i obliguari duhet të ndjekë llojin e dytë, por ai, 
gjithashtu, është edhe më i rëndësishëm se lloji i parë, megjithëse i 
pari është më i qartë, më i shkurtuar mbi bazat e Sheriatit, 
rregullat e tij në krahasim me llojin e dytë janë më të kufizuara. 
Përgjithësisht, besimtari pyet mbi çështje që lidhen me llojin e 
dytë dhe jo me llojin e parë.  

 Të gjithë e kanë të qartë se të punuarit me rregullat e 
Sheriatit të llojit të dytë vjen menjëherë pasi je njohur me to. Të 
gjithë janë të detyruar që ta njohin Sheriatin e Allahut të 
Madhëruar dhe ligjet e Tij, siç janë: vaxib (e detyrueshme), mubah 
(e lejueshme), hallall, dhe haram, si një hyrje në normalitet dhe 
domosdoshmëri për të qenë shembull. 

 Rrugët për të arritur në një rregull të Sheriatit, janë të njëjtat 
rrugë tradicionale që përdoren midis të urtëve për t’u njohur me 
të panjohurat. Është bërë traditë midis të urtëve që t’i trajtojnë 
çështjet e panjohura në jetën e tyre në tri faza. Ato janë:  
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 1- Në fazën e parë, ata japin maksimumin e fuqisë së tyre 
për të zbuluar çështjen e panjohur, të cilën e trajtojnë. Kjo është 
sprovë për ta, derisa të arrijnë në përfundim dhe ta njohin.  

 2- Nëse ata nuk janë në gjendje të arrijnë në zgjidhje apo 
edhe sikur të arrijnë në njohjen e dijes, ajo kërkon përvoja teknike 
dhe aftësi shkencore të veçanta, të cilat nuk jepen vetëm pasi 
njeriu të kalojë një pjesë të jetës së tij në arritjen e kësaj diturie. Kjo 
çon në përçarjen e njerëzve, kalojnë në fazën e dytë. Ajo është faza 
e kërkimit për të gjithë ata që janë specializuar dhe kanë punuar 
një kohë të mjaftueshme nga jeta e tyre, si dhe janë mjaftueshëm të 
aftë shkencërisht. Zhvillimi i diturisë mbi këtë çështje bën të 
mundur largimin e perdes së injorancës prej tij. Ai kërkon të arrijë 
në përgjigje dhe më pas ta pasojë e punojë me të. 

 3- Kur nuk gjendet ai person, ose lidhja me të është e 
pamundur, atëherë, në këtë rast, e marrim çështjen e panjohur dhe 
punojmë me të me kujdes të madh, për të larguar dëmin që mund 
të përmbajë, me gjithë mundësinë e gabimit po të punohet me të. 

 Të tria fazat kanë të njëjtin mendim përputhjen e 
marrëdhënieve tona me ligjet e Sheriatit. Në terminologjinë e 
fik’hut, metoda e parë është quajtur Ixhtihad, metoda e dytë është 
quajtur Taklijd dhe metoda e tretë është quajtur Ihtijat.  

  Ixhtihadi është: Dhënia e maksimumit të mundësive të 
nevojshme shkencore për të arritur në një ligj të Sheriatit nga 
burimet e tij. Dijetarët e shohin të domosdoshme specializimin 
shkencor dhe teknik në shkencat e dynjasë, siç janë: mjekësia, 
inxhinieria, matematika dhe fizika etj, për të organizuar jetën 
shoqërore. Edhe Sheriati e sheh të domosdoshme që një pjesë e 
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ymetit islam të kërkojë të bëjë kërkime për të organizuar çështjet e 
ndryshme të Sheriatit në sistemin e jetës fetare.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Por prej çdo bashkësie, një 
grup të mbetet prapa, që të thellohet në mësimin e fesë.”1 

Ajeti i mësipërm na urdhëron të kujdesemi mbi diturinë 
rreth rregullave të Sheriatit që janë të nevojshme, por urdhëron 
ymetin islam të kërkojë edhe rreth ligjeve të degëve të fik’hut dhe 
ato që lidhen me to. 

 Dijetarët mendojnë se specializimi shkencor në çështjet e 
dynjasë është obligim për të gjithë shoqërinë, por ata sërish 
mendojnë se ky detyrim, nëse realizohet nga një pjesë e anëtarëve 
të shoqërisë, në mënyrë që të organizohen çështjet e njerëzve dhe 
të përfitojnë për nevojat e tyre, atëherë ky detyrim bie nga anëtarët 
e tjerë të shoqërisë, edhe pse specializimi nga ana e të gjithëve 
është një çështje që arrin një gradë të pëlqyeshme, për shkak të 
mirësisë së diturisë te një person dhe shëmtisë së injorancës. 

 Sheriati e shikon si të domosdoshëm kërkimin për të gjithë 
shoqërinë islame, por, nëse këtë detyrim e realizon një pjesë e 
shoqërisë, e cila mundëson plotësimin e nevojave, atëherë ky 
detyrim bie nga të tjerët. Edhe pse të studiuarit e fesë është diçka e 
pëlqyeshme për këdo, detyrimi i të gjithëve mund të bëjë që të 
ndodhë një përçarje në jetën shoqërore. Kjo dukuri, në 
terminologjinë e fik’hut quhet “uaxhib kifaji”. Ky është detyrimi, që 
nëse e kryen një pjesë, nuk është e nevojshme ta kryejë pjesa tjetër. 
Në të kundërt të tij ndodhet “uaxhib ajni”. Ky është detyrimi që 
është i detyrueshëm për të gjithë myslimanët. Të gjithë 

1 Sure “Et Teube”, ajeti 122. 
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myslimanët janë të detyruar ta kryejnë detyrimin, si agjërimi dhe 
namazi.  

  Taklijd është: Pasimi dhe ndjekja në praktikë e një 
muxhtehidi duke zbatuar fetvatë e tij. Argument për këtë, sipas 
logjikës, është që i padituri duhet të kthehet te i dituri në çdo kohë 
dhe në çdo vend për të përfituar nga dija e tij. Sheriati e pranon 
taklijdin në çështjet e tij. Këtë e tregon ajeti i mëposhtëm.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Pyetni poseduesit e dijes, nëse ju 
nuk dini.”1 

Ihtijati: Është një vepër që individi e kryen, por duke u 
rezervuar. Çdo vepër që i obliguari e sheh se është e 
domosdoshme, e kryen atë, ndërsa për çdo vepër që e shikon se 
mund të jetë e ndaluar, përmbahet dhe nuk e zbaton, ndërsa çdo 
vepër që e mendon se nuk është kryer në mënyrën e duhur, e 
përsërit atë, derisa të bindet se ajo është kryer në mënyrën e saktë. 

Nëse ne i krahasojmë të tria mënyrat, na bëhet e qartë se 
ihtijati nuk përfaqëson me saktësi shkencore rrugën e diturisë me 
ligjet e Sheriatit. Ai që rezervohet në një çështje të caktuar, 
vazhdon të jetë injorant në atë çështje. Për shkak të kësaj injorance, 
ai rezervohet dhe është në mëdyshje, nëse ajo është detyrë apo e 
ndaluar. Ajo është rruga që, për të arritur në të, e bën detyruesin 
të jetë në mëdyshje dhe të këtë shumë rezerva për ta ndjekur atë. 

Gjithashtu, edhe tradita nuk përfaqëson me saktësi rrugën 
e diturisë në ligjet e Sheriatit. Argument për këtë është se me 
vdekjen e muxhtehidit, i obliguari i kthehet pasimit (taklijdit) të një 

1 Sure “El Enbija”, ajeti 7. 
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muxhtehidi tjetër të gjallë. Pasuesi duhet të ndjekë dijetarin dhe të 
punojë me dijen e tij dhe jo thjesht të pasojë dijetarin. 

Rezultati i krahasimit midis këtyre rrugëve na tregon se 
shoqëria islame rrotullohet rreth polit të diturisë, si dhe kjo 
shoqëri e pason muxhtehidin për aq kohë sa ai është mbajtës i 
pishtarit të dijes dhe i udhëzimit. Ky është edhe pasimi i lavdëruar 
dhe pasimi i pëlqyer. Njeriu, në qëndrimin e tij kundrejt diturisë, 
ose duhet të jetë dijetar, mbajtës i pishtarit të diturisë, ose pasues i 
dijetarit dhe i ndriçuar nga dija e tij, ose nuk është as dijetar dhe as 
pasues i dijetarit, por është pasues i asaj që gjen te njerëzit, qoftë 
ajo e mirë apo e keqe.  

E treta është ajo për të cilën ka folur edhe Kur'ani Fisnik, 
për intolerancën dhe largimin nga dituria, që është boshti kryesor 
në drejtimin e jetës dhe në sjelljen njerëzore. E dyta është pasimi i 
pëlqyer, që ka të bëjë me përkushtimin ndaj diturisë, si boshti 
kryesor në drejtimin e jetës dhe në sjelljen njerëzore. E para është 
qëllimi i kërkuar. 

Kjo është edhe pasqyra më e përshtatshme e më e lartë për 
shoqërinë islame, ku përshkruhet si shoqëri shkencore, e ngritur 
mbi bazën e diturisë, e larguar nga injoranca dhe intoleranca, e 
lidhur pas dijetarëve dhe pasuese e tyre, ku kujdesi dhe kërkimi 
gjendet te shumica e njerëzve, ku çështjet diskutohen nga shumica 
e shoqërisë islame, e ndjekur nga rruga e traditës. 

Në përfundim të këtij leksioni, është e rëndësishme të 
qartësojmë të tria mënyrat që janë ndjekur nga të diturit, për të 
ruajtur funksionet e ndjekura nga Sheriati në organizimin e 
marrëdhënies së të obliguarve me Sheriatin. Medh’hebet janë 
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parimisht dakord mbi këtë standard, megjithëse për Ehli Synetin 
ka përfunduar lëvizja e ixhtihadit në fik’h, që në shekullin e katërt 
hixhri dhe nuk e lejojnë vazhdimin e saj në shekujt e mëvonshëm. 
Rezultati është se taklijdi tek ata kufizohet vetëm te katër Imamët 
dhe ata janë: Imam Ebu Hanifja, Imam Maliki, Imam Shafiu dhe 
Imam Ahmed ibnu Hambel. Ndërsa medh’hebi i Ehli Bejtit 
besojnë në vazhdimësinë e ixhtihadit dhe në moskufizimin e tij, si 
dhe nuk lejojnë pasimin e një fakihu të vdekur.  

 

Përmbledhja e leksionit të gjashtë 

Rrugët e nxjerrjes së një ligji të Sheriatit janë rrugë të 
njohura, të pasuara nga të diturit në qëndrimet e tyre mbi çështjet 
e diturisë dhe të injorancës. Ato janë: ixhtihadi, taklijdi dhe ihtijati. 
Ixhtihadi është detyrim për një pjesë të caktuar (uaxhib kifaje) për 
çdo brez të ymetit islam, për shkak të moslejimit të pasimit të të 
vdekurit. Kjo gjë e mban vazhdimisht të ndezur flakën e diturisë 
dhe e bën të aftë për t’u përshtatur me ndryshimet e kohëve dhe të 
vendeve. 

Argument mbi domosdoshmërinë e këtyre çështjeve është 
fjala e Allahut të Madhëruar: “Por prej çdo bashkësie, një grup të 
mbetet prapa, që të thellohet në mësimin e fesë.” 

Fik’h do të thotë kuptim. Pjesë e atyre që kërkojnë kuptimin 
është edhe njohja e domosdoshme e dijeve. Taklijdi është pasimi i 
fakihut muxhtehid në atë që ka arritur nga rezultatet e fik’hut. 
Argument për këtë është jeta e të diturve që është lavdëruar nga 
Sheriati për kthimin e injorantit në të ditur. Në këtë kuptim, 
taklijdi i bazuar në dituri është i lavdëruar dhe ndryshon 
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rrënjësisht nga taklijdi i qortuar, i personifikuar në pasimin e 
zakoneve, të traditave dhe të besimeve që sundojnë në shoqëri 
dhe nuk mund të nënkuptojë kthimin e injorantit në dijetar. 

Ndërsa ihtijati nënkupton veprimin e çdo vepre, që 
përmban detyrimin dhe largimin nga çdo vepër që përmban 
haram, si dhe vetëpërmbajtjen nga çdo vepër që mund të ndikojë 
në saktësinë apo mossaktësinë e adhurimeve dhe të veprave që 
mund të jenë shkak i sprovës së të obliguarit.  

Taklijdi është rruga e vetme e përshtatshme për shumicën 
dërrmuese të shoqërisë, sepse specializimi në fik’h deri në gradën 
e ixhtihadit është një çështje, kushtet e të cilës lejojnë vetëm një 
pjesë të zgjedhur të shoqërisë, sikurse ihtijati shoqërohet me 
vështirësi dhe siklet për shumicën e njerëzve. 
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Pyetjet e leksionit të gjashtë 

1. Cilat janë rrugët e zakonshme me të cilat punojnë të diturit për 
çështjet e panjohura në jetën e tyre? Përmend një shembull për 
këtë. 

2. A zbatohen këto rrugë në Sheriat në atë çka nxiten besimtarët në 
nxjerrjen e ligjeve të Sheriatit? Si? Si emërtohen këto rrugë në 
terminologjinë e fik’hut? 

3. Cili është argumenti mbi domosdoshmërinë e ixhtihadit? 
4. Çfarë do të thotë uaxhib kifaji? Përse ixhtihadi është vaxhib kifaje? 
5. Ç’do të thotë taklijd? Cili është argumenti i Sheriatit për këtë? 
6. Cili është dallimi midis taklijdit bazuar në dituri, të lavdëruar dhe 

taklijdit të qortuar? 
7. Përse takljidi është rruga më e mirë në nxjerrjen e një ligji të 

Sheriatit, për sa i përket shumicës së shoqërisë islame? 
8. A tregon përçarja e shoqërisë islame në muxhtehid dhe mukalid 

formën shkencore të lartë dhe tërheqëse? Si shfaqet kjo? 
9. Cili është mendimi i Ehli Synetit mbi ixhtihadin dhe taklijdin? 
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Leksioni 7 

 

 

PËRSE TAKLIJDI? SI? 

 

Në leksionin e kaluar qartësuam se taklijdi, në 
terminologjinë e fik’hut, është pasimi i lavdëruar, i cili 
konsiderohet rruga për të arritur në diturinë e dispozitave të 
Sheriatit. Ai ndryshon nga taklijdi i dënuar, për të cilin ka folur 
edhe Kur'ani Fisnik. Atë që e ka dënuar Kur'ani Fisnik është fjala e 
jobesimtarëve: “Ne i kemi gjetur etërit tanë në këtë fe dhe 
tashmë po ndjekim gjurmët e tyre.”1 

Ai dallon nga taklijdi i fukahave në dy çështje bazë. Ato janë: 

 1- Taklijdi i dënuar në Kur'anin Fisnik është taklijdi në akide 
(doktrinë). Ndërsa ai për të cilin ne po flasim është taklijdi në 
Sheriat. Njeriu nuk duhet të jetë mukalid (pasues) në akide ndaj 
askujt, por duhet të besojë me fakte dhe argumente në çdo bazë 
nga bazat e fesë. Kjo nuk do të thotë se njeriu duhet të ndajë një 
pjesë nga jeta e tij për studimin e filozofisë, të logjikës dhe të 
teologjisë, derisa të arrijë te faktet dhe argumentet. Për të është e 
mjaftueshme që të vërejë dhe të meditojë atë çka ofron natyra e 
pastër (el fitratu) dhe intelekti (el aklu) rreth çështjeve të Njehsimit, 
të drejtësisë, të Profetësisë, të Imamit dhe të Ringjalljes.  

1 Sure “Ez Zuhruf”, ajeti 22. 
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 Të dyja na tregojnë për nevojën e gjithësisë, të njeriut dhe të 
ekzistencës, për Shkakun dhe Krijuesin. Me këtë vërtetohet 
Njehsimi. Vërtetimi i njehsimit kërkon drejtësinë e vetme Hyjnore. 
Arsyet dhe shkaqet e padrejtësisë nuk gjenden te Krijuesi. I 
padrejti bën padrejtësi, ose nga injoranca, ose nga nevoja. Ai që ka 
krijuar gjithë këtë krijim madhështor, nuk është as injorant dhe as 
nevojtar. Me këtë vërtetohet drejtësia. Ky Krijues i Drejtë nuk 
mund ta fshehë veten e tij përkundrejt krijesave të tij, sepse kjo 
është diçka e kotë dhe nuk ka kuptim që Krijuesi të krijojë krijesa 
dhe ta fshehë veten ndaj tyre.  

 Në kahun tjetër, krijesat kanë nevojë për udhëzim nga 
Krijuesi i tyre, ndërsa fshehja ndaj krijesave i çon ato në humbje. 
Është padrejtësi që Krijuesi të jetë shkaktar i humbjes së krijesave. 
Është mëse e nevojshme që Krijuesi ta shfaqë veten e tij dhe të 
tregojë rrugën e udhëzimit për krijesat e tij. Kjo është edhe ajo që i 
përshtatet drejtësisë së Tij, përsosmërisë së Tij, urtësisë dhe 
mëshirës së Tij. Me anë të kësaj vërtetohet Profetësia. Ne e dimë se 
udhëzimi nuk realizohet plotësisht vetëm me predikim, pjekuri 
dhe këshillim.  

 Ky është vetëm hapi i parë drejt udhëzimit, i cili kërkon një 
hap të dytë, që është ekzistenca e një fuqie zbatuese që kërkon 
zbatimin dhe praktikimin e asaj që ka sjellë dhe ka urdhëruar 
Profeti, si dhe luftimin e asaj që ka ndaluar prej saj. Këtë detyrë e 
kryen Imami. Profeti, së bashku me Imamin, plotësojnë 
udhëzimin. Me këtë vërtetohet Imami. Nuk ka asnjë dallim midis 
myslimanëve rreth kësaj çështjeje në orgjinë. Dallimi midis 
shumicës së medh’hebeve dhe medh’hebit të Ehli Bejtit është te 
veçoritë dhe te detajet. Për shembull: Imamin e përzgjedhin 
njerëzit apo e zgjedh Allahu? Imami është nga bazat e fesë apo jo? 
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Imami është vetëm Imam në politikë dhe administrim apo është 
Imam edhe në çështjet e Sheriatit?  

Katër shtyllat që ne i përmendëm kërkojnë, gjithashtu, edhe 
një të pestë dhe ajo është Ringjallja. Është e pakuptimtë që feja 
urdhëron për një vepër dhe të mos ketë shpërblim për atë që i 
bindet dhe ndëshkim për atë që e kundërshton. Është i 
domosdoshëm besimi në një ditë, në të cilën vepërmiri do të 
marrë shpërblimin e tij dhe vepërkeqi do të marrë ndëshkimin e 
tij.  

Në këto përfundime mund të arrijë edhe një banor i 
shkretëtirës, nëse punon në natyrshmërinë e tij dhe i kthehet 
mendjes së tij. Gjithashtu, është mëse e mundur që të mos vërehen 
nga filozofët e mëdhenj, nëse në mendjet e tyre është ngulitur 
dyshimi dhe mendojnë jashtë natyrshmërisë, duke kujtuar se janë 
krijuesit më të mirë.  

2- Taklijdi i dënueshëm, në Kur'anin Fisnik, është taklijdi i 
injorantit ndaj injorantit, i shtyrë nga fanatizmi, sikurse është i 
qartë në fjalën e jobesimtarëve: “Ne i kemi gjetur etërit tanë në 
këtë fe dhe tashmë po ndjekim gjurmët e tyre.”1 

Ata nuk deklarojnë se pasojnë njerëzit e dijes dhe me përvojë, 
por pasojnë baballarët e tyre të shtyrë nga fanatizmi. Rruga e tyre 
është injorancë pas injorancës. Kjo nuk ka emër tjetër vetëm se të 
quhet e dënuar. Ndryshimi midis pasimit të rrugës së fukahave 
dhe pasimit “të etërve në këtë fe”, është pasimi i një të 
paspecializuari drejt një të specializuari në të, është rruga 

1 Sure “Ez Zuhruf”, ajeti 22. 
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shkencore dhe pasimi i diturisë. Kjo nuk mund të jetë vetëm se një 
rrugë dhe pasim i lavdëruar. 

 

Kushtet e Merxha taklijd1  

Fukahatë kanë vendosur një sërë kriteresh për ata që 
konsiderohen si Merxha takljid. Më të rëndësishmet e tyre janë:  

 1- Të qënit më i ditur: Merxha taklijd, duhet të jetë më i 
dituri i dijetarëve të fik’hut. Plotësimi i këtij kushti arrihet, pasi ai 
është ballafaquar me njerëzit e dijes, të përvojës, ose është i njohur 
nga ata që tashmë njihen si njerëz të dijes. Shembulli i këtyre 
argumenteve tregon se kush është personi më i ditur.  

 2- Jeta: Merxha taklijd, duhet të jetë i gjallë. Gjithkush që 
kërkon të pasojë, duhet të pasojë një muxhtehid të gjallë.  

 Katër medh’hebet janë kundër këtij kushti, pasi ata e lejojnë 
pasimin e katër imamëve: Imam Ebu Hanife, Imam Maliku, Imam 
Shafiu dhe Imam Ahmed ibnu Hanbel. Ata e bënë detyrim 
pasimin e tyre dhe nuk lejojnë ixhtihadin në kundërshtim me ta. 
Ky është dhe shkaku që ixhtihadi është ndërprerë te këto 
medh’hebe, ndërsa ixhtihadi në medh’hebin e Ehli Bejtit vazhdon 
deri në ditët tona.  

 3- Drejtësia: Merxha taklijd, duhet të jetë i drejtë. Ai duhet 
t’u përmbahet me vepra rregullave dhe duhet të largohet nga të 
ndaluarat, të jetë i devotshëm dhe i sinqertë. Ky kusht vërtetohet 

1 Merxha takljid është autoriteti i lartë fetar i cili pas studimeve dhe 
hulumtimeve të thella arrin të nxjerrë rregullat e fesë bazuar në Kur'an, Sunneh, 
ixhma dhe akl dhe jep opinionin e tij në lidhje me një çështje fetare. 
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nga ndjekësi nëpërmjet dëshmisë së dy dëshmitarëve të drejtë dhe 
sjelljes së jashtme të tij.  

 4- Të jetë mashkull: Duhet të jetë burrë. Nuk lejohet të 
pasosh një femër, edhe nëse arrin në gradën e ixhtihadit. 

 5- Të jetë në moshë madhore: Nuk lejohet të pasohet një 
fëmijë, edhe nëse ai arrin majën e ixhtihadit.  

 6- Të ketë një lindje të rregullt: Të ketë lindur nga një 
lidhje martesore dhe jo të ketë lindur nga një lidhje 
jashtëmartesore. Zoti na ruajttë! 

 

Çështje të ndryshme 

 1- Taklijdi zbatohet në ato çështje që kërkojnë ixhtihad dhe 
fetva dhe nuk zbatohet te bazat e fesë, të cilat nuk kanë hapësira 
për ixhtihad dhe fetva, ato që konsiderohen si të domosdoshme, si 
domosdoshmëria e namazit, domosdoshmëria e ndalimit të 
kamatës, dosdoshmëria e veshjes së hixhabit, etj. 

 2- Nëse një person pason një muxhtehid, pas vdekjes së tij, 
nuk duhet të vazhdojë ta pasojë më atë, por duhet të kërkojë 
muxhtehidin më të njohur që është i gjallë dhe të marrë mendimin 
e tij, nëse është e lejueshme që të vazhdojë të pasojë muxhtehidin e 
vdekur. Ndoshta mund ta lejojë e ndoshta nuk mund ta lejojë. 
Ndoshta mund të jetë e domosdoshme për disa çështje e mund të 
mos jetë për disa të tjera. 

 3- I paditur i pazoti, ose e ka të kufizuar të kryejë një vepër, 
pa qenë pasues i dikujt, nëse ia qëllon që të kryejë një vepër në 
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përputhje me fetvanë e atij që i lejohet ixhtihadi, është në rregull e, 
nëse nuk ia qëllon, atëherë është e gabuar. 

 

Përmbledhja e leksionit të shtatë 

Taklijdi (pasimi) i fukahave, në çështjet e Sheriatit, është një 
rrugë shkencore e lavdëruar, e cila ndryshon plotësisht nga ajo që 
ka dënuar Kur'ani Fisnik nga taklijdi (pasimi) i baballarëve. 
Kur'ani e ka dënuar takljidin në doktrinë, si dhe taklijdin me 
fanatizëm të baballarëve, i cili është kthimi i injorantit te një 
injorant tjetër. Taklijdi i fukahave është taklijd në Sheriat dhe jo në 
doktrinë. Ai është kthimi i një të paspecializuari në një çështje te 
një i specializuar në të.  

Për të qenë Merxha në taklijd duhet të përmbushësh disa 
kushte. Ndër to përmendim: të jetë i gjallë, të jetë muxhtehidi më i 
ditur prej atyre që janë gjallë, të jetë i drejtë, të jetë mashkull, të 
jetë në moshë madhore, të ketë pasur një lindje të rregullt. 

Taklijdi zbatohet në çështjet e fik’hut, ku mund të hyjë 
ixhtihadi dhe nuk zbatohet në bazat e Sheriatit, ku nuk ka vend 
për fik’hun dhe ixhtihadin, si: domosdoshmëria e namazit, e 
dhënies së zekatit, e agjërimit të Ramazanit, e ndalimit të kamatës, 
etj. 
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Pyetjet e leksionit të shtatë 

1. Përse e ka dënuar Kur'ani Fisnik taklijdin? Cili është 
dallimi midis taklijdit që ka dënuar Kur'ani Fisnik dhe ligjit të 
Sheriatit që obligon taklijdin e fukahave? 

2. Si u mundësohet njerëzve që të arrijnë të njohin më të 
diturin në taklijd? 

3. Në cilin kusht nga kushtet e domosdoshme për personin që 
duhet të ndiqet në taklijd ka dallim midis Ehli Synetit dhe 
medh’hebeve të Ehli Bejtit? 

4. A është i domosdoshëm taklijdi në çdo Sheriat? Apo janë 
disa rregulla që e lejojnë taklijdin? Cilat janë? 

5. Cili është rregulli me të cilin duhet të veprojë injoranti, i 
pazoti dhe i kufizuari, nëse nuk ka taklijd? 
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Leksioni 8 

 

 

PASTËRTIA 1 

 

LLOJET E PASTËRTISË DHE SEKRETET E SAJ 
SHPIRTËRORE 

 

 

Hyrje  

 Pastërtia është largimi i papastërtive, i pisllëqeve, i 
fëlliqësirave dhe i ndyrësive. Feja islame na fton në pastërti, sepse 
është feja e pastërtisë dhe e dëlirësisë. Allahu i Madhëruar thotë: 
“Vishuni bukur  kudo dhe kurdo që të faleni.”1 

Bazuar në ajetin e mësipërm, pastërtia e vetme nuk është e 
mjaftueshme, por, gjithashtu, kërkohet edhe zbukurimi. Në këtë 
aspekt, Islami ka treguar një kujdes të veçantë mbi pastërtinë, aq 
sa e ka bërë kusht për plotësimin e namazit dhe tavafit gjatë 
Haxhit. 

 Islami është ai që bashkon në të njëjtën kohë ndërmjet 
nevojave të shpirtit dhe trupit. Ky është edhe shkaku që pastërtia 

1 Sure “El Araf”, ajeti 31. 
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ka një kuptim të gjerë. Ajo përfshin dëlirësinë e shpirtit dhe 
pastërtinë e trupit. Ashtu si ka nevojë trupi i njeriut dhe mjedisi i 
tij për një program që realizon pastërtinë e tyre, si dhe largon 
ndyrësitë dhe pisllëqet, ashtu ka nevojë edhe shpirti i tij për një 
program që realizon dëlirësinë dhe e bën atë të kulluar, nuk 
pranon papastërtitë e gjynaheve dhe të mëkateve mbi të. Është e 
njëjta gjë si mushkonja, e cila qëndron në një vend ku ka 
papastërti dhe nuk i afrohet një vendi të pastër. Gjithashtu, edhe 
gjynahet jetojnë me shpirtin e papastër dhe nuk i afrohen shpirtit 
të pastër dhe dëlirë. Shpirti ka nevojë për dëlirësi, ndërsa trupi ka 
nevojë për pastërti.  

Feja islame është e kujdesshme në realizimin e të dyjave 
bashkërisht nëpërmjet një programi përmbledhës dhe të ngjeshur, 
rregullat e të cilit janë rregullat e pastërtisë. Fukahatë e kanë 
vendosur pastërtinë si librin e parë në fik’h, për të treguar se 
fillimi i Islamit është pastërtia dhe largimi i ndyrësive, i 
papastërtive dhe i pisllëqeve nga trupi i njeriut, i shpirtit dhe i 
mjedisit të tij. Nëse njeriu i ri e ka ndier si të domosdoshme për t’u 
kujdesur për mjedisin dhe për të parandaluar ndotjen e tij, Islami 
konsiderohet si themeluesi i kësaj rruge, sepse është ai që vendosi 
hapat e para dhe kjo ka ndodhur para katërmbëdhjetë shekujsh. 

 

Hadithet profetike mbi pastërtinë 

Është shumë e përshtatshme ta aromatizojmë leksionin 
tonë me disa hadithe mbi pastërtinë. 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) ka thënë: “Pastrohuni me gjithçka që të mundeni, sepse 
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Allahu e ka ndërtuar Islamin mbi pastërtinë. Në Xhenet do të futet vetëm 
ai që është i pastër.”1 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) ka thënë: “Pastrohuni me ujë prej erës që dëmton të 
tjerët. Allahu i Madhëruar e urren papastërtinë te robtë e Tij, nga të cilët 
neveritet kush ulet pranë tyre.”2 

Një ditë, një burrë me rroba të pista iu afrua të Dërguarit të 
Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), i cili 
i tha: “A nuk gjete dot ujë që të pastroje rrobat?!”3 

Një ditë i tha Aishes: “O Aishe, laji këto dy rroba. A nuk e di se 
edhe rroba e falënderon Zotin?! Por kur është e pistë, e ndërpret 
falënderimin.”4 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) ka thënë: “Xhibrili vazhdonte të më porosiste aq shumë 
për misvakun, saqë mendova se do ta bënte prej farzeve.”5 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) ka thënë: “Përse ju të vini të papastër te unë? Përse nuk 
pastroheni?!”6  

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) ka thënë: “Askush nga ju të mos i zgjasë mustaqet, 
shejtani i merr si vendqëndrime.“1 

1 “Kenzul Ummal”, 9/277, h 26002. 
2 “Biharul Enuar”, 10/99, botoi: “Daru el uefa”, Bejrut. 
3 “Sunenu Ebu Davud”, 42/261, botoi: “El fikr”. 
4 “Kenzul Ummal”, 9/278, h 26009. 
5 “Biharul Enuar”, 73/126. 
6 “Biharul Enuar”, 73/132. 
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 I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) ka thënë: “Ai që i pret thonjtë ditën e Xhuma, Allahu 
nxjerr prej tij sëmundjen dhe fut në të shërimin.”2 

 I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) ka thënë: “Mos i mbani natën mbeturinat në shtëpinë 
tuaj, por largojini ato ditën, sepse ato janë vendqëndrime për shejtanin.”3 

 I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) ka thënë: “Mos e lini pa përdorur aromën e mirë dhe 
parfumin, sepse engjëjt e nuhasin aromën e mirë të besimtarit. Mos e lini 
pa përdorur parfumin çdo ditë Xhumaje.”4 

 

Llojet e pastërtisë në fik’hun islam 

Pastërtia në fik’hun nganjëherë bëhet prej el khabeth dhe 
ndonjëherë bëhet prej el hadeth.  

E para (el khabeth): Është pastrimi i trupit, i rrobave dhe i gjërave 
nga ndyrësitë, të cilat, kur bien në to, duhet të pastrohen dhe të 
largohen, sepse prishin disa nga adhurimet, si: namazin dhe 
tavafin.  

Papastërtia është prej gjërave që Sheriati e ka konsideruar 
si të papastër në veten e tyre, si dhe ndotin të tjerat që prekin, si: 
urina, gjaku etj, siç do t’i tregojmë në vijim, dhe quhen el khabeth 

1 “Mustedrekul Uesail”, 1/405, botoi: “Matbaatul Alel Bejt”. 
2 “El Khisalu”, 391, botoi: “Xhamiatul muderrisijne”.  
3 “Biharul Enuar”, 73/175. 
4 “El Kafij”, 6/511, botoi: “Darul kutub el ilmijeh”. 
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(papastërti). Kur njeriu pastrohet prej saj, thuhet pastrim nga 
papastërtitë.  

E dyta (el hadeth): Nëse njeriu merr abdes, ose lahet dhe 
merr gusul sipas Sheriatit, thuhet se ai u pastrua nga papastërtitë 
rituale (hadeth). Nëse ai e prish abdesin apo gusulin nga ndonjë 
prej shkaqeve, thuhet se ai është me hadeth. Në këtë pjesë, fjala “el 
hadeth” është antonim i fjalës “et taharatu”. Nga ky antonim ne 
përfitojmë se fjala “hadeth” është një lloj papastërtie. Ajo është 
quajtur edhe papastërti e brendshme. Emërtimi i saj me “hadeth” 
nënkupton se njeriu, në origjinën e tij, është i pastër, duke e 
konsideruar emërtimin “hadeth” si diçka kalimtare, të pazakontë. 
Nëse njeriu preket nga një prej shkaqeve që ia prishin abdesin, ai 
ka dalë nga gjendja e origjinës dhe ka hyrë në gjendjen e të 
pazakontës, të kalimtares.  Kur merr abdes, ai del nga gjendja e 
kalimtares dhe kthehet në gjendjen e origjinës së tij, në të cilën 
duhet të jetë gjithmonë. Në leksionet e ardhshme do të trajtojmë 
kushtet e pastërtisë me të dyja llojet e saj.  

 

Sekretet shpirtërore të pastërtisë  

Dispozitat e adhurimeve, përgjithësisht dhe pastërtia si 
pjesë e tyre, përmbledhin të fshehta të brendshme dhe urtësi të 
padukshme. Ato, dijetarët e moralit dhe të edukimit, i 
nënkuptojnë si zakone. Çdo adhurim i dukshëm nënkupton 
lartësimin e Allahut të Madhëruar dhe lidhjen me Të, ndërsa ato 
të padukshme nënkuptojnë jo vetëm udhëzimin e shpirtit, 
edukimin, gdhendjen e tij, por edhe bërjen e tij të aftë për këtë 
lartësim, si dhe të përshtatshëm me rregullat e tij.  
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Pastërtia, me të dyja pjesët e saj, hadeth dhe ndyrësi, 
nënkupton përgatitjen e shpirtit dhe mundësimin e tij për 
lartësimin e Allahut të Madhëruar. Shpirti është i përgatitur për të 
lartësuar dhe për t’u lidhur me Pronarin e gjithësisë dhe të 
ekzistencës. Ai është shpirti i pastër nga të metat, i pastër nga 
papastërtitë dhe ndyrësitë, ndërsa shpirti i rënduar nga to nuk 
është i aftë për të.  

Bërja obligim për të pastruar rrobat, trupin dhe vendin ku 
do të falet, me marrjen e abdesit para namazit, është mënyra për ta 
ndier nevojën e pastrimit të këtyre vendeve nga gjynahet dhe 
mëkatet, si dhe pastrimin e zemrës nga vesveset dhe dyshimet.  

Transmetohet se një grup jehudish shkuan te i Dërguari i 
Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) dhe 
e pyetën: “Cili është shkaku i pastrimit të këtyre vendeve gjatë abdesit, 
kur këto të katërta janë vendet më të pastra në trup?” 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) u përgjigj: “Kur shejtani e cyti Ademin (Paqja qoftë mbi 
të!), ai zbriti nga pema dhe pa në të, uji ra në fytyrën e tij, ai u ngrit dhe 
eci. Ky ishte hapi i parë drejt gabimit. Pas kësaj ai hëngri me dorën e tij 
prej saj. Atij iu largua ëmbëlsia dhe analizoi në trupin e tij, e vuri dorën 
mbi kokë dhe qau. Më pas u pendua tek Allahu.”  

 Allahu e obligoi atë dhe pasardhësit e tij që t’i pastrojnë këto 
katër vende. E urdhëroi të lajë fytyrën për shkak të shikimit në pemë, të 
lajë duart deri në bërryla për shkak se me to u ushqye, të pastrojë kokën 
për shkak se vuri dorën mbi kokën e tij, si dhe e urdhëroi të pastrojë 
këmbët, sepse me to eci drejt gabimit.”1 

1 “Ilelu esh Sheria”, vëll. 1, f. 280, kreu 191, hadithi 1, botuar në Nexhef. 
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Kjo tregon se abdesi ka pamjen e dukshme, që janë 
rregullat që lidhen me të, si dhe të fshehta dhe urtësi të 
brendshme, që lidhen me edukimin e shpirtit.  

 

Përmbledhja e leksionit të tetë 

 Islami është kujdesuar për shpirtin dhe trupin. 
Njëkohësisht ai ka treguar një kujdes të veçantë për pastërtinë e 
tyre nga papastërtitë dhe ndyrësitë, si hyrje për lartësimin në një 
gjendje më të mirë dhe pozitë më të lartë. Ai i dha kësaj hyrjeje një 
temë që i përfshin të dyja së bashku dhe ajo është tema e 
pastërtisë. Ai nuk i dha si temë që veçohet vetëm me trupin. 

 Në hadithet profetike vërejmë kujdesin e veçantë që ka 
treguar Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) në këtë aspekt, aq sa i ka quajtur plehrat dhe 
mustaqet e gjata si fole ose vendqëndrime të shejtanit. Profeti 
Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) e 
ka përdorur këtë përshkrim, ose për shkak të mikrobeve të 
padukshme me sy të zakonshëm, të cilat janë rrezik i pandjeshëm, 
si shejtani, ose si argument se shejtani që shkakton ndotjen e 
shpirtit, shkakton, gjithashtu, edhe ndotjen e trupit. 

 Mësuam, gjithashtu, se pastërtia, nganjëherë, është nga 
ndyrësitë e herë tjetër nga hadethi. Pastërtia nganjëherë është nga 
hadethi i madh e herë tjetër nga hadethi i vogël. Njohëm, 
gjithashtu, se pastërtia ka të fshehta të padukshme dhe urtësi të 
brendshme, që ndodhen në ligjet e Sheriatit. 
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Pyetjet e leksionit të tetë 

1. Pse pastërtia është libri i parë në fik’h? Cili është argumenti 
për këtë? 

2. A mund ta sqarosh fjalën e Profetit Muhamed (Paqja e 
bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!): “Rroba e përmend 
Zotin e, nëse bëhet pis, ndërpret përmendjen.” nën dritën e asaj që ke 
mësuar nga urtësia e pastërtisë në Sheriat? 

3. Cili është qëllimi i përshkrimit të Profetit Muhamed (Paqja e 
bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) se plehrat janë 
vendqëndrim i shejtanit? 

4. Përmend ndarjet e pastërtisë. 
5. A mund të tregosh diçka nga të fshehtat dhe urtësitë e 

pastërtisë në Sheriat? 
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Leksioni 9 

 

 

PASTËRTIA 2 

 

Abdesi 

Më sipër theksuam se Islami, përveçse është fe e pastërtisë 
shpirtërore, është fe e pastërtisë trupore. Të dyja këto janë të 
ndërlidhura me njëra-tjetrën. Në këtë fe, pastrimi shpirtëror nuk 
plotësohet vetëm se me pastrimin trupor, ndërsa pastrimi trupor 
është rruga për pastrimin shpirtëror. 

Myslimanët, duke ndjekur fenë e tyre të pastër, janë kujdesur 
shumë për pastërtinë. Ata e kanë praktikuar atë me fëmijët e tyre, 
si dhe e kanë mësuar atë në shkollat dhe xhamitë e tyre më shumë 
se çdo fe dhe popull tjetër.  

 

Mënyra e abdesit 

 Allahu i Madhëruar thotë: “O që keni besuar! Kur të 
çoheni për të fal namazin, lani fytyrën dhe duart deri në bërryla, 
kurse kokën tuaj dhe këmbët tuaja fshijini (me dorë të lagët)...”1 

1 Sure “El Maide”, ajeti 6. 
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 Bazuar në ajetin e mësipërm, gjatë abdesit duhet të lajmë 
fytyrën, të lajmë të dyja duart dhe të bëjmë mes'h (të fshijmë me 
dorë të lagur) në kokë dhe te këmbët. 

 I obliguari duhet të lajë fytyrën nga kufiri i vendaljes së 
flokëve deri në anën e mjekrës në gjatësi, si dhe në gjerësinë e 
gishtit tregues ose të gishtit të mesit, që është më e përshtatshme 
për organet në gjerësi. Pas kësaj lan dorën e djathtë nga bërryli 
deri te majat e gishtave e më pas lan dorën e majtë në të njëjtën 
mënyrë. Pastaj, jep mes’h me të brendshmen e dorës së tij të 
djathtë pjesës së përparme të kokës, qoftë edhe sa sipërfaqja e një 
gishti. Më pas jep mes’h me të brendshmen e dorës së tij të djathë 
shpinën e këmbës së djathtë, si dhe jep mes’h me të brendshmen e 
dorës së majtë shpinës së këmbës së majtë. Dhënia mes’h e 
këmbëve bëhet nga pjesa e gishtave deri te kyçi i këmbës dhe ajo 
është pjesë e dukshme e këmbës. Kjo është mënyra e përgjithshme 
e marrjes së abdesit. Janë edhe disa çështje të diskutueshme, të 
cilat do t’i sqarojmë në pikat e mëposhtme: 

 1- Gjatë larjes së tri pjesëve, fytyrës dhe duarve, duhet të 
kihet parasysh se nuk duhet të mjaftohemi me larjen e kufirit të 
caktuar, por duhet të lahet më tepër nga kufiri i përmendur, me 
qëllim që të sigurohemi se është bërë larja e domosdoshme, e 
kërkuar. 

 2- Duhet që larja të bëhet duke filluar nga sipër poshtë. 
Nëse e lëvizim dorën gjatë larjes së fytyrës dhe duarve nga poshtë 
lart, me qëllim marrjen e abdesit, atëherë prishet abdesi. Kjo quhet 
edhe mangësi në abdes. Të katërt medh’hebet e kanë 
kundërshtuar këtë, duke thënë se është e domosdoshme larja 
ashtu siç është rënë dakord.  
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 3- Dhënia mes’h gjatë abdesit duhet të bëhet me lagështirën 
e vetë abdesit dhe nuk duhet me ujë të ri.  

 4- Atë që përmendëm për mes’hin e këmbëve, i përket 
medh’hebit të Ehli Bejtit, ndërsa të gjithë medh’hebet e Ehli 
Synetit thonë se këmbët duhet të lahen. 

 

Kushtet e abdesit 

Abdesi ka disa kushte, të cilat duhen të kihen parasysh 
gjatë marrjes së tij. Më të rëndësishmet janë: 

1- Nijeti: Ai është qëllimi i veprës, e cila bëhet për t’u afruar 
te Allahu i Madhëruar. Nëse bëhet me qëllim tjetër, abdesi quhet i 
prishur. Qëllimi është i mjaftueshëm të jetë në zemër dhe nuk 
është e nevojshme që të bëhet me fjalë.  

2- Uji për abdes të jetë i pastër, i lejuar dhe jo i vjedhur apo i 
uzurpuar dhe jo i përzier, pra, të mos i shtohet ndonjë fjalë në 
emërtimin e tij, si p.sh. të themi ujë trëndafili, apo ujë shege.  

3- Pastërtia: Enët nga do të merret abdesi, të jenë të pastra. 
Të mos ketë papastërti në to.  

4- Drejtpërdrejt: Myslimani duhet ta marrë abdesin vetë, 
përveçse në rastet e jashtëzakonshme, siç janë sëmundje, etj. Ai 
bën nijetin dhe dikush tjetër kryen veprimet. 

5- Përdorimi: Të mos ketë pengesa për përdorimin e ujit: 
Nëse ka frikë se mos sëmuret, ka frikë etjen për veten e tij apo të të 
tjerëve, apo e arrin ujin me shumë vështirësi, atëherë bie obligimi i 
abdesit dhe obligohet të marrë tejemum në vend të tij. 
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6- Pengesa: Duhet të mos ketë pengesa që ndalojnë ujin të 
lagë pjesët që do të merret abdesi.  

7- Vazhdimësia: Të mos vonojë larjen e një gjymtyre nga 
gjymtyra tjetër, që të mos thahen gjymtyrët që janë larë më parë, 
ndryshe prishet abdesi. Nëse thahet vetëm një pjesë e gjymtyrëve, 
nuk e dëmton cilësinë e abdesit. Nëse është duke larë dorën e 
majtë dhe është duke u tharë dora e djathtë, abdesi është i rregullt. 

8- Radhitja: Duhet të respektohet radha e larjes së 
gjymtyrëve sipas mënyrës së treguar më sipër për marrjen e 
abdesit. Këtë kusht e ka kundërshtuar Imam Malik dhe Imam Ebu 
Hanife. 

 

Qëllimet e abdesit dhe adhurimet që lidhen me të 

Abdesi merret në rastet e mëposhtme: 

 1- Namazi, qoftë ai farz apo synet, qoftë ai në kohë apo 
kaza, ditor apo jo ditor. Vetëm për namazin e të vdekurit nuk 
duhet abdesi te medh’hebi Imamij, ndërsa është obligim te 
medh’hebi i Ehli Synetit. 

 2- Tauafi: Tavafi është obligim gjatë Haxhit dhe Umres. 
Gjithashtu, tavafi është mustehab kur nisesh për udhëtim.  

 3- Prekja e Kur'anit Fisnik. Nuk lejohet prekja e tij pa abdes.  

 Gjithashtu, të katër medh’hebet e kanë obliguar abdesin 
gjatë sexhdes së leximit dhe falënderimit, ndërsa në medh’hebin 
Imamij është mustehab për të dyja. 
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Çfarë e prish abdesin? 

Abdesi është një vepër e Sheriatit gjatë të cilës myslimani 
kalon nga gjendja që në fik’h emërtohet si “Hadeth i vogël” në 
gjendjen e pastrimit. Ai qëndron në këtë gjendje, “Gjendja e 
pastrimit”, derisa të prishet një nga shkaqet që e kthejnë në 
gjendjen “Hadeth i vogël”. Këto shkaqe quhen ndryshe “Shkaqet 
që prishin abdesin” dhe janë si më poshtë: 

1. Dalja e urinës (ujët e hollë). 
2. Dalja e urinës (ujët e trashë). 
3. Dalja e gazrave. 
4. Gjumi. 
5. Çdo gjë që të merr mendjen, si: çmenduria, dehja, etj. 
6. Hajdi (gjakderdhja) te gratë. 

Nëse myslimani preket nga ndonjë nga këto shkaqe, 
atëherë prishet abdesi i tij. 

Shkaku i gjashtë është specifik për medh’hebin e Ehli Bejtit 
dhe jo për medh’hebet e tjera. 

Abdesi prishet, kur prekim një grua të huaj, te Hanefijët 
dhe Shafijët, ose kur prek organet gjenitale, te Shafijtë, Hanbelijtë 
dhe Malikijtë. Gjithashtu, prishet kur vjellim, te Hanbelijtë dhe 
Hanefijtë, prishet kur del gjak dhe qelb, te Hanefijtë dhe 
Hanbelijtë, si dhe kur qeshim me zë të lartë, te Hanefijtë.  
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Abdesi mbi fasho (el xhebijretu) 

El xhebijretu është ajo që vendoset mbi plagë, beze a diçka të 
ngjashme me të, për shkak mjekimi. Nëse qëllon të jetë vënë fasho 
mbi një gjymtyrë nga gjymtyrët e abdesit, atëherë cilit rregull 
duhet t’i përmbahet myslimani? 

Përgjigjja: Kjo fasho, nëse ndodhet mbi një nga gjymtyrët që 
bëhet mes’h dhe ka mundësi ta heqë atë, duhet ta heqë fashon dhe 
të bëjë mes’h vendin e kërkuar e, nëse nuk ka mundësi që ta heqë 
fashon, atëherë duhet të bëjë mes’h mbi fasho. 

Nëse fashoja ndodhet mbi një nga gjymtyrët e abdesit që 
duhet të lahet, fashoja nuk duhet të hiqet, por duhet të futet uji 
poshtë saj, nëse është e mundur e, nëse nuk është e mundur, 
duhet të bëhet mes’h mbi fasho. 

Këtu janë një sërë çështjesh që kërkojnë të sqarohen. Po i 
përcjellim në pikat e mëposhtme. 

1- Rregulli i fashos është edhe nëse prek një gjymtyrë të 
plotë nga gjymtyrët e abdesit, por nëse prek më shumë se një nga 
gjymtyrët e abdesit, atëherë myslimani duhet të marrë tejemum 
dhe duhet të ketë kujdes edhe për abdesin e fashos. 

2- Rregulli i fashos është i njëjtë edhe për abdesin, edhe për 
gusulin. Kur obligohet gusuli për xhunub, ose të tjera të ngjashme 
me të, merret mes’h mbi fasho, e njëjtë si është edhe në abdes. 
Nëse ka mundësi ta kalojë ujin poshtë fashos, duhet ta bëjë. 

3- Nëse pjesa e jashtme e fashos është e pistë, duhet të vëmë 
një fashë të pastër, që të jetë pjesë e saj dhe bën mes’h mbi të. 
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Përmbledhja e leksionit të nëntë 

 Pastërtia është libri i parë i fik’hut. Kapitulli i parë i këtij 
libri përmbledh abdesin dhe mënyrën e marrjes së tij, e cila është 
larja e fytyrës, e duarve, dhënia mes’h kokës dhe pjesës së sipërme 
të këmbës me ujë, që duhet të jetë i pastër, i lejuar plotësisht dhe 
pa shtesa. Gjymtyrët e abdesit duhet të jenë të pastra. Abdesi 
duhet të merret me qëllim afrimin te Allahu i Madhëruar. 

Abdesi obligohet të merret me qëllim faljen e namazeve farze 
dhe nafile, gjatë tavafit të Haxhit dhe Umres, si dhe kur duam të 
prekim Kur'anin Fisnik. 

Abdesi prishet nga shkaqet e mëposhtme, si: dalja e urinës, e 
gazrave, gjumi, humbja e vetëdijes, nga çmenduria apo dehja. 
Gjithashtu, prishet edhe nga shkaqe të tjera, për të cilat 
medh’hebet islame nuk kanë rënë dakord. 

Nëse kemi fasho mbi vendet e mes’hit, kur marrim abdes dhe 
nuk kemi mundësi ta heqim mesten, duhet të bëjmë mes’h mbi 
fasho. Nëse kemi mundësi ta largojmë, e largojmë dhe bëjmë 
mes’h mbi fasho.  
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Pyetjet e leksionit të nëntë 

1. Përmend ajetin kur'anor që tregon obligimin e abdesit për 
atë që dëshiron të falë namazin. 

2. Trego mënyrën e marrjes së abdesit sipas këtij ajeti. 
3. A lejohet mes’hi gjatë abdesit me ujë të ri, përveç ujit të 

abdesit? 
4. Cili është rregulli i larjes së këmbëve gjatë abdesit te Ehli 

Syneti? 
5. Nëse myslimani ka për qëllim që me abdesin të pastrohet, 

të freskohet apo që ta shohin të tjerët, atëherë cili është rregulli i 
abdesit të tij? 

6. Në cilat çështje abdesi është i detyrueshëm dhe në cilat 
është mustehab? 

7. Ç’është hadethi i vogël dhe hadethi i madh? Cili është 
dallimi midis tyre? 

8. Përmend katër gjëra që e prishin abdesin. 
9. Cili është rregulli i atij që është i obliguar të bëjë gusul dhe 

në trupin e tij ka fasho? 
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Leksioni 10 

 

 

PASTËRTIA 3 

 

RREGULLAT E GUSULIT DHE TË TEJEMUMIT 

 

 

Cilat janë shkaqet që obligojnë gusulin? 

Islami ka vendosur larje të shumta, të pëlqyeshme, të cilat 
kërkojnë kohë të gjatë për t'u përmendur. Islami e ka bërë të 
detyrueshëm gusulin (larjen) në gjashtë raste. Ato janë: 

1- Gusuli i xhynubllëkut 
2-  Gusuli i hajdhit 
3- Gusuli i istihadhes së madhe dhe të mesme  
4- Gusuli nifasit  
5- Gusuli i prekjes së të vdekurit  
6- Gusuli i të vdekurit. 
Gusuli i të vdekurit është detyrim në veten e tij, në ndryshim 

nga pesë gusulet e tjera, të cilët nuk janë të detyrueshëm në veten 
e tij. Ato janë të obliguar me qëllim që të largohet hadethi i madh 
për të qenë të rregullt adhurimet që kanë lidhje me pastërtinë. 
Gusuli i istihadhes së madhe dhe të mesme dhe gusuli i prekjes së 
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të vdekurit veçohen vetëm në medh’hebin e Ehli Bejtit, ndërsa 
asnjë tjetër nga katër medh’hebet nuk i ka bërë detyrim këto dy 
gusule.  

Medh’hebi Hanbeli veçohet me një gusul tjetër dhe ai është gusuli 
i jobesimtarit, kur pranon Islamin. 

 

Mënyra e marrjes së gusulit  

Gjatë marrjes së gusulit duhet të kihen parasysh çështjet e 
mëposhtme: 

 1- Nijeti, duhet të jetë vetëm për Allahun. Gjatë marrjes së 
gusulit nuk duhet të ketë mëdyshje për vazhdimin e tij, apo nijet 
të pjesshëm, sepse kjo prish gusulin, edhe nëse e plotëson atë. Pas 
kësaj, gusuli konsiderohet i mangët. Mjafton që nijeti t’i 
përmbahet asaj që, kur të pyetet se përse po e merr gusulin, të dijë 
të përgjigjet dhe të mos çuditet apo të habitet. 

 2- Duhet të lahet e gjithë lëkura, të futet uji atje ku nuk 
mund të lahet, si dhe të largohen të gjitha pengesat që nuk e 
lejojnë ujin të arrijë në lëkurë. 

 3- Gjatë larjes duhet të kemi kujdes radhitjen e veprimeve. 
Larja duhet të fillojë nga koka, qafa e deri në fillim të trupit. Pas 
kësaj, ana e djathtë e trupit e më pas ana e majtë. Nëse ne lahemi 
në pishinë apo lumë, mjafton që të zhytemi plotësisht në ujë dhe 
të mos mbetet asnjë pjesë e lëkurës pa u lagur ose jashtë ujit gjatë 
zhytjes. Kjo bazuar në medh’hebin e Ehli Bejtit, ndërsa në katër 
medh’hebet e tjera, gusuli i saktë bëhet sipas mënyrës që është 
rënë dakord. 
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 4- Gusuli duhet të bëhet me ujë të pastër, i lejuar, dhe jo i 
përzier (nuk merret gusël me lëng shege, lëng molle, apo lëng 
trëndafili, etj.). Të mos ketë pengesa për përdorimin e ujit, siç 
është sëmundja apo dëmtimi i vetes apo i të tjerëve. Njeriu duhet 
të lajë vetë veten e tij, nëse është i aftë për këtë.  

 

Gusuli xhunub 

Allahu i Madhëruar thotë: “Nëse jeni të papastër (si pasojë 
e marrëdhënieve bashkëshortore apo e derdhjes së farës), 
pastrohuni (duke u larë krejtësisht)!”1 

Pasi pamë rregullat e përgjithshme të gusulit në Sheriatin 
islam vijmë dhe shohim rregullat e veçanta të çdo gusuli që 
përmendëm më sipër. I pari i tyre është gusuli xhunub. Rregullat e 
veçanta që lidhen me të, janë:  

1- Xhunub quhesh në një nga dy rastet: 

a) Dalja jashtë e spermës për çfarëdo lloj shkaku. 

b) Kryerja e marrëdhënieve, edhe nëse nuk shoqërohet me 
daljen e spermës, por mjafton vetëm hyrja e penisit. 

 2- Kur je xhunub, nuk mund të prekësh librin e Kur'anit 
Fisnik, emrat e Allahut dhe cilësitë e Tij, emrat e Profetëve dhe të 
Imamëve. Nuk mund të hysh në Qabe, në xhaminë e Profetit. 
Ndalohet qëndrimi në të gjitha xhamitë apo vendet e nderuara, 
leximi i sureve të mëdha: “Ikra”, “El Nexhm”, “Fusilet”, “Ha 
Mim” dhe “Sexhde”. 

1 Sure “El Maide”, ajeti 6. 
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 3- Është mekruh (e papëlqyeshme) për personin xhunub 
ngrënia, pirja dhe leximi i më shumë se shtatë ajeteve, përveç 
sureve që përmendëm, gjumi e gjëra të tjera. Nuk është mekruh, 
nëse hamë, pimë apo flemë me abdes apo tejemum në vend të 
gusulit. 

 4- Gusuli i xhunubit zëvendëson abdesin te medh’hebi i 
Ehli Bejtit, nëse gjatë gusulit del ndonjë prej shkaqeve që prishet 
abdesi, gusuli nuk prishet, ndërsa myslimani duhet të marrë 
sërish abdes. 

 

El Hajdhu 

 Hajdhi janë periudhat mujore te femrat, në çdo muaj, një 
herë ose dhe më tepër. Është dalja e gjakut me cilësi të veçanta, të 
cilat i njohin femrat. Çdo gjak që sheh femra, pasi mbush nëntë 
vjeç deri në menopauzë, quhet hajdh, nëse prej saj del qoftë edhe 
një pikë sa maja e gjilpërës, si dhe nuk kushtëzohet me rrjedhjen e 
gjakut, por mjafton me lënien e shenjës. Hajdhi vazhdon, nga më e 
pakta, tri ditë e deri në dhjetë ditë. Çfarë është më pak se tri e më 
shumë se dhjetë ditë nuk konsiderohet hajdh. Numri i ditëve të 
hajdhit ndryshon nga femra në femër. Në medh’hebin Hanbeli 
dhe Shafij hajdhi varion nga një ditë e një natë e deri në 
pesëmbëdhjetë ditë; në medh’hebin Maliki, jo për shtatzënat, 
shkon deri në pesëmbëdhjetë ditë, ndërsa për më të paktën nuk ka 
kufij. Medh’hebi Hanefi është në të njëjtin mendim me Ehli Bejtin. 
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Kushtet e hajdhit 

 Allahu i Madhëruar thotë: “Të pyesin ty (Muhamed) për të 
përmuajshmet e femrave. Thuaju: ‘Ajo është gjendje e 
dëmshme’. Prandaj, gjatë kësaj kohe, mos iu afroni atyre (për 
marrëdhënie), derisa të pastrohen. Pasi të pastrohen, atëherë 
afrohuni tek ato ashtu si ju ka urdhëruar Allahu. Pa dyshim, 
Allahu i do ata që pendohen fort (për gjynahet) dhe ata që 
pastrohen.”1 

  

Hajdhi ka kushtet e mëposhtme: 

 1- Për një grua me hajdh është e ndaluar çdo gjë që është e 
ndaluar për një xhunub. Këto i trajtuam më sipër.  

 2- Është e ndaluar të kryejë marrëdhënie me bashkëshortin 
e saj. 

 3- Duhet të marrë gusul pas përfundimit të periudhave për 
kryerjen e detyrimeve dhe të adhurimeve. Gusuli i hajdhit nuk e 
kompenson abdesin. Gruaja me hajdh duhet të marrë abdes para 
dhe pas gusulit, nëse dëshiron të kryejë një detyrim, si p.sh, 
namazin. 

 4- Ajo nuk duhet të agjërojë, të falë namazin dhe të kryejë 
tavafin. 

 5- Duhet të kryejë kaza gjithçka që nuk ka kryer gjatë kohës 
që ka qenë me hajdh, si p.sh: agjërimin e detyrueshëm, të cilin e ka 

1 Sure “El Bekare”, ajeti 222. 
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të ndaluar ta agjërojë gjatë kohës me hajdh, namazet vaxhibe jo 
ditore, sepse namazet vaxhibe ditore nuk duhet të kryhen kaza. 

 6- Nuk është i vlefshëm talaku (divorci) i saj. 

 

El Istihadha 

 Istihadha është një tjetër gjak që e sheh femra dhe që 
ndryshon në cilësi dhe rregulla nga hajdhi. Përgjithësisht është 
çdo gjak që sheh femra, para se të mbushë nëntë vjeç dhe, pasi e 
ka mbushur moshën e menopauzës dhe është më pak se tri ditë 
dhe më tepër se dhjetë ditë. Pra, nga ajo që njihet hajdh, ose që 
është shtesë në atë që njihet te femra si ditët e hajdhit. 

Istihadha, në varësi nga sasia e gjakut, ndahet në e vogël, e 
mesme dhe e madhe. 

 Nëse është e vogël, atëherë rregulli i saj është abdes për çdo 
namaz; nëse është e mesme, rregulli i saj është abdes për çdo 
namaz dhe gusuli për çdo namaz që vjen mbas kësaj istihadha; 
nëse istihadha vjen para namazit të drekës, atëherë duhet të 
merret gusul për namazet që vijnë pas saj e kështu me radhë. Nëse 
istihadha është e madhe, atëherë duhet të merret abdes dhe gusul 
për çdo namaz. Për namazin e sabahut abdes dhe gusul, për 
namazin e drekës dhe të iqindisë abdes dhe gusul, edhe nëse i 
bashkon, për namazin e akshamit dhe të jacisë abdes dhe gusul, 
edhe nëse i bashkon. Rregullat e istihadhas janë të veçanta për 
medh’hebin e Ehli Bejtit dhe jo për medh’hebet e tjera. 
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En Nifasu 

 Është gjaku që i del femrës për shkak të lindjes së fëmijës. 
Gjaku mund të dalë në një kohë, por mund të vazhdojë të rrjedhë 
për disa ditë. Nëse i kalon dhjetë ditë, nuk konsiderohet nifas. Në 
medh’hebin Hanbeli dhe Hanefi mund të zgjasë deri në dyzet 
ditë, ndërsa në medh’hebin Maliki dhe Shafij mund të zgjasë deri 
në gjashtëdhjetë ditë. Femra me nifas ka të njëjtat rregulla si gruaja 
me hajdh. Asaj nuk i lejohet të kryejë marrëdhënie seksuale, i 
ndalohet ndarja, nuk i lejohet të falë namaz, të agjërojë, të prekë 
Kur'anin, të futet në xhaminë e Profetit, të futet në Qabe, si dhe të 
qëndrojë në të gjitha xhamitë. Ajo duhet të agjërojë kaza, por jo të 
falë namazet. 

 

Larja e të vdekurit (guslul mejjit) 

 Islami dallohet për respektin e njeriut dhe nderimin e tij, 
qoftë ai i gjallë apo i vdekur. Nderimet e adhurimeve që na ka 
ftuar Islami t’i kryejmë për të vdekurin, që nga çasti i vdekjes dhe 
deri pas varrimit, janë argument i qartë për këtë. Një prej këtyre 
nderimeve është edhe larja e të vdekurit. Ne jemi të detyruar ta 
lajmë të vdekurin mysliman, edhe nëse është fëmijë i abortuar dhe 
ka kaluar katër muaj në barkun e nënës së tij. Përjashtim nga larja 
bën vetëm dëshmori në rrugën e Allahut të Madhëruar.  

 Larja e të vdekurit është farz kifaje, pra, nëse e lajnë disa, bie 
ky detyrim për të tjerët. Për larjen e të vdekurit kushtëzohet që 
personi që e lan, të jetë mysliman, në moshë madhore, të jetë 
mashkull për të vdekurin mashkull dhe të jetë femër për të 
vdekurin femër. Ai që e lan të vdekurin, duhet të marrë leje nga 
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kujdestari i të vdekurit. Kujdestari i të vdekurit është më i afërti i 
tij sipas shkallës së trashëgimisë.  

 

Tejemumi 

 Pasi përfunduam së foluri për abdesin dhe gusulin arrijmë 
te veprimi, se kush i zëvendëson, kur nuk kemi ujë, ose kur jemi të 
justifikuar nga përdorimi i tij. Ai është tejemumi.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe, nëse jeni të sëmurë ose 
gjendeni në rrugë, ose keni kryer nevojën natyrore, ose keni 
bërë marrëdhënie me gra dhe nuk gjeni ujë, atëherë fërkoni 
fytyrën dhe duart tuaja me dhè të pastër. Allahu, me të vërtetë, 
është Shlyes dhe Falës i gjynaheve.”1 

 Pra, uji i pastër është ai që përzgjidhet, ndërsa dheun e 
pastër detyrohemi ta përdorim, kur nuk kemi ujë, ose kur 
përdorimin e ujit e kemi të vështirë dhe dëmtohemi dhe 
frikësohemi nga armiku, apo frikësohemi nga ndonjë sëmundje, 
apo vështirësohemi të shërohemi me vonesë prej saj, apo 
detyrohemi të paguajmë shuma të konsiderueshme për ta arritur 
atë, apo frikësohemi se mund të poshtërohemi dhe të përulemi në 
arritjen e tij, apo uji që kemi, na nevojitet për të pirë, nuk ka dallim 
në këtë rast se i duhet vetë personit për të pirë apo të tjerëve. Edhe 
nëse uji duhet për ta pirë bagëtia, bie prej nesh detyrimi për t’u 
pastruar me ujë. Duhet të marrim tejemum. Gjithashtu, marrim 
tejemum, kur nuk ka kohë për të kërkuar ujë dhe për ta përdorur 

1 Sure “En Nisa”, ajeti 43. 
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atë, ose kur kemi ujë, por ai nevojitet për të larguar ndyrësitë nga 
trupi dhe rrobat. 

 

Mënyra e marrjes së tejemumit 

Mënyra e marrjes së tejemumit është e tillë. Myslimani bën 
nijet me zemër për të marrë tejemum në vend të abdesit apo 
gusulit, si afrim te Allahu i Madhëruar. Më pas i përplas të dyja 
duart në tokë dhe fshin me to fytyrën, duke filluar nga kufiri i 
dakjes së flokëve te balli e duke vazhduar me të dyja vetullat dhe 
pjesën e sipërme të hundës. Më pas me pëllëmbën e dorës së majtë 
fshin pjesën e sipërme të dorës së djathtë nga nyja e dorës deri te 
gishtat e saj, pastaj me pëllëmbën e dorës së djathtë fshin pjesën e 
sipërme të dorës së majtë nga nyja e dëri te gishtat. 

 

Çështje për t’u sqaruar 

 1- Tejemumi është i rregullt, kur e marrim në tokë, në rërë 
apo në gurë. 

 2- Është kusht që tejemumin duhet ta marrë vetë personi, të 
jetë sipas rregullit që përmendëm, toka dhe vendi që preket të jetë 
i pastër dhe të mos ketë pengesë midis tyre. 

 3- Tejemumi nuk lejohet të merret pa hyrë koha e namazit. 
Kur të hyjë koha, nëse mendon se mund të gjejë ujë, pastrohet me 
të e, nëse nuk gjen, merr tejemum dhe falet. 
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Përmbledhja e leksionit të dhjetë 

Feja islame ka bërë detyrim gjashtë larje. Gusuli duhet të jetë 
me ujë të pastër. Ai mund të jetë sipas radhës dhe mund të mos 
jetë i tillë. Gusuli për pastrim nga hadethi i madh është obligim 
për t’u falur, për të agjëruar, si dhe për të kryer tavafin. Personi që 
është me hajdh, nifas apo xhunub e ka të ndaluar të prekë 
Kur'anin, emrat e Allahut, cilësitë e Tij, emrat e Profetëve, të 
Imamëve, hyrjen në dy xhamitë e shenjta apo qëndrimin në të 
gjitha xhamitë e tjera, leximin e sureve të mëdha. Personi me 
hajdh dhe nifas veçohet, se nuk mund të kryejë marrëdhënie 
seksuale. Ndalohet të falë namaz, të agjërojnë, të bëjnë tavaf. 
Duhet të agjërojë kaza, por nuk e fal namazin kaza, si dhe nuk i 
lejohet ndarja nga bashkëshorti. 

• Hajdhi, istihadha dhe nifasi, të tria janë gjak që shfaqet te 
femrat, në raste të përcaktuara dhe çdonjëra prej tyre ka rregullat, 
kushtet dhe cilësitë e veçanta të saj. 

• Gusuli i të vdekurit është pjesë e nderimeve që ka bërë 
detyrim Islami për të respektuar njeriun, edhe pas vdekjes së tij. 

• Tejemumi është pastrim nga dheu, i cili zëvendëson 
pastrimin nga uji për të larguar hadethin e vogël apo të madh, kur 
mungon uji apo është e vështirë për t’u arritur ai. 
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Pyetjet e leksionit të dhjetë 

1. Cilat janë gusulet që i ka bër detyrim feja islame? Përmend 
mendimet e medh’hebeve islame rreth kësaj çështjeje. 

2. Përmend kushtet që duhet të plotësojë uji që përdoret për 
gusul. 

3. A duhet të ndiqet radha e veprimeve në gusul, apo jo? 
4. Trego çfarë i ndalohet personit që është xhunub. 
5. Cili është rregulli për talakun (divorcin) me hajdh? 
6. Çfarë është istihadhja? 
7. Sa është nifasi më i gjatë te medh’hebet islame? 
8. Cilat janë kushtet që duhet të plotësojë personi që lan të 

vdekurin? 
9. Në cilat raste tejemumi zëvendëson gusulin apo abdesin? 
10. A lejohet tejemumi menjëherë pas hyrjes së kohës së 

namazit? 
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Leksioni 11 

 

PASTËRTIA 4 

 

 Sheriati ka cilësuar si papastërti një sërë gjërash. 
Medh’hebet islame kanë rënë dakord mbi një pjesë prej tyre, 
ndërsa për një pjesë tjetër nuk kanë rënë dakord. Ndër to 
përmendim: 

 1- Urina e njeriut (e holla): Të gjitha medh’hebet kanë rënë 
dakord mbi papastërtinë e saj, ndërsa kanë mendime të kundërta 
për sa i përket urinës së kafshëve. Medh’hebi i Ehli Bejtit ka 
gjykuar për papastërtinë e kafshëve me shpirtin e rrjedhshëm që 
nuk u hahet mishi. Me termin “nefsu sailetu” ka qëllim mënyrën e 
daljes së gjakut të kafshës gjatë therjes së saj. Nëse gjaku prej 
kafshës del me vërtik, ajo është “nefsu sailetu”. Nëse del me qetësi 
dhe ngadalë, atëherë nuk është “nefsu sailetu”, si p.sh. peshku. 
Medh’hebet e tjera islame kanë veçori të tjera. 

 2- Urina e njeriut (e trasha): Të gjitha medh’hebet kanë rënë 
dakord mbi papastërtinë e saj, por kanë mendime të ndryshme 
mbi urinën e kafshëve. Medh’hebi i Ehli Bejtit thotë se urina e 
kafshëve që nuk u hahet mishi, është e papastër.  

 3- Gjaku i njeriut dhe gjaku i çdo kafshe me shpirt të 
rrjedhshëm. 

 4- Sperma e njeriut dhe e kafshëve me shpirt të rrjedhshëm. 
Medh’hebi Hanbeli dhe Shafij gjykon për pastërtinë e spermës së 
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njeriut dhe të kafshëve, me përjashtim (të qenit dhe derrit) te 
Shafijtë dhe (mishngrënësve) te Hanbelijtë. 

 5- Kafshët e ngordhura që kanë shpirt të rrjedhshëm. 
Myslimanët kanë rënë dakord mbi papastërtinë e saj dhe kanë 
dallime në kufomën e njeriut të vdekur. Ehli Syneti ka gjykuar 
mbi pastërtinë e njeriut, gjallë apo vdekur, ndërsa te medh’hebi i 
Ehli Bejtit kufoma e njeriut mysliman, është e papastër, pastrohet 
me gusul.  

 6- Qeni i tokës është i papastër në të gjitha medh’hebet, me 
përjashtim të Malikijve. 

 7- Derri i tokës është, gjithashtu, i papastër në të gjitha 
medh’hebet, me përjashtim të Malikijve. 

 8- Pijet dehëse janë të papastra në të gjithë medh’hebet. Në 
të përmblidhen të gjitha: alkooli, birra, etj. 

 9- Mohuesi i Zotit, i Teuhidit, i Profetësisë, si dhe i ndonjë 
prej detyrimeve të fesë (el kafiru).  

 10- Djersa e devesë xhelale. Xhelale është marrë nga xhelep, 
e cila është një kafshë që zakonisht ha papastërti. Djersa e devesë 
xhalale, kur del nga trupi, është e pistë. 

 

Rregullat mbi papastërtitë 

Rregullat mbi papastërtinë janë të shumta, aq sa besimtari 
sprovohet me to. Ndër më të rëndësishmet përmendim. 
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1- Atë që myslimani e merr nga dora e myslimanit, si dhe e 
ble nga tregu i myslimanit, është e pastër dhe nuk ka nevojë të 
bëjë kërkime dhe kontrolle rreth saj. Tregu i myslimanëve është 
ajo që shitet në vendet myslimane dhe në qytetet e tyre, apo në 
qytete, shumica e të cilave janë myslimane. 

2- Pika e gjakut, e cila gjendet ndonjëherë te veza, është e 
pastër, si dhe veza në përgjithësi. 

3- Gjaku që del në mes të dhëmbëve, është i papastër dhe 
nuk lejohet të kapërcehet, por, nëse është i përzier me pështymë, 
është i pastër dhe mund të kapërcehet. Nuk është e nevojshme 
larja e gojës për shkak të tij. 

4- Për vlefshmërinë e namazit dhe tavafit (vaxhibet dhe 
mustehabet e tyre) është kusht pastërtia e trupit dhe e rrobave, 
çfarëdo papastërtie qoftë ajo, e madhe apo e vogël, edhe sikur të 
jetë në masën e kokës së gjilpërës. 

5- Për vlefshmërinë e namazit është kusht pastërtia e vendit 
ku bëhet sexhdja dhe jo e vendeve të tjera. Nuk ka problem, nëse 
ka papastërti rreth e përqark, nëse ajo nuk është në trupin dhe në 
rrobat e njeriut.  

6- Duhet të bëhet pastrimi i vendeve të shenjta të Profetit 
Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), të 
Imamëve, të xhamive, si dhe të mureve të tyre të jashtme. 
Pastërtia është farz kifaje, nuk veçohet me personin i cili bën 
papastërtinë. Nëse të tjerët e bëjnë pastrimin, atëherë quhet i 
kryer. 
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7- Ndalohet ndotja e xhamive dhe e vendeve të shenjta, si 
dhe e çdo gjëje që kemi mësuar nga Sheriati se është e shenjtë, si: 
Kur'ani, xhamia e Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë 
mbi të e mbi familjen e tij!) dhe e gjithë Imamëve. 

8- Kush falet në rrobë të papastër, nga padija ose nga 
harresa, duhet të falet nga e para. Nëse i ka kaluar koha, duhet të 
falet kaza. Në rast se nuk ka dijeni mbi këtë, atëherë namazi i tij 
është i rregullt. 

 

Kalimi i papastërtisë nga një send në një tjetër 

 Papastërtia ka njëmbëdhjetë pika, të cilat quhen “llojet e 
papastërtisë”, pra, gjërat që janë të papastra në veten e tyre dhe 
ndotin të tjerat. Papastërtia ka një rregull të veçantë, që do të thotë 
se ajo nuk e pranon pastrimin dhe e ruan gjendjen e saj. 
Papastërtia kalon te gjërat e tjera, nëse ndërmjet saj dhe asaj që 
prek, ka lagështirë. Nëse papastërtia kalon te diçka tjetër, atëherë 
ajo quhet e papastër. Janë dhe disa çështje të tjera, të cilat 
besimtari duhet t’i njohë: 

 1- Nëse dyshon mbi ekzistencën e lagështirës te diçka, të 
qëndrojë te mosqenia e saj. Nëse ai është i bindur mbi ekzistencën 
e saj apo ka dyshim në pëhapjen e saj, të qëndrojë te mospërhapja. 

 2- Vërtetimi i papastërtisë mbi diçka bëhet nëpërmjet tri 
mënyrave: 

a) Duke e saktësuar vetë, për të arritur bindjen e plotë. 
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b) Të lajmërojë ata që janë të afërm ose bashkëpunëtorë të 
tij, për të kuptuar më mirë gjërat, si p.sh. të lajmërojë gruan në 
shtëpi, ose punëtorin e tij në vendin e punës. Nuk kushtëzohet as 
drejtësia dhe as mosha e tyre. Ai duhet të pranojë lajmin nga 
fëmija dhe nga mëkatari. 

c) Qartësia nga Sheriati. Kjo arrihet nëpërmjet dy 
dëshmitarëve të drejtë. 

d) Ashtu si kalon papastërtia nga një gjë e papastër në gjëra 
që takon e prek ajo, ashtu kalon edhe nga gjërat e papastra në të 
tjera që preken e takohen, nëse ndërmjet tyre ka lagështirë. 
Ekziston i papastri i parë, i dytë, i tretë. Po është e vërtetë se i 
papastri i katërt nuk mund të ndotë me tepër. Kjo do të thotë se 
nuk ekziston i papastri i pestë. 

 

Papastërtitë që nuk merren parasysh gjatë namazit 

Namazfalësi, është i falur nga disa lloj papastërtish. Ato 
janë: 

1- Gjaku i plagëve në trup dhe rroba, derisa të lirohet prej 
tyre. Personi që falet, nuk është i obliguar të lajë trupin dhe as 
rrobat e tij, derisa të lirohet prej tyre. Ai duhet të kujdeset, pa i 
fshehur ato dhe pa prekur vende të reja. Ky rregull është i veçantë 
vetëm për gjakun e këtyre plagëve dhe nuk përfshihen në të 
papastërti që burojnë nga kalimi i papastërtive të këtij gjaku në 
vende të reja. I njëjtë është rregulli edhe për çështjet e tjera të cilat 
nuk përfshihen në të papastërti gjatë  faljes së namazit.  
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2- Gjaku që del nga trupi dhe në rroba, por që është më pak 
se gjerësia e majës së gishtit të dytë të dorës pas gishtit të madh, i 
quajtur “gishti tregues”, me kusht që të mos të jetë gjak hajdhi, 
nifasi apo istihadhe. 

3- Ajo që nuk e përmbush mbulimin e obliguar në namaz, 
si p.sh. çorapet, nëse janë të pista. 

4- Çka është nga brendësia e trupit dhe e pasuesve të tij, si: 
cofëtina që ka ngrënë, alkooli që ka pirë, gjaku i pistë që është 
futur poshtë lëkurës, si dhe peri i pistë me të cilin është qepur 
lëkura. 

5- Rroba me të cilën mbahet fëmija i vogël. Nëna apo 
kushdo qoftë, është i falur, nëse bëhet pis me urinën e tij. Është një 
rregull i veçantë për rrobat dhe jo për trupin, si dhe është e 
veçantë për fëmijën dhe jo për të gjitha papastërtitë, për gruan 
edukatore dhe jo për burrin, edhe nëse është edukatore e tij; për 
gruan që ka vetëm një rrobë dhe jo për atë që ka shumë të tilla, 
sepse ka mundësi ta ndërrojë rrobën e pistë dhe të falet me një 
rrobë tjetër të pastër. 

 Të gjitha medh’hebet e tjera islame kanë rënë dakord me 
medh’hebin e Ehli Bejtit në faljen e atyre që falen mbi papastërtitë, 
si dhe janë ndarë në disa veçori. Edhe vetë katër medh’hebet, janë 
ndarë midis tyre në shumë veçori. Vendi nuk na lejon që t’i 
përmendim se cilat janë dallimet ndërmjet medh’hebeve. 
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Përmbledhja e leksionit të njëmbëdhjetë 

Sheriati i ka urdhëruar myslimanët të pastrohen prej atyre 
gjërave që i ka përshkruar si papastërti. Këto gjëra quhen edhe 
“origjina e papastërtive”. Ato janë: urina e njeriut (e holla dhe e 
trasha) dhe e çdo kafshe që ka shpirt të rrjedhshëm, gjaku i njeriut 
dhe i kafshëve që kanë shpirt të rrjedhshëm, sperma e njeriut dhe 
e kafshëve që kanë shpirt të rrjedhshëm, cofëtinat e kafshëve që 
kanë shpirt të rrjedhshëm, qeni dhe derri i tokës, pijet alkoolike, 
jobesimtari, djersa e devesë xhelale. 

Gjithashtu, mësuam se papastërtitë kalojnë nga vendet e 
papastra te gjërat që ngjitin, ose prekin, nëse ndërmjet tyre ka 
lagështirë. Ajo që preket prej saj, quhet e papastër. Kalimi i 
pastërtisë te të tjerat vërtetohet nëpërmjet tri mënyrave. Ajo është: 
vëzhgimi nga vetë personi, që të bindet, njoftimi i të tjerëve që 
janë të afërm ose bashkëpunëtorë të tij, si dhe vërtetimi i Sheriatit. 
Mësuam se Sheriati i ka lehtësuar falësit e namazit nga 
papastërtitë. Ai i ka çliruar nga pastrimi i tyre, në disa raste. 
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Pyetjet e leksionit të njëmbëdhjetë 

1. Cili është kuptimi i togfjalëshit “origjina e papastërtive”? 
2. Cili është kuptimi i fjalës “xhelaje”? 
3. A është i obliguar myslimani të bëjë kërkime dhe të vërtetojë 

pastërtinë e gjërave që ai ble në tregun e myslimanëve? Nëse ka 
veçori mbi këtë çështje, përmendi ato. 

4. Cilat janë adhurimet që kushtëzojnë pastërtinë e trupit dhe të 
rrobave? 

5. Cili është rregulli mbi atë që falet me rroba të papastra, nga padija 
dhe më vonë mëson mbi papastërtinë e tij? 

6. A kushtëzohet drejtësia te të afërmit dhe bashkëpunëtorët, nëse 
ata na njoftojnë mbi diçka që është e pastër? 

7. A kalon papastërtia nga i papastri i parë te ai që është ngjitur me 
të, nëse ndërmjet tyre ka lagështirë? 

8. Ai që fal namazin, është i çliruar nga disa papastërti. Përmendi 
ato. 
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Leksioni 12 

 

 

PASTËRTIA 5 

 

Pastruesit dhe rregullat e tyre 

  Sheriati, ashtu sikurse bëri detyrim abdesin dhe gusulin për 
pastrimin e hadethit, ka bër detyrim edhe pastruesit për pastrimin 
nga ndyrësitë, për t’u plotësuar e jashtmja e njeriut me të 
brendshmen e tij, duke ecur drejt pastrimit të plotë dhe të 
përgjithshëm, për të cilin kujdeset Islami për besimtarët e tij. 
Pastruesit me të cilët bëhet largimi i papastërtive janë: 

 

1- Uji  

 Allahu i Madhëruar thotë: “Duke lëshuar prej qiellit ujë të 
pastër.”1 

“Dhe lëshoi nga qielli shi, për t’ju pastruar nëpërmjet atij.”2 

 Me ujin pastrohet çdo papastërti. Grupet e tij, mënyra e 
pastrimit dhe veçoritë e tij, do t’i sqarojmë në këtë leksion. 

 

1 Sure “El Furkan”, ajeti 48. 
2 Sure “El Enfal”, ajeti 11. 
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2- Toka 

 Ajo është pastruese për të jashtmen e këmbës dhe të 
shapkave, nëse bëhen pis gjatë ecjes. Mes’hi, nëse papastërtia 
bëhet gjatë ecjes dhe jo nga ndonjë shkak tjetër, ndërsa toka, gjatë 
pastrimit, duhet të jetë e pastër dhe e thatë. Nëse largohet 
papastërtia gjatë ecjes, pastrohet e jashtmja e këmbës dhe shapka. 

 

3- Dielli  

 Ai është pastrues për tokën dhe për çdo gjë që qëndron e 
fiksuar në të, si: shtëpitë, pemët, dyert dhe anijet. Pastrimi i tyre 
nga dielli kushtëzohet që lagia e tyre të jetë bërë nga dora. Kur të 
thahet lagështira e tyre, për shkak të diellit dhe jo prej ndonjë 
shkaku tjetër, atëherë pastrimi i tyre është i jashtëm dhe i 
brendshëm, pasi është larguar papastërtia e dukshme.  

 

4- El Istihaletu (trasformimi) 

  Qëllimi i kësaj është që të ndryshojë, të transformojë një gjë 
nga natyra e saj origjinale në diçka tjetër të njohur në traditë, p.sh: 
transformimi i drurit në hi, i ujit në avull. Çdo papastërti e 
ndryshon dhe e transformon brendësinë e saj në një realitet tjetër, 
bëhet e pastër. Transformimi i drurit në qymyr, i qumështit në 
djathë, i dheut në qeramikë, nuk konsiderohet transformim, sepse 
thelbi i transformimit është ndryshimi i realitetit të diçkaje, ndërsa 
në shembujt e mësipërm mbeti ky realitet dhe ndryshuan veçoritë 
e tij.  
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5- Ndryshimi 

 Pastrimi i verës, kur kthehet në uthull. 

 

6- Islami 

 Është pastrues për jobesimtarin e të gjitha llojeve, edhe për 
atë që ka dalë nga Islami. Kur jobesimtari pranon Islamin, quhet i 
pastër dhe nuk ka nevojë të pastrohet me ujë. 

 

7- Pasimi 

 Ai është pastrues për fëmijët e jobesimtarit. Nëse pranon 
Islamin një jobesimtar, atëherë fëmijët dhe nipërit e tij janë të 
pastër. Nëse një jobesimtare pranon Islamin, fëmija e saj është i 
pastër, edhe nëse babai i fëmijës (bashkëshorti i saj) vazhdon të 
jetë jobesimtar.  

 

8- Largimi i papastërtisë 

 Nëse ka papastërti në gojën e maces apo në trupin e saj, apo 
në gojën e pulës, apo papastërtitë e gjakut në trupin e kafshëve të 
porsalindura nga barku i nënës së tyre, plaga në trupin e tyre, të 
gjitha këto pastrohen me largimin e papastërtisë dhe nuk kanë 
nevojë për t’u pastruar. Për sa i përket njeriut, pastrohet goja e tij, 
kur është me gjak, apo me ndonjë papastërti tjetër, vetëm me 
nxjerrjen jashtë të tij dhe kjo, sepse nuk lejohet ngrënia e 
papastërtive.  
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9- Mosprania 

 Kur mësohet papastërti në trup, në rroba dhe në gjëra të 
tjera të myslimanit, nëse ai largohet dhe kthehet, gjithçka që ka 
qenë para saj e papastër, gjykohet e pastër, me përjashtim, nëse 
vetë i mospranishmi lajmëron se papastërtia akoma qëndron në 
trupin e tij, apo në gjërat e tjera të tij, ose konstatohet qëndrimi i 
papastërtisë dhe mospastrimi i saj nga ana e të mospranishmit për 
shkaqe të ndryshme. 

 

10- Pastrimi i kafshës 

 Më sipër theksuam se lejohet ngrënia e mishit të kafshëve 
që kanë shpirt të rrjedhshëm, si: pula, pata, lopa, delja. Ato e kanë 
të pastër urinën dhe sekrecionet. Nëse bëhet zakon ngrënia e 
papastërtive, nuk lejohet ngrënia e mishit të tyre, ndërsa urina dhe 
sekrecionet e tyre janë të papastra. Prej këtij rregulli nuk mund të 
dalin vetëm se me pastrim. Kjo arrihet, kur kafsha ndalon së 
ngrëni papastërti për një periudhë të caktuar kohore. Nëse 
plotësohet kjo kohë, lejohet ngrënia e mishit të saj dhe 
konsiderohet e pastër urina dhe sekrecionet e saj. Pastërtia e 
devesë arrihet për 40 ditë, e lopës për 20 ditë, e deles për 10 ditë, e 
patës për 5 ditë, e pulës për 3 ditë, ndërsa për të tjerat është e 
mjaftueshme periudha që duhet zakonisht për daljen nga veçoritë 
e papastërtisë. 

 Ky është grupi i pastruesve që largon i papastërtitë nga 
gjërat që janë ndotur. E para e tyre është uji dhe e katërta është 
istihaletu, për të cilat kanë rënë dakord të gjitha medh’hebet 
islame, ndërsa të gjithë pastruesit e tjerë janë pjesë e medh’hebit të 
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Ehli Bejtit. Ka edhe pastrues të tjerë në medh’hebet e tjera, si p.sh, 
në medh’hebin Hanefij, zjarri është pastrues i baltës, si dhe regjia 
(kripa) është pastrues i lëkurës së kafshëve të therura. 

 

Ndarja e ujërave dhe rregullat për secilin prej tyre 

Allahu i Lartësuar e ka veçuar ujin me cilësi të veçanta dhe 
veçori të shumta, të cilat nuk i gjejmë te asgjë tjetër. Në të ne 
shohim veçori të gjera të Sheriatit. 

 

1- Uji plotësisht i pastër (el maul mutlak) 

Çdo gjë që thirret me termin “ujë”, pa shtesa dhe cilësi të tjera. 
Rregulli i tij në Sheriat është i pastër në veten e tij, pastrues për të 
tjerët. Ky është edhe kuptimi i fjalës “pastrim” në fjalën e Allahut 
të Madhëruar: “Duke lëshuar prej qiellit ujë të pastër,”. 

Ky është zmadhim në pastrimin e tij. Ai ndahet në mu'tesim 
dhe kalil. Mu'tesim ndahet, gjithashtu, në ujë të rrjedhshëm, ujë 
shiu dhe në ujë el kurru. 

 

2- Uji i përzier (el amul mudaf) 

 Është uji që nuk mund të thirret i vetëm me termin “ujë”, 
por ka nevojë për diçka që të shtohet në të, si p.sh: uji magjik, ujë 
shege dhe të gjithë ujërat që përzihen me lëngjet e frutave dhe 
shtohen në të, ose ujërat që kanë qenë të pastër në vetvete dhe më 
pas janë përzierë me të tjera gjëra, si p.sh: çaji, sherbeti, dhalli. 
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Rregulli i ujit të shtuar është i pastër në veten e tij dhe jo pastrues 
për të tjerët. Nuk është e lejueshme të përdoret për pastrim nga 
papastërtitë, as për hadethin e vogël dhe as për hadethin e madh. 
Ai bëhet i papastër, nëse përzihet pak ose shumë prej tij me 
papastërti. Ky është në ndryshim me ujin mutlak, i cili, kur është 
shumë (siç do të vijë në vijim), nuk ndotet, vetëm kur i ndryshon 
ngjyra, shija apo era e tij nga papastërtitë që përzihen me të. 

 

3- Uji el mu'tesim 

 Me këtë kuptojmë ujin plotësisht të pastër që nuk është i 
paktë, por është i shumtë. Ai përmbledh:  

a) Uji i shiut. 

b) Uji i rrjedhshëm, si p.sh: uji i burimeve, i puseve, i lumenjve, 
i ujëvarave. Ky ujë ka burim që e furnizon nga poshtë, lart apo 
anash, që do të thotë se është në lëvizje të vazhdueshme.  

c) Uji i ndenjur, masa e të cilit arrin madhësinë e el kurr'rr. El 
kurr'rru është masa që arrin në (377.5) kilogram. 

 Rregulli i el mu'tesim është se ai nuk ndotet nga përzierja 
me papastërtitë, vetëm nëse ndryshon një nga tri cilësitë e tij dhe 
ato janë: ngjyra, shija dhe era. Kjo shkaktohet realisht nga 
përzierja me papastërti dhe jo nga ndonjë shkak tjetër, si qenia 
pranë papastërtive. 
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4- Uji i paktë (el maul kalijl) 

 

 Ai është çdo ujë plotësisht i pastër (mutlak), jo i shumtë si 
uji i gotës, i ibrikut, i rezervuarit të vogël, si dhe i enëve të gatimit, 
etj. Rregulli i tyre është si i ujit el mu'tesim i pastër, në vetvete dhe 
pastrues nga papastërtitë, por ai ndotet nga bashkimi me 
papastërtitë, edhe nëse nuk i ndryshojnë tri cilësitë e tij.  

 

Mënyra e pastrimit me ujë 

 Mënyra e pastrimit është e ndryshme. Nganjëherë ajo 
ndryshon me ndryshimin e papastërtive dhe nganjëherë tjetër ajo 
ndryshon me ndryshimin e pastruesve. Në pikat e mëposhtme ne 
do të mundohemi të qartësojmë mënyrën e pastrimit me ujë në 
formën më të qartë dhe më të shkurtër. 

1- Uji plotësisht i pastër (el mutlak) është pastrues për çdo 
papastërti dhe i vetvetes së tij, nëse ndotet. Nëse uji i pakët ndotet 
dhe el kurr'rr nëse ka ndryshuar nga papastërtitë, ato të dy 
pastrohen nga reshjet e shiut kur bien mbi to, ose nëse bashkohen 
me çdo lloj uji el mu’tesim, me kusht që të përzihen me të.  

2- Është kusht që për pastrimin e çdo papastërtie, fillimisht, 
duhet të largojmë papastërtinë me fërkim dhe shkërmoqje dhe 
shtrydhje. Kjo larje quhet Heqje papastërtie. Uji i përdorur në të 
quhet ujë i përdorur për pastrim. Ai është i papastër dhe nuk 
lejohet të pastrosh me të papastërti tjetër. Nëse është një enë e 
papastër dhe ka lëpirë qeni në të, fillimisht duhet të largojmë 
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papastërtinë, së dyti, duhet ta fërkojmë me dhè (et ta'fijr), më pas 
duhet ta lajmë më ujë. 

3- Me ujin e shiut pastrohet çdo papastërti, duke nisur nga 
uji, toka, shtresat (tapetet) enët, duke u mjaftuar me nxjerrjen e 
tyre në shi pa qenë e nevojshme që të lahet disa herë dhe pa pasur 
nevojë për të fërkuar, por duhet fillimisht të kemi larguar 
papastërtitë dhe të bëhet et ta'fijr (ujë i përzier me dhe), si e 
përshkruam më sipër. 

4- Me ujin e rrjedhshëm pastrohet çdo papastërti, duke e 
lënë në ujë dhe duke e fërkuar atë aty ku ka nevojë, si tapetet, etj, 
pa pasur nevojë që t’i rilajmë. Lahen vetëm enët e pista, ku ka 
lëpirë, ose ka pirë derri, ose ka ngordhur miu në to. Pastrimi i tyre 
me ujë të rrjedhshëm ose të ndenjur, si dhe me ujë të paktë ka 
nevojë për disa larje. 

5- Pastrimi i enëve me pak ujë ka nevojë për dy larje pas 
larjes së papastërtisë, nëse është bërë pis me urinë. Nëse është bërë 
pis me diçka tjetër veç urinës, atëherë mjafton vetëm një larje. Ena 
ku ka lëpirë qeni, ka nevojë që, fillimisht, të pastrohet me dhè (et 
ta'fijr) e më pas të lahet dy herë me ujë të paktë. Nëse është bërë 
pis nga ngordhja e miut në të apo ka pirë derri prej saj, atëherë 
duhet të lahet shtatë herë me ujë të paktë e, nëse është bërë pis me 
diçka tjetër veç kësaj, atëherë duhet të lahet tri herë me ujë të 
paktë. 
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Përmbledhja e leksionit të dymbëdhjetë 

 Islami ka obliguar pastruesit që njeriu të ketë mundësi të 
largojë papastërtitë në jetën e tij të përditshme. Ato janë: uji, toka, 
dielli, istihaletu, ndryshimi, Islami, pasimi, largimi i papastërtisë, 
padija, pastrimi i kafshës. 

Uji konsiderohet si pastruesi më i rëndësishëm në jetën e 
besimtarit. Ai ndahet në ujë mutlak, ujë i përzierë. Uji mutlak 
ndahet në (mu'tesim) dhe ujë i paktë. Këto ndarje kanë edhe 
rregullat e tyre të veçanta. Secili pastrues ka mënyrën e tij të 
veçantë të pastrimit. Mënyrat e largimit të papastërtive janë të 
ndryshme. Pastrimi i lëpirjes së qenit ka nevojë që, fillimisht, të 
pastrohet me dhè (et ta'fijr), sikurse papastërtia nga ngordhja e 
miut apo pirja e derrit në një enë të caktuar. Pastrimi i tyre bëhet 
shtatë herë me ujë të rrjedhshëm, me ujë të paktë, ose me ujë të 
ndenjur. Në të njëjtën kohë, kjo enë, nëse bëhet pis me ndonjë 
papastërti tjetër, ka nevojë të lahet vetëm tri herë. 
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Pyetjet e leksionit të dymbëdhjetë 

1. Cilat janë papastërtitë që largohen me dhè? Si bëhet largimi 
i papastërtisë me dhè? 

2. Si bëhet pastrimi me diell? Cilat janë gjërat që pastrohen 
prej tij? 

3. Trego qëllimin për pastrimin e kafshës. Cili është rregulli i 
saj? 

4. Cili është kuptimi i togfjalëshit “ujë i shtuar”? Cili është 
rregulli i tij? 

5. Cilat janë ndarjet e mu'tesim? Cili është rregulli i çdonjërës 
prej tyre? 

6. Nëse qeni lëpin në një enë, si bëhet pastrimi i saj? 
7. Shpjego si bëhet pastrimi i enës që ka pirë derri në të, ose 

në të cilën ka ngordhur miu. 
8. Si bëhet pastrimi i gjërave me ujin e shiut? 
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Leksioni 13 

 

 

NAMAZI (1) 

  

Rëndësia e namazit dhe roli i tij pozitiv në jetën e njeriut 

 Namazi është detyrimi i parë dhe nga shtyllat kryesore në 
Islam. Allahu i Madhëruar e ka bërë atë qetësi për shpirtrat, 
ngopje për natyrën e njeriut, ushqim për shpirtin dhe shtyllë 
mbështetëse për moralin. Profeti Fisnik (Paqja e bekimi i Allahut 
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) e ka krahasuar atë me një lumë: 
“Nëse në derën e shtëpisë së ndonjërit prej jush do të ishte një lumë dhe 
ai çdo ditë do të lahej pesë herë në të, në trupin e tij a do të mbetej ndonjë 
papastërti?” I thanë: “Jo.” I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i 
Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) vazhdoi: “Shembulli i namazit 
është si shembulli i këtij lumi që kalon. Sa herë falet, fshihen edhe 
gjynahet ndërmjet namazeve.”1 

Namaz do të thotë që myslimani të takohet pesë herë në 
ditë me Zotin e tij, i drejtohet dhe lidhet me Të, i paraqet Atij 
nevojat e tij, i kërkon Atij ndihmë në përballimin e jetës dhe për 
qetësimin e shpirtit. Kjo lidhje, që përsëritet çdo ditë, bëhet për të 
forcuar lidhjen me Allahun e Madhëruar deri në atë masë sa njeriu 
të çlirohet nga sundimi i dynjasë dhe ndikimi i fortë material mbi 

1 “Uesailu Shiia”: “Kitabu salat”, vëll. 3, f. 7. Botoi “Daru ihjau et turath el 
arabi”. 
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të. Pa namaz, njeriu e humbet lidhjen e tij me qiellin. Nëse e 
humbet lidhjen e tij me qiellin, atëherë atë e sundon toka. Ai është 
i lirë në të, duke e udhëhequr instinktet dhe epshet kudo që 
dëshiron. Namazi e shpëton atë nga poshtërimi i shkuarjes pas 
materiales, si dhe e nderon me madhështinë e adhurimit të 
Allahut të Lartësuar. Ky është edhe shkaku që Profeti Muhamed 
(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) e ka 
përshkruar namazin si “Lartësim për besimtarin”. 

Rrregullat e namazit, në mënyrën me të cilën erdhi me të 
Islami, është përmbledhja që tregon vërtetësinë dhe madhështinë 
e kësaj feje. Ajo fe që nuk është e pranishme përditë, në mënyrë të 
përsëritur, nuk ka ndikim në jetën e njeriut. Sa sekte dhe grupe 
fetare paraqiten një herë në javë në jetën e njeriut?! Islami, në jetën 
e njeriut, është i pranishëm, më e pakta pesë herë në ditë. 

 

Namazi në Kur'anin Fisnik 

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Vërtet, namazi të ruan nga 
shthurja dhe nga çdo vepër e shëmtuar.”1 

Allahu i Madhëruar ka thënë: “(Allahu i ndihmon edhe) 
ata, të cilëve, nëse u japim pushtet në Tokë, kryejnë faljet, japin 
zekatin.”2 

Me gjuhën e Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!), ka thënë: “O 
Zoti im, bëj që unë dhe pasardhësit e mi të kryejmë përherë 
namazin! O Zoti ynë, na i prano lutjet!”1 

1 Sure “El Ankebut”, ajeti 45. 
2 Sure “El Haxhxh”, ajeti 41. 
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Me gjuhën e Isait (Paqja qoftë mbi të!), ka thënë: “Ai më ka 
porositur që të falem e të jap zekat sa të jem gjallë.”2 

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Namazi është detyrë për 
besimtarët në kohë të caktuar.”3 

Dhe: “O djali im, kryeje namazin, urdhëroje të mirën, 
pengoje të keqen.”4 

Në të gjitha ajetet e mësipërme vërejmë se Kur'ani përdor 
termin “ekimu” - “fale namazin” dhe nuk përdor termin tjetër 
“sal'li” - “falu”. Dallimin midis tyre është se termi i dytë 
nënkupton se personi është i obliguar për faljen e namazit, ndërsa 
termi i parë, që është përsëritur 18 herë në Kur'anin Fisnik, mbi 
temën e namazit, tregon një kuptim më të madh, se myslimani 
nuk duhet të mjaftohet vetëm me kryerjen e namazit, por ai duhet 
ta kërkojë dhe ta bëjë namazin një dukuri shoqërore dhe bazë në 
jetën e tij. Falja e namazit është diçka më e madhe dhe më e 
rëndësishme nga vetëm kryerja e tij. 

Dikush mund të pyesë: “Ne vërejmë disa që falin namazin, 
kryejnë gjynahe, vepra të turpshme e të pahijshme, atëherë pse në 
Kur'an thuhet që namazi të ndalon nga veprat të turpshme e të 
pahijshme”? 

 Përgjigjja për këtë është: Doktori, kur thotë se ky ilaç është 
shërues i kësaj sëmundjeje, fjala e tij është e vërtetë dhe e saktë, si 
dhe qëllimi i tij është se shërimi do të realizohet, nëse i sëmuri do 

1 Sure “Ibrahim”, ajeti 40. 
2 Sure “Merjem”, ajeti 31. 
3 Sure “En Nisa”, ajeti 103. 
4 Sure “Llukman”, ajeti 17. 
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t’i marrë ilaçet në mënyrën dhe kushtet e caktuara për të. Nëse i 
sëmuri i merr ilaçet pa u kujdesur për mënyrën dhe kushtet që i 
janë caktuar, atëherë nuk ka për t’u arritur ky shërim. Por kjo nuk 
do të thotë se fjala e doktorit nuk ka qenë realiste dhe e vërtetë. 
Kështu është edhe çështja e namazit. Ai, me natyrshmërinë e tij, e 
ndalon njeriun nga veprat e turpshme e të pahijshme. Kjo 
realizohet vetëm nëse namazi falet i bazuar në atë që na ka 
urdhëruar Allahu i Madhëruar, si dhe shpirti i tij është i përgatitur 
për këtë. Çështja e Kur'anit është e njëjtë me atë që thotë se zjarri 
është djegës. Kjo është e vërtetë, por ajo nuk dëmton me 
vërtetësinë e saj djegien e një druje, e cila është e lagur me ujë dhe, 
kur e hedhim në zjarr, nuk digjet. Zjarri është djegës i diçkaje që 
është e gatshme për t’u djegur. Gjithashtu, edhe namazi ndalon 
nga veprat të turpshme e të pahijshme dikë që është i gatshëm për 
këtë. Ndërsa personi që është i vendosur të qëndrojë në veprat të 
turpshme e të pahijshme, nuk i vlen namazi për asgjë. 

 

Përmendja e namazit në hadithet profetike 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) ka thënë: “Allahu i Madhëruar ka bërë te mua kënaqësinë 
më të madhe dhe gjënë më të dashur, namazin. Është e njëjtë sikur ka 
bërë të dashur tek i urituri ushqimin dhe tek i eturi ujin. I urituri, pasi 
ha, ngopet dhe i eturi, pasi pi, e shuan etjen, ndërsa unë, nuk ngopem me 
namaz.”1 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) ka thënë: “Sa herë vjen koha e namazit, një engjëll u 

1 “Mustredik Uesail”, 3/42. Botoi “Muesesetu Alul Bejt”. 
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thërret njerëzve: ‘Ngrehuni dhe fikni me namaz zjarrin që është ndezur 
mbi trupat tuaj!’”1 

 Një ditë, i Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë 
mbi të e mbi familjen e tij!) porositi shërbëtorin e tij, Enesin: “O Enes, 
fal namazin e lamtumirës, sikur ti nuk do të falësh më namaz tjetër pas 
tij. Gjatë faljes shiko në vendin e sexhdes dhe mos shiko kush është në të 
djathtën dhe të majtën tënde, si dhe dije se je para dikujt që të sheh dhe ti 
nuk e sheh atë.”2 

 

Domosdoshmëria e frikësimit të zemrës në namaz 

 Allahu i Madhëruar ka thënë: “Me të vërtetë, janë të 
shpëtuar besimtarët, të cilët janë të përulur në namazin e tyre.”3 

Është e domosdoshme që personi që fal namazin, të lidhet 
me të shpirtërisht, emocionalisht dhe mendërisht. Duhet të jetë i 
frikësuar gjatë tij, i kujdesshëm në përmbajtje, në kuptime dhe në 
lëvizjet e tij.  

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) ka thënë: “Robi, kur falet, nuk i shkruhet nga namazi i 
tij, as një e gjashta dhe as një e dhjeta, por i shkruhet më pak se kaq.”4 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) ka thënë: “Allahu nuk e pranon namazin e robit, nëse 
nuk e sjell zemrën e tij së bashku me trupin e tij.”1 

1 “Men la jehdururhu el fakijh”, 1/208. Botoi “Xhamiatu muderrisijn”. 
2 “Mustredik Uesail”, 4/103. Botoi “Muesesetu Alul Bejti”. 
3 Sure “El Mu’minun”, ajetet 1-2. 
4 “Biharul Enuar”, 81/249. Botoi “Muesesetu el uefau, Bejrut”. 

113 

                                                            



...........................................................  Leksione në dispozitat islame   1   ........................................................  

Ndarjet e namazit 

 Allahu i Madhëruar e ka ndarë namazin në dy grupe:  

1. Namazet farze dhe ato janë: 

a)  Pesë namazet ditore. Numri i rekateve të tyre në një ditë 
është 17 rekate. (sabahu 2 rekate, yleja 4 rekate, ikindia 4 rekate, 
akshami 3 rekate dhe jacia 4 rekate). 

b) Namazi i xhumasë, nëse plotësohen kushtet e tij. 

c) Namazi i dukurive, kur ndodh ndonjë dukuri qiellore, si 
p.sh: tërmete, vetëtima, eklipsi i diellit dhe i hënës, era e zezë e 
frikshme. 

ç) Namazi kaza. Ai është çdo namaz që i ka kaluar koha 
dhe nuk është kryer në kohën e tij. Personi duhet ta kryejë atë më 
pas. Gjithashtu, djali i madh duhet të kryejë namazin e babait të 
tij. 

d) Namazi i tavafit. Ky namaz është gjatë Haxhit. Pasi 
kryejmë ceremoninë e tavafit, duhet të falim namazin e tavafit. Kjo 
është në medh’hebin e Ehli Bejtit, Maliki dhe Hanefi, ndërsa në 
medh’hebin Shafij dhe Hanbelij është mustehab. 

 e) Namazi i xhenazes. Çdo i vdekur mysliman, që ka 
mbushur gjashtë vjeç, është obligim që myslimanët t’i falin 
namazin në një mënyrë të veçantë. Ky namaz është kifaje, që do të 
thotë se, nëse e falin një pjesë, bie obligimi nga të tjerët në faljen e 
tij, por, nëse nuk falet nga askush, atëherë të gjithë janë 
gjynahqarë. 

1 “Mijzanul hikmetu”, 2/1637. Botoi “Darul hadijth”. 
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2- Namazet mustehabe. Ato janë të shumta, si: namazi i 
shiut, namazi i vijës së fluturimit, namazi i harresës dhe të 
përditshmet, të cilat, në medh’hebin e Ehli Bejtit, janë 34 rekate. 
Tetë rekate falen para namazit të drekës, tetë rekate para namazit 
të ikindisë, katër rekatë falen pas namazit të akshamit, dy rekate 
falen pas namazit të jacisë, tetë rekate të namazit të natës, dy 
rekate të shef'it dhe një rekat të vitrit. Dy rekate të namazit të 
sabahut quhen ndryshe edhe të fexhrit. 

 

Përmbledhja e leksionit të trembëdhjetë 

 Namazi është lartësim për besimtarin. Sheriati e ka 
obliguar namazin që njeriu të jetë i lirë nga kënaqësitë mbytëse të 
dynjasë dhe nga ndikimi i epsheve. Ky është nga argumentet 
madhështore të kësaj feje. 

 Kur'ani Fisnik nuk e emërton namazin me termin “sal'li”, 
por me termin “ekim”, për të treguar se detyrimi i myslimanit nuk 
përfundon vetëm me kryerjen e namazit, por ai, gjithashtu, duhet 
ta bëjë namazin dukuri dëshmuese në shoqëri. Besimtari duhet ta 
falë namazin e tij me frikë dhe të ndikohet prej tij, sepse Allahu i 
Madhëruar nuk e pranon namazin e robit vetëm se me gradën që 
e ka kërkuar.  

 Namazet farze janë: pesë namazet ditore, namazet kaza, 
namazi i xhumasë, namazi i tavafit dhe namazi i xhenazes.  
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Pyetjet e leksionit të trembëdhjetë 

1. Çfarë mesazhi transmeton thënia e Profetit Muhamed 
(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), duke e 
krahasuar namazin me lumin? 

2. Si është namazi, argument i madhështisë së Islamit? 
3. Kur'ani Fisnik, në emërtimin e namazit, nuk ka përdorur 

termin “namaz”, por ka përdorur edhe termin “ekim, kiamet, 
jekumun”. Çfarë kuptohet me këtë? 

4. Nëse namazi na ndalon nga veprat e turpshme e të 
pahijshme, atëherë përse shohim disa që falin namazin, të kryejnë 
vepra të turpshme e të pahijshme? 

5. Cili është ligji i namazit të tavafit në medh’hebin e Ehli 
Bejtit dhe në të gjitha medh’hebet e tjera islame? 

6. Përmend disa prej namazeve mustehab. 
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Leksioni 14 

 

 

NAMAZI (2) 

 

Hyrja në namaz 

 Para se besimtari të falë namazin, janë një sërë masash për 
të cilat ai duhet të kujdeset. Ato janë: koha, Kibla, mbulimi, vendi, 
ezani dhe ikameti. 

 

1- Koha 

 Çdo namaz ka kohën e tij të caktuar për t’u kryer, sido që të 
jetë ai, farz apo mustehab. Këtu veçojmë namazet mustehabe, të 
cilat njeriu i fal me vullnetin e tij.  

Kohët e namazeve farz janë si më poshtë: 

  a) Namazi i sabahut është prej daljes së dritës (agimi) deri 
në lindjen e diellit. 

  b) Namazi i drekës është nga zeuali i diellit e deri në 
aksham. Kuptimi i zeualit është kur dielli shmanget nga pika e 
zenitit dhe nis rrugëtimin drejt perëndimit. Në medh’hebin e Ehli 
Bejtit, me fillimin e kësaj kohe e deri në faljen e namazit, kuptohet 
koha e posaçme e namazit të drekës dhe pjesa tjetër është koha e 
përbashkët mes namazit të drekës dhe namazit të ikindisë. Në 
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medh’hebet e tjera islame, koha e drekës fillon kur dielli e kalon 
zenitin dhe përfundon, kur hija është e barabartë me gjatësinë.  

  c) Namazi i ikindisë. Koha e namazit të ikindisë në 
medh’hebin e Ehli Bejtit fillon pas përfundimit të kohës së 
posaçme të namazit të drekës dhe zgjat deri në perëndim të diellit. 
Fundi i kësaj kohe është i veçantë për namazin e ikindisë dhe nuk 
lejohet të falet namazi i drekës në këtë pjesë kohe. Në të gjitha 
medh’hebet e tjera islame, koha e namazit të ikindisë fillon pas 
përfundimit të kohës së namazit të drekës dhe ajo është kur hija e 
diçkaje është e barabartë me trupin e saj e vazhdon deri në 
perëndim të diellit. 

  ç) Namazi i akshamit. Koha e namazit të akshamit në 
medh’hebin e Ehli Bejtit është prej perëndimit të diellit1 deri në 
mesnatë. Kjo kohë është e përbashkët ndërmjet saj dhe ndërmjet 
namazit të jacisë. Vetëm se namazi i akshamit veçohet me pjesën e 
parë të saj dhe nuk lejohet falja e namazit të jacisë në të. Namazi i 
jacisë veçohet me pjesën e fundit të kësaj kohe dhe nuk lejohet 
falja e namazit të akshamit në të. Ndërsa pjesa e mesme është e 
përbashkët ndërmjet tyre. Koha e namazit të akshamit në 
medh’hebet e tjera islame fillon nga perëndimi i diellit dhe 
përfundon me zhdukjen e të kuqërremtës, e cila quhet lindja e 
kuqe. 

1 Realizohet perëndimi me uljen e diskut të diellit nga horizonti. Kjo është ajo 
që kanë rënë dakord myslimanët. Fukahatë e Ehli Bejtit kanë thënë se 
perëndimi i diellit nuk njihet vetëm me uljen e diskut, por me ngritjen e lindjes 
së kuqe në masën e lartësisë së një njeriu. Sa herë përmendet perëndimi, në 
rregullat e namazit, të agjërimit dhe të Haxhit, kuptohet perëndimi i diellit 
sipas Sheriatit, i cili njihet me vërtetimin e tij pas rënies së diskut diellor me 
kohën që treguam, deri në ngritjen e lindjes së kuqe. 
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  d) Namazi i jacisë: Koha e namazit të jacisë në medh’hebin 
e Ehli Bejtit është ashtu si e treguam më sipër. Nëse besimtari e 
vonon namazin e jacisë apo të akshamit, për ndonjë shkak, ose me 
qëllim, deri në mesnatë, është i detyruar ta kryejë pas mesnatës, 
deri në agim, me nijet për ta kryer dhe jo me nijet kazaje. Në të 
katër medh’hebet, koha e namazit të jacisë është prej largimit të së 
kuqërremtës e deri në agimin e vërtetë (el fexhru as sadik).1  

1 Medh’hebi i Ehli Bejtit veçohet me bashkimin ndërmjet drekës dhe ikindisë 
dhe bashkimin ndërmjet akshamit dhe jacisë. Kjo kupton lejimin e kryerjes së 
tyre në të njëjtën kohë si gjatë udhëtimit apo edhe kur nuk je në udhëtim, ashtu 
edhe kur je në një vend. Medh’hebet e tjera islame, disa prej tyre, si: medh’hebi 
Hanefi e ndalon bashkimin vetëm gjatë Arafatit dhe Muzdelifes, ndërsa të 
gjitha medh’hebet e tjera e lejojnë bashkimin, qoftë ai në Arafat, Muzdelife apo 
në të gjithë udhëtimet e tjera. Medh’hebi i Ehli Bejtit nxitet, gjithashtu, edhe nga 
hadithet që janë transmetuar në “Sahihu el Buhari”, me zinxhir nga Xhabir bin 
Zejd, nga Ibn Abasi se Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e 
mbi familjen e tij!) fali në Medine tetë dhe shtatë dreka dhe ikindi, si dhe 
akshame dhe jaci së bashku. Ejubi ka thënë: “Ndoshta në një natë.” 
Tha: Ndoshta.” (Sahihu el Buhari, vëll. 1, f. 137, K. “Vonimi i drekës deri në 
ikindi”.) 
Gjithashtu, transmetohet nga Xhabir bin Zejd, nga Ibn Abasi: “I Dërguari i 
Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka falur shtatë së 
bashku (aksham dhe jaci) dhe tetë (yle dhe ikindi) së bashku”. (I njëjti burim. vëll. 
1, f. 140, Libri i kohëve të namazit, Botoi “Daru el fikr”.) 
Muslimi, në sahihun e tij, me zinxhir të Ibn Abasit, ka transmetuar se i Dërguari 
i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) e ka falur drekën 
dhe ikindinë së bashku në Medinë, pa pasur ndonjë frikë dhe pa qenë në 
udhëtim.  
Ebu Zubejri ka thënë: “E pyeta Saidin, përse e ka bërë këtë?” Ai m’u përgjigj, 
duke thënë: Pyetën Ibn Abasin, ashtu si më pyete ti dhe më tha: “Ka pasur për 
qëllim që të mos turpërojë asnjë nga ymeti i tij.” (“Sahihu Muslimi”, vëll. 2, f. 
151. Botoi “Daru el fikr”.) 
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 Caktimi i këtyre kohëve bëhet me qëllim që myslimani të 
edukohet me organizimin e punëve të tij ditore dhe të respektojë e 
të kujdeset për të mos humbur këto frute.  

 

2- Kibla (el kibletu) 

  Allahu i Madhëruar ka thënë: “Prandaj, ktheje fytyrën 
tënde nga Xhamia e Shenjtë (Qabeja)! Dhe kudo që të gjendeni, 
kthejeni fytyrën tuaj nga ajo anë!”1 

  Personi që falet, është i detyruar të kthehet me drejtim nga 
Kibla gjatë namazit të tij. Mjafton drejtimi nga Kibla e ndritur, për 
të justifikuar mungesën e saj në vende të largëta. Ajo është Kibla 
për këdo që është në faqen e tokës, apo edhe në vende të larta, si: 
në aeroplan, në majat e maleve apo në vende të ulëta, si: në gropa 
të thella apo në thellësi të deteve. Kush është në qiell, ai duhet të 
drejtohet në boshtin imagjinar drejt Kibles dhe nuk duhet të 
drejtohet në drejtim të tokës, por duhet të jetë në drejtim paralel 
me këtë bosht imagjinar. E njëjta gjë edhe me atë që është në 
brendësi të tokës. Besimtari duhet të bazohet në përcaktimin e 
Kibles, nisur nga përvoja, sikurse profesori duhet ta bëjë me 
metoda shkencore të veçanta dhe dëshminë e dy besimtarëve, si 
dhe të punojë me Kiblen e myslimanëve në çdo vend dhe shtet ku 
lejohet një gjë e tillë, nëse nuk ka dijeni se një gjë e tillë është e 
gabuar. Nëse atij nuk i mundësohet asnjë prej këtyre metodave 
dhe është i pavendosur për drejtimin, atëherë duhet të falet në të 
katër drejtimet dhe, nëse nuk i mjafton koha, atëherë të falet për 
aq sa i lejon koha.  

1 Sure “El Bekare”, ajeti 144. 
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  Ai duhet të veprojë edhe sipas mendimit të tij. Nëse më 
vonë vërteton se ishte në gabim, atëherë i ripërsërit namazet për 
shkak se ai ka devijuar dhe Kibla ka qenë në të majtë, në të djathtë 
apo pas tij. Nuk detyrohet t’i falë kaza, nëse ka kaluar vakti i tyre. 
Nëse devijimi është ndërmjet të majtës dhe të djathtës, atëherë 
namazi i tij është i rregullt dhe nuk është i nevojshëm ripërsëritja e 
tij dhe as falja kaza. 

 

3- Mbulimi, veshja e personit që falet 

  Besimtari, gjatë kohës së namazit, duhet të mbulojë pjesën e 
turpshme, edhe nëse është në vend që nuk e sheh askush. Aureti i 
mashkullit është pjesa e përparme dhe e pasme, ndërsa aureti i 
femrës gjatë namazit është i gjithë trupi, përveç fytyrës, duarve 
dhe këmbëve. Femra, kur nuk ndodhet në namaz, duhet të 
mbulojë, gjithashtu, edhe këmbët e saj ndaj të huajve dhe ata janë 
personat me të cilët lejohet martesa. Në medh’hebin Hanefi, Shafij 
dhe Hanbeli pjesa e turpshme e burrit është ndërmjet kërthizës 
dhe kupave të gjurit.  

Rrobat e personit që falet, duhet të jenë:  

  1- Të pastra, nga kjo përjashtohet kapela dhe çorapet, e të 
tjera si këto, të cilat nuk janë kusht të mbulimit në namaz. 

  2- Mubah, pra, jo të marra forcërisht. Nëse nuk ka dijeni, 
apo ka dijeni dhe harroi dhe u fal me to, atëherë namazi i tij është i 
rregullt, nëse nuk është ai që i ka marrë me forcë. Nëse është ai që 
i ka rrëmbyer, atëherë namazi i tij nuk është i rregullt, edhe nëse 
ka harruar. Ky kusht është i veçantë për medh’hebin e Ehli Bejtit. 
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  3- Të jetë lëkurë nga kafsha e therur dhe mishi i saj që 
hahet. Nëse mbulesa është prej një kafshe jo të therur, pra, nuk 
është therur sipas mënyrës islame, apo nuk është prej atyre që 
lejohet ngrënia e mishit të tij, atëherë nuk lejohet namazi me të. 
Moslejimi i namazit me lëkurën e kafshës që nuk i hahet mishi 
është prej rregullave që është veçuar vetëm te medh’hebi i Ehli 
Bejtit. 

  4- Në rrobat e burrit nuk duhet të ketë asgjë të florinjtë. 
Mbajtja e floririt për burrat është haram dhe e prish namazin. 

  5- Rrobat e burrave të mos jenë prej mëndafshi, sepse ai, 
gjithashtu, është haram për burrat. Ndërsa rrobat që i vesh njeriu 
dhe që janë ndryshe nga rrobat e njerëzve, janë të habitshme dhe 
bien në sy jo për të mirë, edhe pse është më mirë të mos vishen, 
mirëpo, ato rroba nuk e prishin namazin. 

 

4- Vendi 

  Besimtari duhet të ketë parasysh tri gjëra për vendin ku do 
të falë namazin e tij. 

  a) Vendi mos të jetë i marrë forcërisht. 

  b) Të jetë i pastër, veçanërisht vendi ku do të bëhet sexhdja, 
ndërsa pjesa tjetër e namazit nuk ka nevojë për pastërtinë e tij, 
vetëm nëse është e përhapur papastërtia dhe mund të ndotë 
trupin e besimtarit apo rrobat e tij. Kjo bazuar në fik’hun e 
medh’hebit të Ehli Bejtit. 
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  Katër medh’hebet e tjera nuk e pranojnë kushtin e parë. Për 
ta namazi në një tokë të marrë forcërisht është i rregullt, edhe nëse 
besimtari është gjynahqar. 

  Ndërsa me kushtin e dytë kanë rënë dakord, por më 
gjithëpërfshirës se medh’hebi i Ehli Bejtit. Ata kanë kushtëzuar që 
vendi i faljes së namazit të jetë i pastër dhe nuk janë mjaftuar 
vetëm me vendin e sexhdes.  

  3- Sexhdja duhet të bëhet në tokë ose në bimë që nuk hahen 
dhe nuk vishen. Ky është një kusht i veçantë për fik’hun e 
medh’hebit të Ehli Bejtit. Në të gjitha medh’hebet e tjera islame 
lejohet sexhdja mbi çdo gjë të pastër. 

 

5- Ezani dhe ikameti 

  Ezani, në gjuhë, është lajmërim, informacion. Ndërsa në 
Sheriat janë thënie të veçantë që lajmëron hyrjen e kohës së 
namazit, si dhe hyrje për t’u futur në të. Ai është lajmërim ditor që 
përsëritet nga bazat e doktrinës, të monoteizmit, të profetësisë dhe 
të mesazhit, si dhe është nga kushtet bazë të udhëzimit dhe të 
shpëtimit. Ai është namazi. 

Ezani ndahet në dy pjesë: 

  1- Ezani që lajmëron hyrjen e kohës së namazit. 

  2- Ezani për namazet ditore. 

  Ata të dy janë mustehab. Kjo është veçanërisht mustehab 
për burrat. E njëjta gjë është edhe çështja e ikametit. 
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Mustehabi bie në dy raste:  

  1- Ai që i bashkohet xhematit, ku është thirrur ezani dhe 
ikameti. 

  2- Ai që kërkon të falet në xhami apo në një vend tjetër, ku 
xhemati nuk është i shpërndarë. 

  Po ashtu, bie istihbabi i thirrjes së ezanit të ikindisë, kur 
dikush e bashkon faljen e drekës dhe të ikindisë dhe është thirrur 
ezani i drekës.     

  Ezani nuk thirret në namazin e jacisë, nëse bashkohet me 
namazin e akshamit dhe është thirrur ezani për namazin e 
akshamit. Ezani dhe ikameti janë nga veçoritë e namazeve ditore, 
qofshin ato në kohën e tyre apo kaza, por ato nuk thirren në 
namazet mustehabe, namazet e dy bajrameve, namazin e 
xhenazes dhe as në namazet e dukurive. 

 

Përmbledhja e leksionit të katërmbëdhjetë 

  Besimtari që do të falet, duhet të kujdeset për një sërë 
masash, para se të falet. Ato janë: koha, Kibla, mbulimi, vendi, 
ezani dhe ikameti. 

  Besimtari duhet të kujdeset për kohët e veçanta të çdo 
namazi ditor.    

  Besimtari, për faljen e namazit, duhet të kthehet nga Kibla. 
Me mbulesë nënkuptojmë të mbuluarit e pjesës së turpshme para 
Allahut të Madhëruar. Besimtari duhet të ketë kujdes që të 
mbulojë auretin (pjesën e turpshme) të tij.  
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  Me vendin e faljes kuptojmë që besimtari të ketë kujdes që, 
gjatë faljes, vendi i namazit të mos jetë i marrë forcërisht, të jetë i 
pastër dhe vendi ku do të bëhet sexhdja, të jetë tokë. Qëllimi me 
pikën e pestë është lajmërimi për hyrjen e kohës së namazit, kohës 
së takimit me Allahun e Madhëruar dhe lartësimin e Tij.  

  Nëse bashkojmë kohën dhe ezanin, duke marrë në 
konsideratë afërsinë dhe largësnë e vendeve (shteteve), nga lindja 
në perëndim, vërejmë se ezani është i vazhdueshëm në të gjithë 
rruzullin tokësor. Ai nuk ndalon asnjë çast në një pikë të caktuar 
gjeografike, por menjëherë thirret në pikën tjetër gjeografike. Në 
këtë mënyrë, ezani rrotullohet rreth tokës njëlloj si rrotullohet 
hëna rreth vetes. 

  Nëse vërejmë Kiblen do të shohim se myslimanët në grupe 
apo veç, në të gjithë tokën, formojnë rrathë njëra pas tjetrës. Më e 
madhja e tyre është nga lindja në perëndim dhe qendra e tyre 
është Qabja e ndritur. A ka mundur ndonjë fe tjetër ta kompozojë 
njerëzimin në mënyrë të përsëritur, ditore më bukur dhe më 
këndshëm se kjo? 
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Pyetjet e leksionit të katërmbëdhjetë 

 

1. Cila është koha e namazit të ikindisë në medh’hebin e Ehli 
Bejtit, si dhe te të gjitha medh’hebet e tjera islame? 

2. Cili është rregulli i drejtimit të Kibles, i atij që e ka obligim 
namazin dhe gjendet në aeroplan? 

3. Çfarë duhet të bëjë ai që është falur në një drejtim dhe më 
pas ka mësuar se Kibla nuk është në atë drejtim? 

4. Cili është aureti te femra në namaz dhe jashtë namazit? 
5. A është i lejuar namazi në një vend të zënë forcërisht? 
6. A lejohet sexhdja mbi rroba? 
7. Përmend shkakun e legjitimitetit të ezanit dhe kohën e tij. 
8. A mund të sqarosh pamjen e personave që falen pesë herë 

në ditë dhe të atyre që janë përreth Kibles? 
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Leksioni 15 

 

 

NAMAZI (3) 

 

Pjesët e namazit dhe veprimet gjatë tij 

  Namazi përbëhet nga një grup veprash farze (të 
dëtyrueshme) dhe mustehabe (të pëlqyeshme). Veprat e tij farze 
ndahen në: shtylla (erkan), dhe jo shtylla. Shtyllat e namazit janë: 
nijeti, tekbiri fillestar, qëndrimi në këmbë, rukuja dhe dy sexhdet.  

  Jo shtyllat janë: Leximi i Kur'anit, dhikri, shehadeti dhe 
selami. Dallimi ndërmjet ruknit dhe jo ruknit është se, nëse ruknit i 
shtojmë ose lëmë diçka mangët apo ngatërrojmë diçka me qëllim 
apo pa qëllim, qoftë edhe nga harresa, atëherë namazi prishet. 
Ndryshe nga ajo që nuk është rukn, e cila, nëse shtojmë apo 
pakësojmë diçka me qëllim, atëherë namazi prishet, por, nëse e 
bëjmë nga harresa, namazi ynë është i rregullt. 

  Tani do të analizojmë secilën pjesë të këtyre që janë dhe që 
nuk janë ruknet e namazit. 

 

1- Nijeti 

  Ai është qëllimi i veprës që do të kryhet në shpirtin tonë, në 
mënyrë të natyrshme, çdo herë që ne dëshirojmë të kryejmë diçka. 
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Nuk mund të ketë një vepër pa pasur në veten tonë një qëllim të 
mëhershëm. Bërja e nijetit në adhurime është për shkak të daljes 
nga gjendja e hutimit, e cila mund ta kapë njeriun duke kryer një 
vepër të caktuar, pa u përqendruar në të, për shkak të hutimit të tij 
të madh, si dhe për shkak të ngarkimit të mendjes së tij me diçka 
tjetër. Gjatë bërjes së nijetit nuk flasim dhe nuk shqiptojmë asgjë 
me veten tonë, por mjafton që të përqendrohemi te namazi me 
veten tonë. 

  Me nijetin duhet të kemi qëllimin për t’u afruar tek Allahu i 
Madhëruar, duhet të kemi sinqeritetin se me këtë veprim nuk 
kemi qëllim tjetër, si përshembull që të dukemi para njerëzve.  

  Allahu i Madhëruar ka thënë: “E megjithatë, ata qenë 
urdhëruar vetëm që të adhuronin Allahun me përkushtim të 
sinqertë, duke qenë në fenë e pastër (të Ibrahimit).”1  

  I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) ka thënë: “Veprat vlerësohen sipas qëllimit dhe çdo njeri 
do të marrë atë që ka për qëllim.”2 

 

2- Tekbiretul ihram  

  Është shtylla (ruknu) e dytë e namazit, që do të thotë se 
besimtari duhet ta fillojë namazin e tij me tekbir, duke thënë 
“Allahu Ekber” - “Allahu është më i madhi”. Nëse bën tekbir për 
herë të dytë, i prishet namazi. Atij i nevojitet një tekbir i tretë, që të 
fillojë namazin nga fillimi. Besimtari duhet të jetë gjatë tij në 

1 Sure “El Bejjine”, ajeti 5. 
2 “El Uesail”, vëll. 1, kapitujt e hyrjeve në adhurime 5, vëll. 7, 10. 
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këmbë. Kur merr tekbir, besimtari e ka të ndaluar të flasë, si dhe 
nuk i lejohet ta ndërpresë namazin. Është sikur ka hyrë në 
haremin e Allahut të Lartësuar, për këtë shkak është quajtur 
Tekbiri ihram. 

 

3- Qëndrimi në këmbë 

  Ky është rukni (shtylla) që fillon nga çasti i tekbirit ihram 
(fillestar) dhe deri në çastin para se të shkojë në ruku. Nëse 
supozojmë se ndërmjet këtyre dy çasteve shkon në ruku nga 
harresa apo hutimi, ky gabim nuk e prish namazin, sepse është një 
gabim jo në shtyllë (rukn).  

  Qëndrimi duhet të jetë i drejtë, i qëndrueshëm dhe të mos 
mbështetet, por të qëndrojë në këmbë. Kjo do të thotë se nuk 
lejohet të mbështetet mbi ndonjë gjë, si shkop, veçse në rastet që 
është i detyruar. Nëse është i detyruar, lejohet të mbështet në 
shkop apo diçka tjetër. Nëse e ka të pamundur të qëndrojë në 
këmbë, i lejohet ta falë namazin edhe ulur. Nëse e ka të pamundur 
të rrijë ulur, i lejohet të mbështetet në krahun e djathtë. Nëse e ka 
të pamundur të mbështetet në krah të djathtë, atëherë i lejohet të 
mbështetet në krah të majtë. 

  Nëse e ka të pamundur, falet i shtrirë me kurriz, duke bërë 
rukunë dhe sexhden me kokë. Nëse e ka të pamundur të lëvizë 
kokën e tij, me qepallat e tij, e nëse e ka të pamundur të lëvizë 
qepallat, atëherë falet me zemrën e tij dhe duke lëvizur gjuhën e tij 
dhe duke bërë zikr. Nëse e ka të pamundur të lëvizë gjuhën e tij, 
atëherë me mendjen e tij, sepse namazi është detyrim në çdo rast 
dhe gjendje. 
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  Në medh’hebin Maliki dhe Hanefi, në rast se e ka të 
pamundur të lëvizë qepallat, atëherë nuk e ka detyrim faljen e 
namazit. 

 

4- Leximi i Kur'anit dhe dhikri  

  Leximi i Kur'anit është farz në namaz. Me këtë kuptojmë 
domosdoshmërinë e leximit të sures “El Fatiha” dhe të një sureje 
tjetër të plotë në dy rekatet e para të namazit. Me dhikër kuptojmë 
lavdërimin në rekatin e tretë dhe të katërt. 

  Besmeleja që përmendet në fillimin e çdo sureje në Kur'an 
dhe është pjesë e tyre, prandaj, duhet të lexohet gjatë namazit, 
sepse leximi nuk plotësohet pa leximin e saj. Ky mendim është 
veçori i fik’hut të medh’hebit të Ehli Bejtit dhe nuk është te asnjë 
nga medh’hebet e tjera islame. 

  Leximi dhe dhikri duhet të bëhet në formën e duhur, 
bazuar në rregullat e gjuhës arabe, duke nxjerrë çdo shkronjë në 
formën e saj të veçantë. 

  Burrat janë të detyruar të lexojnë me zë në namazin e 
sabahut, dy rekatet e para të namazit të akshamit dhe të jacisë, si 
dhe të lexojnë pa zë në namazin e drekës dhe të ikindisë, në 
rekatin e tretë në namazin e akshamit, si dhe në rekatin e tretë dhe 
të katërt në namazin e jacisë. Gratë nuk e kanë të detyrueshëm të 
lexojnë asgjë me zë në namaz. 
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5- Rukuja 

 Kjo është shtylla e katërt në namaz. Gjatë saj duhet të 
përkulemi. Duart vendosen në kupat e gjurit. Gjatë saj, besimtari 
përmend Allahun. Më e mira është të thotë “Subhane rab’bijel 
adhijmi ue bihamdihi, all’llahum’me sal'li ala Muham’medin ue ala ali 
Muhammed”. Dhe mjafton që të thotë tri herë “Subhanall’llah”. 
Duhet të jetë i qetë gjatë kohës së dhikrit. Më pas e ngre kokën nga 
rukuja dhe ngrihet në këmbë. Thotë “Semi All'llahu limen 
hamidehu”.  

Medh’hebi Hanefi e ka kundërshtuar këtë dhe ka thënë se 
menjëherë pas rukusë duhet të shkojë në sexhde. 

 

6- Sexhdja 

 Kjo është shtylla e fundit në namaz dhe në të duhet të kemi 
parasysh një sërë gjërash: 

 a) Në sexhde prekin shtatë gjymtyrë. Ato janë: balli, dy duart, 
dy kupat e gjurit, si dhe dy gishtat e mëdhenj të këmbës. 

 b) Vendosja e ballit mbi atë që është e lejueshme sexhdja. Nuk 
lejohet sexhdja mbi atë që vishet dhe hahet. 

 c) Përmendja e Allahut me çdo gjë që quhet dhikër. Më e mira 
është të thotë “Subhane rabijel a'la ue bihamdihi”. 

 ç) Vendosja në drejtim të njëjtë e ballit dhe e këmbëve, nuk 
është problem, nëse ka pak devijim. 

131 



...........................................................  Leksione në dispozitat islame   1   ........................................................  

 d) Qetësia. Është vaxhib qenia e shtatë gjymtyrëve në vendet e 
tyre gjatë leximit të dhikrit. 

 dh) Qëndrimi ndërmjet dy sexhdeve në formën që të arrihet 
ajo. Nuk mjafton vetëm ngritja e kokës dhe më pas të kthehesh 
sërish në sexhde, por duhet të realizohet qëndrimi, qoftë edhe 
duke e drejtuar trupin për një çast të vetëm. 

 

7- Shehadeti 

 Shehadeti është në dy raste gjatë namazit. I pari, pas 
përfundimit të rekatit të dytë, para dhënies së selamit dhe i dyti, 
pas përfundimit të rekatit të tretë në namazin e akshamit, ose pas 
rekatit të katërt në namazet me katër rekate, para dhënies së 
selamit. 

 Në medh’hebin e Ehli Bejtit obligohet në dy rastet së bashku, 
gjithashtu edhe në medh’hebin Hanbeli, ndërsa në medh’hebin 
Maliki dhe Hanefi nuk është obligim në të dyja rastet së bashku, 
kurse në medh’hebin Shafij obligohet vetëm në rastin e dytë. 

 Forma e tij ndryshon me ndryshimin e medh’hebeve. Në 
medh’hebin e Ehli Bejtit forma e tij është si më poshtë: “Esh'heduen 
la ilahe ilall’llah uahdehu la sherijke lehu, ue esh'heduen’ne 
Muham’meden abduhu ue resuluhu, All’llahum’me sal'li ala 
Muham’medin ue ala ali Muham’med” - “Dëshmoj se nuk ka Zot 
tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i 
dërguari i Tij! O Allah dërgo salavate mbi Muhamedin dhe 
familjen e tij!”. 
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8- Dhënia e selamit 

 Ajo është vepra dhe shtylla e fundit e namazit. Mjafton që 
personi që fal namazin, të thotë pas përfundimit të shehadetit të 
dytë: “Es selamu alejkum ue rahmetull’llahi ue berekatuhu.” Preferohet 
që të thuhet: “Es selamu alejke ej’juhen nebiju ue rahmetull’llahi ue 
berekatuhu, es selamu alejna ue ala ibadil'lahi es salihijne, es selamu 
alejkum ue rahmetull’llahi ue berekatuhu.” 

 Ky veprim është vaxhib në të gjitha medh’hebet islame, përveç 
medh’hebit Hanefi. 

 

Çështje të veçanta 

  1- Duhet të thuhen përmendja e lutjeve (edhkareve) gjatë 
rukusë, sexhdes, shehadetit dhe selamit, sipas rregullave të gjuhës 
arabe, sikurse duhet të bëhet edhe gjatë leximit. 

  2- Preferohet (është mustehab) të bëhet kunut (dua) pas 
leximit të sures “El Fatiha” dhe një sureje në rekatin e dytë. Ajo 
është duaja për çfarë dëshiron. Në medh’hebin e Ehli Bejtit 
preferohet dhe është gjithëpërfshirës për çdo namaz; në 
medh’hebin Maliki dhe Shafij veçohet në namazin e sabahut, 
ndërsa në medh’hebin Hanefi dhe Hanbeli në namazin e vitrit. Ai 
është rekati i fundit në namazin e natës. Preferohet që, pas 
namazit, të vazhdohet dua, si: tesbihatet e Fatime Zahrasë, leximi i 
ajetit kursij, sexhdja e falënderimit dhe leximi i lutjeve të posaçme 
pas çdo namazi. 
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  3- Duhet të kryhen veprimet e namazit sipas renditjes së 
përmendur. Nuk mund të kryhet rukuja pas sexhdes, apo leximi i 
Kur'anit pas rukusë e kështu me radhë. 

  4- Duhet të ketë vazhdimësi ndërmjet veprimeve të 
namazit. Kjo do të thotë se nuk mund të ketë shkëputje ndërmjet 
një vepre dhe një tjetre, që të mund të prishet pamja e namazit, 
sikurse duhet edhe vazhdimësia brenda vetë veprave, që do të 
thotë se nuk mund të ketë shkëputje nga fillimi i veprës me fundin 
e saj, me shkëputje të dukshme, që të prishet pamja e namazit. 

 

Përmbledhja e leksionit të pesëmbëdhjetë 

  Namazi përbëhet nga një grup veprash, që janë farze dhe 
mustehabe. Veprat farze ndahen në dy grupe dhe ato janë: shtylla 
dhe jo shtylla. Dallimi ndërmjet shtyllës dhe jo shtyllës është se 
shtylla e prish namazin, nëse ka gabime me qëllim apo nga 
harresa. Ndërsa nëse ka gabime në jo shtylla, nga harresa, nuk 
prishet namazi dhe, nëse janë me qëllim, prishet. Shtyllat janë: 
nijeti, tekbiri fillestar, qëndrimi në këmbë, rukuja dhe sexhdja. 

 Jo shtylla janë: Leximi i Kur'anit, shehadeti dhe selami.  

  Personi që falet, duhet të ketë kujdes në renditjen e 
veprave. Namazi është i saktë, vetëm pasi të kryhet çdo vepër dhe 
pjesë e tij në vendin e tij. Gjithashtu, duhet të kihet kujdes që të 
ketë vazhdimësi të veprave, që do të thotë se nuk duhet të ketë 
shkëputje ndërmjet veprave, që të prishet pamja e namazit, por 
ato duhet të bëhen pa shkëputje nga njëra-tjetra. Kështu është 
edhe çështja që, edhe brenda një vepre të caktuar, të mos ketë 
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shkëputje nga fillimi dhe fundi i saj, me një pamje të dukshme, që 
të prishet pamja e namazit. 

 

Pyetjet e leksionit të pesëmbëdhjetë 

 

1. Cili është dallimi ndërmjet shtyllës dhe jo shtyllës? 
2. Përmend veprimet e namazit sipas renditjes. Trego 

shtyllat dhe jo shtyllat në të. 
3. Cili është argumenti mbi obligimin e nijetit në namaz? 
4. Cilat janë gjërat për të cilat duhet të kujdeset falësi i 

namazit gjatë namazit? 
5. A është besmeleja pjesë e sures apo jo? 
6. A është e vlefshme sexhdja mbi rrobë? 
7. Në cilën pjesë të namazit duhet të thuhet shehadeti? 
8. Cili është rregulli i renditjes dhe i vazhdimësisë ndërmjet 

veprave në namaz? 
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Leksioni 16 

 

 

NAMAZI (4) 

 

PRISHËSET E NAMAZIN, RREGULLAT  

E HARRESËS DHE TË DYSHIMIT GJATË TIJ 

 

Çfarë e prish namazin? 

  Namazi ka një rregull të veçantë dhe kushte të caktuara, të 
cilat është e domosdoshme që të kihet kujdes për to gjatë kryerjes 
së tij. Nëse nuk kujdesemi për to, atëherë namazi mund të prishet. 
Gjërat që mund të prishin më tepër namazin, janë:  

  1- Hadethi i vogli dhe i madh, qoftë nga harresa apo me 
qëllim, me përjashtim të “el meslus, el mebtun dhe el mustehadhe”. El 
meslus është ai që nuk mund ta përmbajë veten e tij nga dalja e 
urinës (e holla); El mebtun është ai që nuk mund ta përmbajë veten 
nga dalja e urinës (e trasha) dhe e erërave. Mbi këtë kanë rënë 
dakord të gjitha medh’hebet, përveç medh’hebit Hanefi. 

  2- Lëvizja e qëllimshme e trupit, duke u rrotulluar majtas 
ose djathtas. Ndërsa rrotullimi vetëm i fytyrës, pa trupin, nëse 
është i lehtë, nuk ka problem, por, nëse është i dukshëm, atëherë e 
prish namazin.  
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  3- Të flasë qëllimisht, qoftë edhe dy shkronja pa kuptim. 
Mbi këtë kanë rënë dakord të gjitha medh’hebet islame, këtu bën 
përjashtim kthimi i selamit, i cili është vaxhib, por, edhe nëse nuk 
kthehet, nuk prishet namazi, kurse falësi i namazit është 
gjynahqar. Përgjigjja e selamit është “Selam alejkum”. Nuk 
pranohet përgjigje tjetër veç kësaj, si dhe përgjigja e selamit duhet 
të jepet menjëherë. 

  4- Qeshja me zë e prish namazin, edhe nëse bëhet e 
detyrueshme. Për këtë çështje janë dakord të gjitha medh’hebet, 
përveç medh’hebit Hanefi. 

  5- Qarja me zë, me dashje, mbi një çështje të dynjasë. 

  6- Çdo vepër që prish pamjen e namazit, si: kërcimi dhe 
duartrokitja, qoftë ajo me qëllim apo nga harresa. Nuk është 
problem për lëvizjen e lehtë të dorës e të tjera si këto. Për këtë 
çështje janë dakord të gjitha medh’hebet islame. 

  7- Ngrënia dhe pirja, qoftë edhe për pak. Për këtë çështje 
janë dakord të gjitha medh’hebet islame.  

  8- Dyshimi në rekatet e namazit të sabahut dhe të namazit 
të akshamit, si dhe ndërmjet rekatit të parë dhe të dytë në gjitha 
namazet e tjera. 

  9- Të shtuarit, ose mangësia me qëllim në pjesët e namazit 
jo shtylla, ndërsa në shtylla, namazi prishet, qoftë edhe nga 
harresë, ose nga pakujdesia. 

 

 

137 



...........................................................  Leksione në dispozitat islame   1   ........................................................  

Rregullat e harresës gjatë namazit 

  1- Kush harron diçka nga vaxhibet e namazit dhe e kujton 
atë para se të kryejë një shtyllë të re, duhet ta kryejë atë e, nëse ka 
hyrë në një shtyllë të re dhe e harron atë, atëherë prishet namazi. 
Nëse nuk është prej shtyllave, atëherë, pas namazit, duhet të 
kryejë vetëm sehvi sexhde (sexhdeja e harresës). Vetëm nëse nuk 
harron shehadetin ose një prej dy sexhdeve, e nëse harron ndonjë 
prej tyre, duhet t’i kryejë ato e më pas duhet të bëjë sehvi sexhde.  

  2- Kush harron rekatin e fundit dhe më pas e kujton atë 
para se të japë selamin, duhet ta kryejë atë dhe të plotësojë 
namazin e tij. 

  3- Nëse harron shehadetin ose një prej sexhdeve në çdo 
rekat dhe i kujton para se të kryejë një shtyllë të re, duhet të kryejë 
atë çfarë ka humbur dhe të plotësojë namazin e tij, pa pasur asnjë 
detyrim tjetër. Ndërsa nëse i kujton, pasi ka hyrë në një shtyllë të 
re, duhet të plotësojë namazin dhe më pas të kryejë shehadetin 
apo sexhden e harruar dhe më në fund të kryejë sehvi sexhde. 

  4- Duhet të kryejmë sehvi sexhde (sexhden e harresës) në disa 
raste: 

a) Kur flasim nga harresa. 

b) Kur harrojmë njërën prej sexhdeve dhe i ka kaluar koha 
për ta kryer atë. 

c) Kur harrojmë shehadetin dhe i kalon koha e kryerjes së 
tij. 

d) Dhënia e selamit jo në kohën e tij. 
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e) Dyshimi në namazet me katër rekate, nëse është në 
rekatin e katërt apo të pestë. 

  Nëse kemi ndonjë prej këtyre rasteve, atëherë obligohet 
sehvi sexhde menjëherë pas namazit. Nëse i vonon ato, bën gjynah 
dhe i plotëson menjëherë pasi i kujton.  

  Obligimi përsëritet sa herë përsëritet shkaku. Nëse shkaku i 
njëjtë përsëritet më shumë se një herë, atëherë obligohet përsëritja 
e sehvi sexhde me të njëjtën masë. 

  5- Pasi namazfalësi përfundon namazin e tij dhe ka për të 
plotësuar rekate dhe pjesë të harruara, si dhe sehvi sexhde, 
fillimisht duhet të fillojë me rekatet, më pas me plotësimin e 
pjesëve të harruara dhe në fund sehvi sexhde. Ai, gjithashtu, 
duhet të kujdeset në ruajtjen e formës së namazit dhe nuk duhet të 
shtojë çfarë e kundërshton atë, para se të plotësojë rekatet dhe 
sehvi sexhdet. 

  6- Mënyra e kryerjes së sehvi sexhdes është si më poshtë. 
Të bëjë nijet dhe të kryejë sexhden me të gjitha gjymtyrët e më pas 
të thotë: “Bismilah ue bilah es selamu alejke ej’juhen nebiju ue 
rahmetullahi ue berekatuhu” - “Me emrin e Allahut dhe për Allahun! 
Paqja, mëshira dhe bereqeti i Allahut qoftë mbi të Dërguarin e 
Allahut!”. Më pas ulet dhe kthehet për herë të dytë në sexhde, e 
përsërit serish atë çfarë tha në fillim e më pas kthehet, ulet, thotë 
shehadetin dhe jep selam. 
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Rregullat e dyshimit në namaz 

   Dyshimi është mëdyshja ndërmjet disa mundësive të 
barabarta, ku njeriu nuk ka mundësi të ndajë apo të mendojë për 
një gjë. Kjo gjendje ndodh në namaz në katër forma dhe ajo është: 

  1- Dyshimi, nëse e fali namazin apo jo. Pra, falësi i namazit 
të dyshojë, nëse e ka falur namazin apo jo. Rregulli në këtë rast 
është se nuk ka asnjë problem, nëse dyshimi është pasi ka kaluar 
koha e namazit, ndërsa, nëse nuk ka përfunduar koha e namazit 
dhe ai ka dyshim, atëherë duhet ta falë namazin. 

  2- Dyshimi në kushtet e namazit. Pasi është falur dhe 
dyshon në pastërtinë e rrobës në të cilën u fal. Në këtë rast, nuk ka 
asnjë detyrim, për sa u përket namazeve që ka falur, por duhet të 
sigurohet për sa i përket pastërtisë së rrobës gjatë namazeve që 
vijnë. 

  3- Dyshimi në veprimet e namazit. Ky dyshim mund të 
ndodhë, pasi ka hyrë në pjesën pasuese të veprës tek e cila dyshon 
në të, por mund të ndodhë edhe para saj. Për shembull, kur 
gjendet në ruku, dyshon, nëse ka lexuar sure tjetër pas sures “El 
Fatiha” apo jo. Nuk ka asnjë problem, por vazhdon sërish 
namazin e tij. Nëse para se të shkojë në ruku, dyshon se a ka 
lexuar sure tjetër pas sures “El Fatiha” apo jo. Në këtë rast, duhet 
ta lexojë suren.  

  Falësi i namazit, nëse pas përfundimit të një veprimi të 
caktuar nga veprimet e namazit, është në dyshim, nëse e ka kryer 
atë në formën e duhur apo jo, gjykon se e ka kryer në rregull dhe e 
vazhdon namazin e tij pa problem.  

140 



............................. ۱اإلسالمية  يف االحكام ...............................دروس .  

  4- Dyshimi në numrin e rekateve të namazit. Falësi i 
namazit mund të dyshojë, nëse ka falur dy apo tre rekate, apo 
ndërmjet rekatit të parë apo të dytë në namazet me katër rekate. 
Ky dyshim e prish namazin. Është edhe një formë tjetër dyshimi, 
që nuk e prish namazin, por, nëse ai ndodh, falësi i namazit duhet 
të ofrojë edhe ilaçin e veçantë në fund të namazit. Ky lloj dyshimi 
thirret si dyshimi i vërtetë dhe ai është: 

  a) Nëse ka kryer dy sexhdet dhe është në dyshim se është 
duke falur rekatin e dytë apo të tretë, duhet të vazhdojë të falet, 
sikur është në rekatin e tretë. Pasi ta ketë plotësuar namazin, 
duhet të falë një rekat shtesë më pas.  

  b) Nëse është duke u falur dhe është në dyshim se është në 
rekatin e tretë apo në rekatin e katërt, duhet të falet sikur është në 
rekatin e katërt e, pasi ta plotësojë namazin, duhet të falë një rekat 
shtesë. 

  c) Nëse është duke u falur dhe është në dyshim se është në 
të katërtin apo në të pestin dhe është në këmbë, plotëson namazin 
e tij dhe fal një rekat shtesë. 

  d) Nëse dyshon ndërmjet të katërtit dhe të pestit, pasi i ka 
plotësuar dy sexhdet, falet sikur është në rekatin e katërt, e 
plotëson namazin dhe kryen sehvi sexhde. 

  e) Pasi i ka plotësuar dy sexhdet, por është në dyshim, nëse 
ka falur dy rekate apo katër rekate, ai vazhdon sikur është në 
rekatin e katërt dhe, pasi e plotëson namazin e tij, fal dy rekate 
shtesë. 
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  Ekzistojnë edhe dyshime të një forme tjetër, të cilat nuk e 
prishin namazin, si dhe namazi nuk ka nevojë për plotësime, si 
për shembull, nëse dyshon në numrin e rekateve, pasi ka 
përfunduar namazin, ose dyshon në numrin e rekateve brenda në 
namaz, por është duke falur namazin me xhemat, duhet të pasojë 
Imamin e xhematit. Gjithashtu, edhe Imami i xhematit, nëse është 
në dyshim, duhet të pasojë xhematin. 

  Mënyra e rekatit shtesë është: falësi i namazit duhet të 
qëndrojë pasi përfundon namazin e tij, të cilin është duke e falur 
dhe të bëjë nijet, të bëjë tekbir dhe më pas të lexojë suren “El 
Fatiha” dhe të mos lexojë sure tjetër pas saj, të shkojë në ruku, 
sexhde, në shehadet dhe të japë selam. Nëse ka dy rekate shtesë 
për të falur, ngrihet pas përfundimit të sexhdes, lexon vetëm 
suren “El Fatiha”, pa sure tjetër dhe pa mbyllje, shkon në ruku, 
sexhde, shehadet dhe selam.  

  E gjithë kjo, bazuar në fik’hun e medh’hebit të Ehli Bejtit, 
ndërsa gjithë medh’hebet e tjera kanë mendim ndryshe, për sa i 
përket dyshimit në numrin e rekateve dhe ai është që falësi i 
namazit, të marrë për bazë numrin më të vogël të rekateve dhe të 
plotësojë numrin tjetër të rekateve. 

 

Përmbledhja e leksionit të gjashtëmbëdhjetë 

  Ashtu si e sqaruam më sipër gjatë leksionit, namazi është 
një njësi qendrore adhurimi, e përbërë nga pjesë. Besimtari duhet 
të jetë i pranishëm me mendjen e tij dhe të dijë se çfarë po vepron 
nga veprat e ndryshme dhe çfarë po shpreh nga lutjet, si dhe të 
jetë i kujdesshëm nga kryerja e ndonjë shkaku nga shkaqet e 
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prishjes së tij, si dhe të jetë i kujdesshëm në rastet e dyshimit dhe 
harresës. Lidhja e njeriut me dynjanë kërkon prej tij përpikëri, 
përqendrim, kujdes të veçantë, që të ketë mundësi të arrijë kushtet 
materiale që kërkon jeta në përshtatje me sasinë dhe cilësinë, 
kështu që edhe lidhja qiellore kërkon prej tij që të gjitha këto 
elemente t’u përgjigjen shkaqeve shpirtërore të kërkuara për këtë 
jetë. Në rast se njeriu është i vëmendshëm, i përqendruar dhe i 
kujdesshëm në të dyja lidhjet, do të ketë mundësi të bashkojë së 
bashku mirësinë e dynjasë dhe kënaqësinë e ahiretit.  

 

Pyetjet e leksionit të gjashtëmbëdhjetë 

1. A prishet namazi nga qeshja me zë të lartë dhe nga qarja, 
në rast se bëhet pa zë? 

2. Personi që është duke falur namazin, a mund ta kthejë 
selamin? A prishet namazi nga kjo? 

3. Cili është rregulli i atij që harron diçka nga vaxhibet e 
namazit të tij dhe e kujton atë para se të futet në një shtyllë të re? 

4. Kur obligohet sehvi sexdja? A obligohet ajo menjëherë? 
5. Cila është renditja për të cilën obligohet falësi i namazit që 

të kujdeset për të, pasi të ketë përfunduar namazin e tij dhe ka për 
të kryer sehvi sexhden dhe pjesët e tjera të harruara dhe rekatet 
shtesë? 

6. Si është mënyra e realizimit të sehvi sexhdes? 
7. Përmend një shembull për çdo dyshim të vërtetë, që e 

prish namazin, për të cilin nuk duhet të kujdesemi për të. 
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Leksioni 17 

 

 

NAMAZI (5) 

 

NDARJET E NAMAZIT DHE LLOJET E TIJ 

 

1- Namazi kaza (salatul kada) 

  Feja islame ka treguar kujdes të veçantë që namazi të 
kryhet në kohën e tij të caktuar dhe mundësisht në fillim të kësaj 
kohe. Islami e ka konsideruar kohën e namazit si pjesë të edukimit 
dhe të ndryshimit që krijohet në jetën e njeriut. Është e njëjta si 
oraret ditore, të cilat ia ka përcaktuar doktori një të sëmuri, si 
orare për të marrë ilaçet. Këto orare janë pjesa më e rëndësishme e 
terapisë, ku nëpërmjet të cilave përfitohet ndikimi i barnave. 

  Baza, për sa i përket Sheriatit, është: Besimtari duhet ta 
kryejë namazin në kohën e tij, por, nëse nuk e fal në kohën e tij 
dhe i kalon koha e namazit, atëherë është i detyuar ta falë kaza 
jashtë kohës së tij.  

  Pra, këtu kemi edhe një rregull tjetër në Sheriat, i cili është: 
Kazaja që është detyrim njëlloj si falja e namazit në kohën e tij. Pra, 
ashtu si është detyrim falja e namazit në kohën e tij, në të njëjtën 

144 



............................. ۱اإلسالمية  يف االحكام ...............................دروس .  

mënyrë është detyrim edhe falja e namazit kaza (pasi ka kaluar 
koha e namazit). 

   Namazi kaza nuk është detyrim për fëmijët, të çmendurin 
dhe për atë që ka humbur vetëdijen. Ata nuk e kanë detyrim të 
falin namazet e humbura (që u ka kaluar koha e tyre) fëmija kur të 
rritet, i çmenduri, pasi është shëruar dhe as ai që ka humbur 
vetëdijen, pasi i është kthyer vetëdija. Kjo bëhet për shkak se nuk 
e kanë pasur detyrim faljen e namazit. Prej kësaj bën përjashtim ai 
që i ka humbur të dyja pastërtitë dhe nuk ka gjetur as ujë dhe as 
dhè (tokë), pra, nuk ka mundësi të pastrohet.     

  Dihet që pastërtia është një prej kushteve të namazit. 
Besimtari nuk mund ta falë në kohë namazin e tij për këtë shkak, 
por duhet ta falë kaza.     

  Gjithashtu, fëmija i madh duhet të falë kaza të gjitha 
namazet që i kanë humbur babait të tij, për shkak të gjumit apo 
harresës, megjithëse kryerja në kohën e tyre nuk ka qenë obligim 
për fëmijën, por për babain e tij.  

  Falja e namazit kaza bëhet në të njëjtën mënyrë si ka qenë 
për t’u kryer në kohën e tij. Nëse ka qenë për t’u kryer i shkurtër, 
kryhet i shkurtër e, nëse ka qenë për t’u kryer i plotë, edhe namazi 
kaza falet i plotë. Nëse na ka kaluar namazi i drekës dhe i ikindisë, 
së bashku, pa u falur, atëherë detyrohet falja kaza e tyre, duke 
pasur kujdes renditjen e tyre. Fillimisht duhet të falim drekën dhe 
pastaj ikindinë dhe jo e kundërta. E njëjta gjë është edhe për 
akshamin dhe jacinë. 

  Falja e namazit kaza është obligim gjatë gjithë jetës, por 
besimtari duhet të kujdeset që ta falë atë në kohën e tij. 
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2- Namazi me xhemat (salatul xhemaah) 

  Namazi me xhemat është një nga ritualet më të 
rëndësishme të Allahut. Shpërblimi i tij është i madh dhe sevapet 
shtohen me shtimin e numrit të pjesëmarrësve në të. Pjesëmarrja e 
madhe e myslimanëve në të tregon për një shfaqje madhështore të 
bashkimit të myslimanëve. Të gjitha medh’hebet myslimane kanë 
rënë dakord se ai është një mustehab i fortë, përveç medh’hebit 
Hanbeli, i cili thonë se është farz për çdo person që ka mundësi.  

  Medh’hebi i Ehli Bejtit ka thënë se xhemati duhet në 
namazet farze, në namazin e shiut, si dhe në namazet e bajrameve, 
përveç gjithë namazeve të tjera mustehab. Katër medh’hebet 
islame kanë thënë se xhemati duhet në të gjitha namazet farze dhe 
mustehabe. Nëse do të falemi në namaz me xhemat, duhet të 
kujdesemi për një grup rregullash, pa të cilat nuk është i vlefshëm 
namazi me xhemat. Ato janë si më poshtë: a) Nijeti: Nijeti është 
farz për atë që falet pas Imamit (me'mumi) dhe jo për Imamin. 
Me'mumi është ai që duhet të bëjë nijet se do të falet me xhemat 
dhe jo Imami. 

  b) Numri: Më e pakta që duhet të jetë, është numri dy në 
namazet ditore. Ndërsa namazi i xhumasë dhe namazet e 
bajrameve nuk mund të falen me xhemat nëse pjesëmarrja është 
më e vogël se pesë persona.  

  c) Ndërmjet Imamit dhe me'mumit ose ndërmjet vetë 
safave (rreshtave) të xhematit të mos ketë pengesë që të pengojë 
shikimin ndërmjet tyre, me përjashtim të pengesës ndërmjet 
burrave dhe grave.  
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ç) Vendi ku falet Imami, të mos jetë më i lartë se vendi ku 
falet me'mumi. Nuk është problem, nëse është më i lartë vendi ku 
falet me'mumi nga vendi i Imamit. 

d) Të mos ketë largësi të madhe ndërmjet me'mumit dhe 
Imamit ose ndërmjet safit pararendës.  

dh) Me'mumi nuk duhet ta kalojë Imamin në qëndrim, si 
dhe nuk lejohet qëndrimi i njëtrajtshëm ndërmjet tyre, por 
me'muni duhet të qëndrojë qoftë edhe pak më mbrapa se Imami. 

e) Imami i xhematit duhet të jetë: besimtar, i lindur i pastër 
(që do të thotë që të ketë lindur nga një lidhje martesore), i 
mençur, në moshë madhore, i drejtë dhe të jetë mashkull. 

f) Në rregullsinë e xhematit, nuk kushtëzohet bashkimi i 
namazit të Imamit dhe të me'mumit në lloj dhe mënyrë. 
Me'mumit i lejohet të plotësojë namazet ditore me Imamin që 
është duke falur çdonjërin prej tyre, edhe nëse ndryshojnë në 
shkurtim, plotësim, falje në kohë apo falje e namazit kaza. Falësi i 
namazit të dukurive nuk lejohet të plotësojë me falësin e 
namazeve ditore dhe ai i ditoreve me atë që fal Bajramin e kështu 
me radhë. 

g) Imami nuk duhet të jetë sahibul udhër (prej atyre që kanë 
arsye për shkaqe të caktuara). Ai lejohet të jetë Imam në raste kur 
janë të njëllojtë, por jo për të tjerë. Për shembull, nuk lejohet të jetë 
Imam një që nuk e ka leximin e mirë para njërit që e ka leximin e 
mirë, nuk lejohet të jetë Imam njëri që rri ulur para njërit që rri në 
këmbë, etj. Rreth këtyre kushteve janë dakord të gjitha 
medh’hebet islame, përveçse në disa aspekte të vogla dytësore.  
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  Me'mumi duhet ta pasojë Imamin në vepra dhe të mos e 
lexojë suren “El Fatiha” dhe suren tjetër, nëse e dëgjon duke e 
lexuar Imami, qoftë edhe kur dëgjon zukatjen e tij. Nëse nuk e 
dëgjon, është mirë që me'mumi ta lexojë suren “El Fatiha” dhe 
suren tjetër me veten e tij. 

 

3- Namazi i udhëtarit (salatul musafir) 

  Allahu i Madhëruar ka thënë: “Kur të udhëtoni, nuk është 
gjynah që ta shkurtoni namazin.”1 

  Kur besimtari udhëton nga vendlindja e tij apo nga 
vendbanimi ku jeton dhe përshkon një largësi të caktuar në 
Sheriat, namazet e tij me katër rekate shkurtohen në dy rekate. 
Ato janë: dreka, ikindia dhe darka. Për këtë pikë janë dakord 
myslimanët. Medh’hebi i Ehli Bejtit thotë se shkurtimi i namazeve 
gjatë udhëtimit është obligim. Këtë e ka mbështetur edhe 
medh’hebi Hanefi, ndërsa medh’hebet e tjera thonë se lejohet 
shkurtimi, por, nëse udhëtari dëshiron, i shkurton e, nëse 
dëshiron, i plotëson ato. 

  Që udhëtari të shkurtojë namazin e tij, duhet të plotësojë 
kushtet e mëposhtme: 

1- Largësia e udhëtimit vajte-ardhje të jetë përafërsisht 45 
kilometra. 

2- Personi të ketë si qëllim përshkimin e largësisë së 
përmendur që në fillim të udhëtimit. Fillimi i llogarisë së largësisë 

1 Sure “En Nisa”, ajeti 101. 
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zakonisht merret fundi qytetit, si dhe nijeti duhet të jetë në 
vazhdimësi dhe të mos ketë mëdyshje në të.  

3- Të jetë një udhëtim hallall dhe jo haram. Nëse ka për 
qëllim që, gjatë udhëtimit, të kryejë ndonjë vepër të jashtëligjshme 
dhe të gabuar, atëherë nuk i lejohet shkurtimi i namazit. 

4- Udhëtari nuk duhet të jetë prej beduinëve shtegtarë dhe 
as prej atyre që udhëtojnë shpesh, si: taksisti apo një nëpunës, i cili 
e ka punën e tij larg në një qytet tjetër dhe udhëton çdo ditë vajtje-
ardhje apo çdo dhjetë ditë një herë më e pakta. 

5- Të ketë arritur në kufirin që i lejohet. Nëse dëshiron ta 
falë namazin para këtij kufiri, namazi i tij është i rregullt. Kufiri i 
lejuar është pika që ndodhet jashtë qytetit dhe nuk dëgjohet në të 
ezani dhe nuk shihen muret për atë që e dëgjon dhe e shikon. 

6- Të mos ndërpritet udhëtimi nga një prej tri pengesave të 
mëposhtme: kalimi në një shtet tjetër, qëllimi për të qëndruar 
dhjetë ditë në vendin e udhëtimit, si dhe mëdyshja tridhjetë ditë 
gjatë të cilave nuk e di udhëtari gjatë saj se kur do të udhëtojë.  

Nëse e kalon shtetin e tij, ose ka për qëllim që të qëndrojë 
më shumë se dhjetë ditë pa shkëputje në vendin e udhëtimit të tij, 
duhet ta plotësojë namazin, kur qëndron tridhjetë ditë. Kur është i 
pavendosur dhe nuk e di kohën e udhëtimit, ai duhet ta plotësojë 
namazin pas përfundimit të kësaj periudhe. 
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Disa nga rregullat e udhëtimit 

Kush fal namaz të shkurtuar dhe detyra e tij është ta 
plotësojë atë, atëherë namazi i tij është i parregullt, qoftë ajo nga 
padija, me qëllim apo nga harresa. Kush falet me namaz të plotë 
dhe detyra e tij është ta shkurtojë, atëherë kemi tri pamje të 
ndryshme:  

1- Kur është e qëllimshme. Duhet ta kryejë në kohën e tij 
dhe ta falë kaza, kur kalon koha e tij. 

2- Kur harron. Kur besimtari harron se ai është në udhëtim 
dhe e fal të plotë namazin. Nëse kujtohet brenda kohës, duhet ta 
përsërisë namazin e, nëse kujtohet, pasi i ka kaluar koha, nuk ka 
asnjë detyrim. 

3- Nga padija. Nëse ai nuk ka dijeni mbi këtë rregull 
(namazin e udhëtarit), atëherë namazi i tij është i saktë dhe nuk ka 
asnjë të metë në të, por, nëse ka njohuri mbi rregullin e namazit të 
udhëtarit, por nuk ka njohuri mbi veçoritë dhe veçantitë e tij, në 
lidhje me udhëtimin dhe namazin e udhëtarit, atëherë duhet ta 
përsërisë në kohën e tij dhe ta falë kaza jashtë kohës së tij. 

 

4- Namazi i xhumasë (salatul xhumua'a) 

  Namazi i xhumasë është nga ritet më të njohura dhe më të 
bukura të fesë islame. Në të përfshihet boshti shpirtëror, shoqëror 
dhe politik, i dendur dhe i plotë.  

  Allahu i Madhëruar ka thënë: “O besimtarë, kur të thirreni 
për (të falur) namazin (e xhumasë) në ditën e Premte, nxitoni për 
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ta përmendur Allahun dhe ndaloni tregtinë! Kjo, që ta dini, 
është më mirë për ju!”1 

  Namazi i xhumasë është obliguar në ditët e para të 
hixhretit të Profetit (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen 
e tij!) në qytetin e Medines për të qenë një dukuri e përsëritur 
javore, për të forcuar lidhjen dhe fuqinë e shtetit islam. Ai 
përbëhet nga dy hytbe dhe dy rekate. Dy hytbet konsiderohen 
pjesa e parë e adhurimit të ceremonialit të ditës së xhuma, për këtë 
shkak duhet të mbajmë qetësi, kur Hatibi është duke folur. Në të 
njëjtën kohë, ai është edhe Imami i xhumasë. Hytbet janë në 
gradën e leximit, të cilën e bën Imami në namazin me xhemat në 
rekatin e parë dhe të dytë të çdo namazi. Shuma e dy hytbeve dhe 
e dy rekateve është në gradën e namazit të drekës me katër rekate. 
Myslimanët e kryejnë namazin e xhumasë në vend të namazit të 
drekës të ditës së xhuma.  

  Namazi i xhumasë falet vetëm me xhemat. Numri i tyre 
nuk duhet të jetë më pak se pesë persona. I pesti duhet të jetë 
Imami i drejtë. Nëse nuk plotësohet ky numër, atëherë bie 
obligimi i namazit të xhumasë dhe në vend të tij falet namazi i 
drekës. Namazi i xhumasë nuk është obligim për gratë, për të 
sëmurët dhe për udhëtarët. 

 

 

 

 

1 Sure “El Xhumu’a”, ajeti 9. 
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Përmbledhja e leksionit të shtatëmbëdhjetë 

  Feja islame ka treguar një kujdes të veçantë për namazin. 
Ajo i ka kërkuar besimtarit që ta kryejë brenda kohës së caktuar 
dhe ta falë kaza, nëse i ka kaluar koha. Pra, nëse i ka kaluar koha, 
duhet ta falim namazin kaza dhe nuk do të thotë se bie obligimi. 

  Objektivi i Islamit është gjithëpërfshirës. Ai i bashkon 
myslimanët në namaz. Ka namaze që falen vetëm dhe namaze që 
falen me xhemat. Namazi me xhemat është më i plotë dhe më i 
mirë nga namazi vetëm. Gjithashtu, është edhe namazi i xhumasë, 
i cili është një ndërthurje e shkëlqyer ndërmjet adhurimit, politikës 
dhe sociales.  

  Toleranca e Islamit dhe lehtësia e tij qartësohet në namazin 
e udhëtarit. Udhëtari mund të jetë i ngarkuar në çështjet e tij dhe 
ndoshta nuk ka kohë të mjaftueshme për adhurime. Sheriati ka 
gjykuar për thjeshtësi dhe me fisnikëri që besimtari ta shkurtojë 
namazin e tij gjatë udhëtimit. Ai e fal çdo namaz ditor me katër 
rekate vetëm dy rekate si namazi i sabahut. 
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Pyetjet e leksionit të shtatëmbëdhjetë 

1. Cili është rregulli i haidhit, nifasit dhe atij që ka humbur 
dy pastrimet, për sa i përket namazit kaza? 

2. Cili është rregulli i xhematit në namazet mustehabe, sipas 
medh’hebit të Ehli Bejtit dhe sipas të gjitha medh’hebeve të tjera 
islame? 

3. A i lejohet personit që fal namazet ditore, të falet me Imam, 
kur fal namazin e dukurive? 

4. A i lejohet personit që është në këmbë, ta plotësojë 
namazin e tij, pas një Imami që është ulur sahib el udhër (për 
shkaqe të lejuara)? 

5. Kur i lejohet me’mumit të lexojë suren “El Fatiha” dhe 
suren tjetër në namazin me xhemat? 

6. Çfarë kuptojmë me kufirin e lejes? 
7. Cilat janë ndalesat e udhëtimit? 
8. Cili është rregulli për atë që falet në mënyrë të shkurtuar 

dhe ka pasur për detyrë ta plotësojë namazin? 
9. Cila është urtësia e obligimit të namazit të xhumasë? 
10. Përse duhet të qëndrojmë urtë dhe të mos flasim kur 

Hatibi është duke mbajtur hytben e namazit të xhumasë? 
 

 

 

 

 

153 



...........................................................  Leksione në dispozitat islame   1   ........................................................  

Leksioni 18 

 

 

NAMAZI (6) 

 

LLOJET E NAMAZIT 

 

5- Namazi i xhenazes (salatul xhenaze) 

 

  Namazi i xhenazes është detyrim për çdo mysliman të 
vdekur, që ka mbushur moshën gjashtë vjeç, i çdo medh’hebi 
qoftë ai, qoftë ai i devotshëm apo jo. Koha e tij është pas gusulit 
(larjes së plotë) të tij, qefinosjes dhe balsamimit të tij dhe para 
varrosjes. Nuk lejohet para kryerjes së kësaj procedure dhe as pas 
varrosjes. Nëse për shkaqe të caktuara, nuk mund të bëhet gusuli 
dhe qefinosja, namazi bëhet pa i kryer ato. Në rast se bëhet 
varrimi dhe harrohet që t’i falet namazi, ose vërtetohet parregullsi 
gjatë namazit, atëherë është i lejueshëm të falet namazi përmbi 
varrit të tij. Nuk lejohet hapja e varrit të të vdekurit.  

  Namazi i të vdekurit është farz kifaje. Në rast se e fal edhe 
njëri prej myslimanëve të pranishëm, atëherë bie obligimi për të 
tjerët, në të kundërt të gjithë janë gjynahqarë. Është mustehab që 
namazi i xhenazes të jetë me xhemat. Nëse falet me xhemat, 
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Imami dhe me’mumi përsërisin të njëjtat lutje. Ai që e ka më tepër 
obligim namazin e xhenazes është ai që ka më shumë përparësi në 
trashëgiminë e tij dhe nuk lejohet namazi i askujt tjetër përveçse 
me lejen e tij, sikurse të gjithë çështjet e tjera të të vdekurit, si: 
larja, qefinosja dhe varrosja, duhet më parë leja e atij që ka më 
shumë të drejtë mbi të. Kushtet e namazit të xhenazes janë: nijeti, 
qëndrimi në këmbë, drejtimi nga Kibla, vendosja e xhenazes në 
kurriz, ku koka e tij të jetë në krah të djathtë të atij që falet dhe 
këmbët të jenë në krah të majtë të tij, si dhe ndërmjet xhenazes dhe 
atij që falet të mos të ketë pengesë. 

  Mënyra e faljes është: Bëhet nijeti nga personi që do të falet 
dhe thotë tekbirin e parë. Më pas lexon dy shehadetet: “Eshheduen 
la ilahe ilall’llah ue eshheduen Muham’meden resulull’llah” - “Nuk ka 
zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është i dërguari i Tij”. 
Pastaj thotë tekbirin e dytë dhe dërgon salavat mbi Profetin dhe 
familjen e tij. “All’llahum’me sal'li ala Muham’medin ue ala alihi” - “O 
Allah, dërgo, salavate përmbi Muhamedin dhe familjen e tij!” 

  Më pas thotë tekbirin e tretë dhe lutet për besimtarët dhe 
besimtaret: “All’llahum’me igfir lil mu'minijne uel mu'minat” - “O 
Allah fali besimtarët dhe besimtaret!” 

  Pastaj thotë tekbirin e katërt dhe lutet për të vdekurin: 
“All’llahum’me igfir lihadhal mej’jiti” - “O Allah fale këtë të 
vdekur!”. Më pas thotë tekbirin e pestë dhe e përfundon namazin. 
Kjo është më e pakta që mund të thuhet nga lutjet.  

  Në Resailu amelijeh (librat që përmbajnë rregullat dhe 
dispozita e fikhut), përmenden lutje të veçanta pas çdo tekbiri, por 
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nuk është i dëtyrueshëm zbatimi i tyre, por është i pëlqyeshëm 
(mustehab). 

  Medh’hebi i Ehli Bejtit veçohet me pesë tekbire në namazin 
e xhenazes. Ndërsa katër medh’hebet e tjera islame kanë rënë 
dakord se janë vetëm katër tekbire në namazin e xhenazes.  

  Medh’hebi i Ehli Bejtit veçohet se në namazin e xhenazes, 
nuk është kusht marrja e abdesit, sepse, sipas tyre, ai është thjesht 
dua (lutje) dhe jo namaz i vërtetë. Në katër medh’hebet e tjera 
kushtëzohet marrja e abdesit. 

 

6- Namazi i bajrameve (salatul ijdejn) 

  Bajramet dhe namazi i tyre është pjesë e riteve të bukura 
islame, që tregojnë se shoqëria islame triumfon në betejën e 
përmbajtjes së epsheve dhe të instinkteve përgjatë agjërimit të 
Muajit të Ramazanit dhe feston për këtë fitore në Ditën e Bajramit. 
Ajo është dita e parë e çdo muaji Sheval të vitit hënor. Më pas 
triumfon në betejën e bashkimit dhe lidhjes së brendshme gjatë 
qëndrimit në Haxh, në muajin Dhul Hixhxheh të çdo viti hënor.  

  Namazi i Bajramit, në medh’hebin e Ehli Bejtit, është farz 
gjatë kohës së shfaqjes së Imamit të pagabueshëm dhe krijimit të 
shtetit të tij, ndërsa është mustehab gjatë periudhës së mungesës 
së tij.1 

1 Periudha e mungesës është term i veçantë në medh’hebin e Ehli Bejtit. Ky 
term tregon periudhën e mungesës së Imam Mehdiut nga sytë e njerëzve, në 
vitin 60 hixhri. Mungesa e këtij Imami vazhdon. Me lejen e Allahut të 
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Në medh’hebin Hanbeli është farz kifaje, ndërsa në medh’hebin 
Hanefi është farz, nëse e fal vetë sulltani.  

  Në medh’hebin Maliki dhe Shafij është sunnetun muekedeh 
(synet i fortë). Koha e namazit të Bajramit është nga lindja e diellit 
deri në mesditën e Ditës së Bajramit. Fillimisht falet namazi dhe 
pastaj Imami mban dy hytbet para xhematit. Është e kundërta e 
namazit të xhumasë. Në këtë namaz nuk ka as ezan dhe as ikamet, 
por thirret tri herë “namaz, namaz, namaz”. 

  Mënyra e faljes së tij është: Tekbiri ihram, leximi i sures “El 
Fatiha” dhe i një sureje tjetër. Më pas tekbir dhe lutje, tekbir lutje 
dhe vazhdon deri në pesë tekbire dhe pesë lutje. Më pas, ruku dhe 
sexhde. Me këtë plotësohet rekati i parë. Ngrihemi në rekatin e 
dytë dhe veprohet si në rekatin e parë, veçse në rekatin e dytë 
merret tekbir vetëm katër herë dhe jo pesë herë pas sures “El 
Fatiha” dhe një sureje tjetër. Pas çdo tekbiri bën lutje. Më pas 
shkon në ruku, sexhde, shehadet dhe selam. Me kaq përfundon 
namazi.  

  Gjatë faljes mund të lutesh me çfarë të të dëshirojë zemra, 
lutje të ndryshme, por më e mira është lutja e mëposhtme: “O 
Allah, zotërues i krenarisë dhe i madhështisë, zotërues i bujarisë dhe i 
fuqisë, zotërues i faljes dhe i mëshirës, zotërues i devotshmërisë dhe i 
faljes! Të kërkoj Ty, për hir të kësaj dite, që e ke bërë për myslimanët festë 
(Bajram) dhe për Muhamedin (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi 
të dhe mbi familjen e tij!), krenari, fisnikëri, begati të shumta, begatoje 
Muhamedin dhe familjen e Muahmedit! O Allah, më jep nga mirësitë që 
i dhe Muhamedit dhe familjes së tij dhe më largo nga të këqijat që ke 

Madhëruar, ai do të shfaqet e do të mbushë botën me drejtësi dhe barazi, ashtu 
sikurse është mbushur me padrejtësi dhe pabarazi. 
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larguar Muhamedin dhe familjen e tij. Salavatet e tua qofshin mbi të dhe 
mbi ta! O Allah, unë të kërkoj Ty nga mirësitë që t’i kërkuan robtë e Tu 
të drejtë dhe kërkoj ndihmën dhe mbrojtjen Tënde, ashtu si e kërkuan 
robtë e tu të sinqertë!” 

 

7- Namazi istijxhar (salatul istijxhar) 

  Namazi istijxhar është namazi që e kryen një person në 
vend të një personi tjetër që ka vdekur. Ai punësohet për të kryer 
namazet përkundrejt pagesës që merr nga të afërmit e personit të 
vdekur. Kjo është veçori e medh’hebit të Ehli Bejtit, të cilët thonë 
se ky namaz është i vlefshëm. Kjo nuk do të thotë se njeriu ka të 
drejtë të lërë namazet e tij pa falur dhe më vonë të lërë porosi që të 
punësohet një njeri që të falë namazet e tij në mungesë, si dhe 
pasuria të jepet kompensim për adhurimin. Kurrsesi, lënia e 
namazit është prej gjynaheve të mëdha dhe legjislacioni islam e 
dënon me forcë atë. Namazi istijxhar nuk e largon dënimin dhe 
gjynahun që buron nga lënia e namazit për personin që duhet ta 
falte, por me të realizohet boshllëku i lënë, nëse plotësohet me 
kushtet e tij në formën e saktë. Për lënësin e namazit mbetet 
gjynahu ditën që do të pyeten gjynahqarët:  

“’Çfarë ju ka sjellë në Sekar?’ Ata do të përgjigjen: ‘Nuk ishim 
nga ata që falnim namaz.’”1 

 

 

1 Sure “El Muddeththir”, ajetet 42-43. 
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Disa rregulla të veçanta mbi këtë namaz: 

  1- Punëmarrësi nuk ka për qëllim që, me faljen e këtij 
namazi, të afrohet tek Allahu, por bën nijet afrimin e të vdekurit 
tek Allahu. 

  2- Punëmarrësi duhet të caktojë të vdekurin në nijetin e tij, 
qoftë edhe përgjithësisht. 

  3- Kush ka lënë namaze dhe agjërime, është i detyruar që të 
lërë porosi që të paguhet një punëmarrës për t’i kryer ato, vetëm 
në rast se ai ka një djalë të madh dhe është i qetë se djali i tij do t’i 
kryejë namazet dhe agjërimin që nuk e ka kryer babai i tij, duke e 
konsideruar këtë si obligim nga Sheriati për djalin e madh. 

  4- Pagesa e punëtorit të namazit dhe e agjërimit realizohet 
nga një e treta e trashëgimisë së të vdekurit, në rast se i vdekuri ka 
lënë porosi për punëmarrës. Lejohet që pagesa të nxirret edhe nga 
trashëgimia që ka lënë, nëse trashëgimtarët bien dakord për këtë. 
Për sa i përket zekatit, një të pestës, padrejtësive, obligimeve të 
ndryshme dhe pagesës për shkuarjen e dikujt tjetër në Haxh, në 
vend të tij, të gjitha këto, nxirren nga trashëgimia e tij, para se të 
bëhet shpërndarja e saj. 

  5- Është kusht që punëmarrësi të njohë pjesët e namazit, 
kushtet e tij dhe rregullat që e prishin atë. Nuk është kusht, që të 
jetë i drejtë, por mjafton të jetë besnik, që namazin ta kryejë në 
formën e duhur. Nuk lejohet të merret një punëtor që është sahib el 
udhër, që ka probleme gjatë ngritjes dhe uljes, etj.  
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8- Namazi i dukurive (salatu aját) 

 

  Namazi i dukurive duhet të kryhet gjatë eklipsit të diellit 
dhe të hënës, gjatë tërmeteve, si dhe gjatë çdo dukurie tjetër 
qiellore apo tokësore që i tremb njerëzit, si: era e zezë, errësimi i 
tokës, etj, edhe pse një pjesë e njerëzve nuk frikësohet. Namazi i 
ajeteve ka rregulla të veçanta. 

  Bazuar në mendimin e medh’hebit të Ehli Bejtit, namazi i 
dukurive është farz, ndërsa sipas katër medh’hebeve të tjera, 
namazi i dukurive është mustehab, ose sunetu muekede.  

  Në medh’hebin Hanefi nuk ka ndonjë mënyrë të veçantë të 
faljes së këtij namazi, ndërsa në medh’hebet Maliki, Shafij dhe 
Hanbeli ekziston një formë e veçantë që ndryshon nga forma e 
medh’hebit të Ehli Bejtit.  

  Mënyra e namazit të dukurive, në medh’hebin e Ehli Bejtit, 
është si më poshtë: Nijeti, tekbiri ihram, leximi i sures “El Fatiha” 
dhe i një sureje tjetër. Shkojmë në ruku. Më pas ktheheni në 
leximin e sures “El Fatiha” dhe të një sureje tjetër e shkojmë në 
ruku. Kthehemi në lexim sures “El Fatiha” dhe të një sureje tjetër. 
Kështu vazhdojmë, derisa kryejmë pesë lexime dhe pesë ruku dhe 
më pas shkojmë në sexhde. Më pas ngrihemi në rekatin e dytë dhe 
veprojmë në të njëjtën mënyrë si në rekatin e parë. Më pas 
shkojmë në sexhde dhe plotësojmë namazin.  

  Është mustehab që të falet me xhemat. Imami është ai që 
lexon Kur'anin si në namazet ditore. Ky namaz nuk ka ezan dhe as 
ikamet, por muezini thërret tri herë: “namaz, namaz, namaz!”. 
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9- Namazi i shiut (salatul istiksa) 

  Ky namaz është mustehab, kur nuk bie shumë shi dhe 
lumenjtë thahen për shkak të përhapjes së disa gjynaheve, si: 
ngrënia në peshë, padrejtësitë, lënia e udhëzimit në të mirë dhe 
ndalimit nga e keqja, mohimi i mirësive, mosdhënia e zekatit, të 
vepruarit jo me atë që ka zbritur Allahu. Kur'ani Fisnik na ka 
treguar për Musain, se ai u lut për shi për popullin e tij: “Kur 
Musai kërkoi ujë për popullin e tij.”1 

  Mënyra e namazit të shiut është e njëjtë me namazin e 
bajrameve. Dy rekate me xhemat. Në çdonjërin prej tyre lexohet 
surja “El Fatiha” dhe një sure tjetër. Thuhen pesë tekbire pas sures 
“El Fatiha” dhe një sureje tjetër, në rekatin e parë dhe pas çdo 
tekbiri bën lutje.  

  Në rekatin e dytë thuhen katër tekbire pas sures “El Fatiha” 
dhe një sureje tjetër, pas çdo tekbiri bëhen lutje. Lejohet të bëhet 
çdo lloj lutje, por më e mira është që lutja të përfshijë rënien e 
shiut, mëshirën, shfaqjen e dobësisë dhe kërkimin e mëshirës nga 
Allahu i Madhëruar. Lejohet edhe falja vetëm, por është mustehab 
që të falet me xhemat.  

  Është mustehab që, para faljes së namazit, të agjërohet për 
një periudhë tri ditore dhe namazi të kryhet ditën e tretë. Namazi 
të falet në shkretëtirë të thatë dhe të jetë në një formë që kërkohet 
mëshirë, sikur janë të mjerë. Duhet të dalin të gjithë, që nga të 
moshuarit e deri te fëmijët dhe me vetë duhet të marrin edhe 
bagëtinë dhe të ndahen gratë nga fëmijët, që të jetë sa më i madh 
zëri i të qarit. 

1 Sure “El Bekare”, ajeti 60. 
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Përmbledhja e leksionit të tetëmbëdhjetë 

  Në këtë leksion përmblodhëm sqarimin e pesë namazeve. 
Ato janë: namazi i xhenazes, me anë të të cilit Islami e forcon edhe 
më tepër nderimin e njeriut, kur është i gjallë dhe kur vdes. Kjo 
ndodh edhe kur është fëmijë dhe ka mbushur moshën gjashtë 
vjeç, edhe kur nuk ka qenë praktikant fetar dhe zbatues i Islamit. 

  Namazi i dy bajrameve, me anë të të cilit, Allahu i 
Madhëruar kërkon të nderojë ymetin islam. Ky është triumfi i tij 
mbi shejtanin, epshet dhe instinktet e ulëta gjatë Muajit të 
Ramazanit dhe triumfit të tij në betejën e bashkimit, të formimit të 
përgjithshëm dhe përgatitjen për përballjen me kundërshtarin. E 
gjithë kjo bëhet çdo vit në kohën e Haxhit gjatë muajit Dhul 
Hixhxheh. 

  Namazi Istixhar, që do të thotë përmendja e lënësit të 
namazit, sepse ai, me lënien e namazit, ka krijuar boshllëk ndaj 
shoqërisë. Ai është i detyruar ta kompensojë këtë boshllëk me anë 
të pagesës së një punëtori, i cili i fal kaza në vend të tij namazet e 
humbura. Në këtë mënyrë i jep jetës të drejtën e saj të brendshme 
dhe shpirtërore, të cilën duhet ta jepte më parë. 

  Namazi i dukurive natyrore, që do të thotë se njeriu kujton 
fuqinë e plotfuqishme të Allahut, i Cili bën çfarë të dojë me 
ekzistencën dhe gjithësinë. 

  Namazi i shiut, që do të thotë se njeriu ia njeh vetes 
gjynahet që ka bërë, të cilat kanë bërë të pakësohet shiu dhe të 
thahen lumenjtë, si dhe i jepet besa Allahut se nuk do të kthehet 
më në ato gjynahe. I kërkon falje dhe mëshirë Allahut të Lartësuar 
dhe i drejtohet Atij si burim i rizkut dhe i jetës. 
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Pyetjet e leksionit të tetëmbëdhjetë 

1. A duhet ta falim namazin e xhenazes, nëse i vdekuri është 
fëmijë pesë vjeç? A lejohet falja e namazit mbi varr, pasi ka 
përfunduar varrimi? 

2. Cili është qëllimi i Bajramit në Islam? Cila është forma e 
faljes së namazit të bajrameve? 

3. A kupton namazi i istixharit se pasuria është bërë 
kompensim për adhurim? 

4. Cili është dallimi ndërmjet obligimit të pagesës që bëhet në 
namaz dhe agjërimit dhe obligimit të gjithë pagesave të tjera që 
lidhen me të vdekurin? 

5. Në namazin e istixharit, a është kusht që personi 
punëmarrës, të jetë i drejtë? 

6. Cila është forma e namazit të dukurive (salatul ajat)? 
7. Falja e namazit të shiut është farz apo mustehab? Kur falet 

ai? Cilat janë gjërat mustehab që duhet të kujdesimi gjatë faljes? 
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Leksioni 19 

 

AGJËRIMI (1) 

 

KUSHTET DHE RREGULLAT E AGJËRUESVE 

 

  Agjërimi është shtylla e dytë e Islamit, pas namazit. Allahu 
i Madhëruar ka thënë: “O ju që keni besuar! Ju është urdhëruar 
agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, me qëllim 
që të bëheni të devotshëm.”1 

  Nga ky ajet kuptojmë se agjërimi ka qenë shtyllë e 
pandryshueshme në çdo fe, element i përbashkët në çdo Sheriat 
qiellor, i ngritur mbi bazën e edukimit të instinkteve, të 
disiplinimit të epsheve, si dhe në nxjerrjen e virtyteve njerëzore, si 
hap i parë në rrugën e ndërtimit të jetës së shëndoshë dhe 
qytetërimit udhëzues.  

  Agjërimi është edukatë e mirë mbi dashurinë e Allahut, 
mbi dëshirën dhe vendosmërinë, për t’u çliruar nga forca e 
zakonit, si dhe mirësjellje me të varfrit dhe fukarenjtë. 

  Termi “agjërim”, në gjuhë do të thotë “ndalim” dhe 
“vetëpërmbajtje”. Në terminologjinë e Sheriatit do të thotë të 
ndaluarit nga ngrënia, të cilën Agjërimi është obliguar nga Allahu 

1 Sure “El Bekare”, ajeti 183. 
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i Madhëruar në muajin Shaban, në vitin e dytë hixhri. Ai është një 
nga dukuritë më të spikatura, ku shfaqet bindja dhe nënshtrimi 
ndaj Allahut të Lartësuar. Aty shfaqet bindja dhe adhurimi, sepse 
njeriu largohet nga gjërat më të dashura për instinktet dhe epshet 
e tij, të cilat janë: ushqimi, pija dhe marrëdhëniet seksuale. Është 
transmetuar në hadithin kudsi, nga Allahu i Madhëruar: “Agjërimi 
është për mua dhe unë do ta shpërblej atë.”1  

  I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) ka thënë: “Agjëruesi është në adhurim, edhe nëse është në 
shtratin e tij, përveçse kur përgojon një mysliman.”2 

  Në një tjetër transmetim të të Dërguarit të Allahut (Paqja e 
bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) thuhet: “Pasha Atë, 
në dorën e të cilit ndodhet shpirti im, aroma e gojës së agjëruesit është më 
e këndshme tek Allahu se aroma e miskut. Agjëruesi largohet nga 
ushqimi i tij, pija e tij dhe epshet e tij për shkakun Tim. Agjërimi është 
për mua dhe Unë do ta shpërblej atë.”3 

 

Kush është i detyruar të agjërojë? 

Duhet të agjërojë çdo njëri që përmbush kushtet e mëposhtme: 

  1- Mendja. Nuk është i detyruar të agjërojë i çmenduri dhe 
ai që ka humbur logjikën. 

1 “El Kafi”, 4/63. Botoi “Darul kutub el islamijetu”. 
2 “El Kafi”, 4/64. 
3 “Sahihul Bukhari”, 2/226. Botoi “Darul fikr Bejrut”. 
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  2- Të jetë në moshë madhore. Nuk është i detyruar të 
agjërojë ai që nuk ka hyrë në moshë madhore, qoftë mashkull ose 
femër. 

  3- Të jetë e pastër nga hajdhi (mestruacionet). Më herët 
sqaruam se është e ndaluar të agjërojë dhe të falë namazin gruaja 
që është me hajdh. 

  4- Të jetë e pastër nga nifasi. Më herët sqaruam se është e 
ndaluar të agjërojë dhe të falë namazin gruaja që është me nifas. 

  5- Të mos jetë i sëmurë. Të sëmurin që e dëmton agjërimi, 
apo bëhet shkak për të mos u shëruar, ose shkakton vonesë në 
shërimin e tij. Ai nuk është i obliguar të agjërojë, por është haram 
agjërimi i tij. Kjo, bazuar në medh’hebin e Ehli Bejtit. Ndërsa katër 
medh’hebet e tjera thonë se personi është i lirë të zgjedhë ndërmjet 
agjërimit dhe ushqimit dhe për të nuk është haram agjërimi, 
vetëm kur është i bindur se nga agjërimi mund të vdesë, ose 
mund të humbasë ndonjë organ nga organet e tij.  

  6- Të mos jetë udhëtar. Udhëtari është i detyruar të 
shkurtojë namazet dhe nuk e ka detyrim agjërimin, në çdo vend 
që udhëton. Kur është i detyruar të shkurtojë namazet, atëherë tek 
ai bie detyrimi i agjërimit. Në rast se agjëron, nuk pranohet 
agjërimi i tij, sipas medh’hebit të Ehli Bejtit, ndërsa në katër 
medh’hebet e tjera, agjëruesi është i lirë të zgjedhë, po të dojë 
agjëron e po të dojë nuk agjëron e, nëse agjëron, është më mirë. 

   Çdo person që i plotëson këto gjashtë kushte, është i 
detyruar të agjërojë. Këtu bëjnë përjashtim të moshuarit që janë në 
pleqëri të madhe, gratë shtatzana, ai që është i sëmurë dhe ka etje 
të madhe, gruaja që ushqen fëmijën me qumësht dhe ka frikë se 
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agjërimi i dëmton fëmijën. Këtyre pesë grupeve u lejohet të 
agjërojnë, por nuk e kanë detyrim, edhe pse i plotësojnë gjashtë 
kushtet e përmendura më sipër. Ata janë të detyruar ta shlyejnë 
Muajin e Ramazanit duke ushqyer çdo ditë një të varfër. 

 

Kush e ka agjërimin të rregullt? 

  Nganjëherë ne e shohim agjërimin nga këndi i detyrimit 
dhe i jo detyrimit. Nganjëherë tjetër ne e shohim nga këndi i 
rregullsisë dhe i parregullsisë. Për sa i përket pjesës së parë, 
çdokush që plotëson gjashtë kushtet që përmendëm më herët, 
është i detyruar të agjërojë, por jo çdo agjërues e ka të rregullt 
agjërimin e tij. Ndoshta dikush është i detyruar të agjërojë, por, 
nëse agjëron, nuk pranohet agjërimi i tij, si për shembull, 
jobesimtari është i detyruar të agjërojë, por, nëse agjëron dhe ai 
vazhdon të jetë jobesimtar, nuk i pranohet, derisa të shpallë dy 
shehadetet dhe të pranojë Islamin. Nëse pranon Islamin, i 
pranohet agjërimi. 

  Nëse personi është me hajdh, nifas, i sëmurë apo është në 
udhëtim dhe dëshiron të agjërojë, agjërimi i tij nuk është i rregullt. 
Në këtë aspekt, agjërimi ndahet në disa pjesë. Ato janë: 

1- Agjërimi që është i detyruar, i rregullt dhe i pranuar, kur 
plotësohen gjashtë kushtet e përmendura. 

2- Agjërimi që është i detyruar, por nuk është i rregullt, si 
agjërimi i jobesimtarit. 

3- Agjërimi që nuk është i detyruar dhe nuk është i rregullt, 
si agjërimi i të sëmurit. 

167 



...........................................................  Leksione në dispozitat islame   1   ........................................................  

4- Agjërimi haram dhe jo i rregullt, si agjërimi i gruas me 
hajd, nifas apo personat që janë të sëmurë. 

 

Prishëset e agjërimit 

 Agjërimi fillon me nijetin dhe pas nijetit duhet t’i përmbahemi 
këtyre gjërave: 

  1- Ngrënia e ushqimit: Agjëruesi duhet të frenohet nga 
ngrënia e ushqimit, edhe nëse ajo nuk është diçka e zakonshme, si: 
guralecë, dru, etj. Edhe kur ushqimi është në një masë shumë të 
vogël, sa kokrra e sheqerit. Edhe në rast se kjo bëhet përmes një 
rruge jo të zakonshme dhe jo nëpërmjet gojës. Çdo gjë që kalon në 
brendësi, shkakton prishjen e agjërimit.  

  2- Pirja: Sikurse folëm edhe për ushqimin, çdo lëng që futet 
në brendësi, në çdo masë qoftë, në çdo mënyrë dhe nga çdo rrugë, 
shkakton prishjen e agjërimit. Agjëruesi duhet të largohet prej 
tyre. 

  3- Marrëdhëniet seksuale: Agjëruesi duhet të largohet nga 
agimi dhe deri në perëndim nga marrëdhëniet seksuale. 
Marrëdhëniet seksuale e prishin agjërimin për të dyja palët, edhe 
nëse njëra palë nuk ka zgjidhje tjetër. 

  4- Dalja e spermës nëpërmjet masturbimit dhe prekjes apo 
çdo vepre tjetër që ka për qëllim realizimin e saj.  

  5- Qëndrimi me qëllim xhunub (i papastër) deri në agim. 
Kush ka qenë para namazit të sabahut xhunub dhe nuk është larë, 
atëherë agjërimi i tij gjatë Muajit të Ramazanit, edhe në rastin kur 
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është kompensim më vonë, nuk është i rregullt. Gjithashtu, kush 
është me hajd dhe nifas dhe i përfundon para sabahut, është e 
obliguar të lahet, që, kur të hyjë sabahu, të jetë e pastër. Nëse nuk 
pastrohet, atëherë agjërimi i saj nuk është i rregullt. 

  6- Të gënjyerit me qëllim për Allahun e Lartësuar, 
Profetin e Tij (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e 
tij!) dhe Imamët. Çdo shpifje e qëllimtë mbi Allahun, Profetin dhe 
Imamët e prish agjërimin, qoftë ajo gënjeshtër mbi ajete, hadithe, 
dispozitë të Sheriatit apo ngjarje historike. 

  7- Zhytja e kokës në ujë e prish agjërimin, edhe nëse është 
gjithë pjesa tjetër e trupit jashtë ujit. 

  8- Përcjellja e pluhurit të dendur në fyt. Kjo pikë dhe pikat 
5,6,7, janë veçori të fik’hut të medh’hebit të Ehli Bejtit. 

  9- Vjellja me dashje, edhe kur është e domosdoshme, e 
prish agjërimin. 

 
  Në medh’hebet e tjera janë disa shkaqe të tjera që e prishin 
agjërimin, si hedhja e kupave, në medh’hebin Hanbeli. 

 

Disa rregulla mbi prishësit e agjërimit 

  1- Kush është xhunub dhe nuk ka mundësi të marrë gusul 
(të lahet) para sabahut, për shkak të mungesës së ujit, ose 
sëmundjes, është i detyruar të marrë tejemum. Nëse nuk merr 
tejemum dhe hyn sabahu pa gusul dhe pa tejemum, agjërimi i tij 
është i pavlefshëm. 
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  2- I lejohet personit që transmeton tregime, transmetime 
dhe dispozita të Allahut të Madhëruar dhe Profetit të Tij dhe rreth 
Imamëve të thotë se dëgjova kështu, është thënë kështu, është 
thënë ashtu, kam lexuar kështu. Në rast se vërtetohet pavërtetësia 
e transmetimeve, ai nuk ka asnjë faj për shkak se nuk ka gënjyer, 
por thjesht ka transmetuar çfarë ka dëgjuar.  

  3- Pirja e duhanit e prish agjërimin. Në pikat e mësipërme 
vërejmë pikën e dytë, që është pirja dhe në pikën e tetë që është 
tymi. 

  4- Nuk prishet agjërimi me kalimin e pështymës që kemi në 
gojë, me kalimin e këlbazës, në rast së nuk ka arritur në gojë, me 
prekjen e unazës apo guralecëve, me përtypjen e ushqimit të 
fëmijës, me provimin e supës, e të tjera si këto, por që nuk duhet 
të kalohen në fyt, por duhet të nxirren. Agjërimi prishet, nëse na 
ka mbetur ushqim mes dhëmbëve dhe e kapërcejmë. 

  5- Të gjitha këto që përmendëm, e prishin agjërimin, nëse 
bëhen me qëllim dhe dëshirë, por agjërimi nuk prishet, nëse bëhet 
diçka nga harresa. Gjithashtu, ai që detyrohet dhe nuk ka zgjidhje 
tjetër, nëse ka ushqim dhe pije në gojën e tij, nuk i prishet agjërimi. 
Mekruh (e papëlqyeshme) është nëse dikush detyrohet të hajë, ose 
të pijë vetë dhe kërcënohet me jetë, nëse nuk e bën. Ai le të hajë, 
ose pijë vetë. Agjërimi prishet, por nuk ka asnjë gjynah, por 
kompensohet një ditë tjetër. 

  6- Nuk prishet agjërimi gjatë kohës që marrim abdes dhe 
jemi duke shpëlarë gojën dhe pa dashje na kalon pak ujë në fyt. 

 

170 



............................. ۱اإلسالمية  يف االحكام ...............................دروس .  

Përmbledhja e leksionit të nëntëmbëdhjetë 

 Agjërimi është adhurim edukues i përvitshëm, i cili e ndihmon 
njeriun të kontrollojë instinktet e tij dhe të edukojë epshet e tij, 
forcon shpirtin e tij të brendshëm dhe drejton personalitetin e tij 
drejt përsosmërisë. Kur'ani Fisnik e ka konsideruar jo vetëm 
detyrë nga rregullat e Islamit, por edhe shtyllën e dytë të çdo feje 
qiellore. Në termin gjuhësor, do të thotë “ndalim”, ndërsa në 
terminologjinë fetare, do të thotë të ndaluarit dhe të përmbajturit 
nga çfarë e prish agjërimin, nga agimi deri në perëndim të diellit, 
çdo ditë që është obligim, ose mustehab agjërimi në të.  

  Agjërimi është detyrim për çdo të mençur në moshë 
madhore, i cili nuk është i sëmurë, në udhëtim, nuk është me hajd 
dhe me nifas. Agjërimin nuk e kanë detyrim të moshuarit, kush ka 
sëmundjen e etjes së madhe, gruaja shtatzënë, gruaja që ushqen 
fëmijën me gji dhe ka pak qumësht. Ata duhet të ushqejnë një të 
varfër për çdo ditë të agjërimit. 

  Agjërimi është detyrim edhe për jobesimtarin, por, nëse ai 
agjëron, nuk është i vlefshëm, derisa të pranojë Islamin. Agjërimi 
nuk është detyrim për fëmijët, por, nëse agjërojnë, është i 
vlefshëm.  

  Gjëra që e prishin agjërimin dhe agjëruesi duhet të largohet 
prej tyre, janë: ngrënia, pirja, marrëdhëniet seksuale, masturbimi, 
qëndrimi me dëshirë xhunub (i papastër), të gënjyerit mbi 
Allahun, Profetin e Tij dhe Imamët, zhytja e kokës në ujë, kalimi i 
pluhurit dhe i tymit të dendur në fyt, marrja e injeksioneve dhe 
vjellja me qëllim. 
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Pyetjet e leksionit të nëntëmbëdhjetë 

 

1. Çfarë do të thotë fjala “agjërim” në gjuhësi dhe në 
terminologjinë e Sheriatit? 

2. Cilat janë kushtet e agjërimit? Cilat janë personat që u 
përjashtuan nga ky detyrim? 

3. A është i vlefshëm agjërimi i jobesimtarit? Po i fëmijës? 
4. Cili është rregulli mbi agjëruesin që fut guralecë në barkun 

e tij? 
5. Cili është rregulli mbi agjëruesin që gënjen në transmetimin 

e dispozitave të Sheriatit te një person tjetër, ose ia bashkëngjit një 
hadith Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) të cilin ai nuk e ka thënë? 

6. Cili është rregulli mbi atë që zgjohet xhunub dhe nuk ka 
mundësi të marrë gusul? 

7. A prishet agjërimi i atij që i kanë mbetur copa ushqimi 
midis dhëmbëve gjatë ditës? 

8. A prishet agjërimi i atij që, gjatë marrjes së abdesit, është 
duke shpëlarë gojë dhe i kalon, pa dashje, pak ujë në brendësi? 
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Leksioni 20 

 

AGJËRIMI (2) 

 

NIJETI - ÇFARË ËSHTË MEKRUH  

PËR AGJËRUESIN?- NDARJET E AGJËRIMIT 

 

Nijeti në agjërim 

  Nijeti i agjërimit është që agjëruesi të vendosë të kryejë këtë 
adhurim si detyrim nga Sheriati. Të largohet nga gjithçka që e 
prish agjërimin, të cilat i përmendëm më herët, me qëllim afrimin 
tek Allahu i Lartësuar. Nëse me agjërim ka për qëllim anën 
shëndetësore, apo rregullimin e formave të trupit, duke rënë në 
peshë, apo të ngjajë me fukarenjtë, atëherë ky lloj agjërimi nuk 
është i pranueshëm.  

  Gjithashtu, gjatë nijetit duhet të theksojë edhe shkakun e 
agjërimit. Është agjërim për Muajin e Ramazanit, është agjërim se 
është betuar, është agjërim kaza, etj.  

  Mjafton që nijeti të bëhet me përcaktim të përgjithshëm. Të 
vendosë të agjërojë atë që ka detyrim, ose atë që duhet ta kryejë. 
Agjërimi mustehab nuk ka nevojë të përcaktohet. 

  Janë edhe disa çështje të tjera të veçanta, të cilat është mirë 
të paraqiten. Ato janë:  
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  1- Nijeti për Muajin e Ramazanit është i mjaftueshëm që të 
thuash se nesër do të agjëroj pa qenë nevoja e përcaktimit të tij. 
Edhe në rast se nga padituria apo harresa bën nijet që të agjërojë 
diçka tjetër në vend të Ramazanit, agjëruesit i pranohet si agjërim i 
Muajit të Ramazanit, sepse gjatë Ramazanit nuk mund të agjërosh 
asnjë agjërim tjetër përveç Ramazanit, qoftë ai vaxhib apo 
mustehab. Në rast se agjëruesi ka dijeni se ditën tjetër është 
Ramazan dhe ai bën nijet për të agjëruar kaza për ditët që i kanë 
kaluar, apo të agjërojë mustehab, atëherë agjërimi i tij nuk është i 
rregullt për asnjë prej ndarjeve. Ai nuk është as agjërim i Muajit të 
Ramazanit dhe as për ndonjë gjë tjetër.  

  2- Dita e dyshimit është dita që ndodhet midis muajit 
Shaban dhe Ramazan. Agjëruesit i duket se ai është në muajin 
Shaban dhe bën nijet të agjërojë mustehab. Nëse më vonë bëhet e 
qartë se është në Muajin e Ramazanit, agjërimi i tij është i rregullt 
dhe nuk ka asnjë problem. Në rast se agjëron me nijet se është në 
Muajin e Ramazanit dhe nuk është në të, atëherë agjërimi i tij nuk 
është as për Muajin e Ramazanit dhe as për diçka tjetër. 

  3- Ashtu si kërkohet nijeti në fillim të Ramazanit, ashtu 
kërkohet edhe vazhdimësia në të. Në rast se është në mëdyshje 
gjatë ditës, që të vazhdojë agjërimin e tij apo ta ndërpresë, atëherë 
kjo mëdyshje është shkak i prishjes së nijetit për pjesën e mbetur të 
ditës. Agjërimi i tij është i prishur, edhe në rast se mëdyshja e tij 
largohet më vonë. 
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Çfarë nuk pëlqehet që të bëjë agjëruesi 

  Më sipër përmendëm gjërat që e prishin agjërimin dhe 
agjëruesi duhet të largohet prej tyre. Janë edhe disa gjëra të tjera 
që nuk duhet të largohemi prej tyre, por është mirë që agjëruesi t’i 
lërë ato.  

1- El iktihal 

2- Nxjerrja e gjakut nga trupi deri në atë gradë sa i 
shkakton dobësi trupit, nëpërmjet kupave, etj. Në rast se ky 
veprim nuk është i domosdoshëm dhe e di se ky veprim do ta 
dobësojë trupin deri në atë masë sa të humbasë ndjenjat dhe të 
prishet agjërimi, atëherë është haram.  

3- Hyrja në tualet, në rast se ka frikë se do ta kaplojë 
dobësia. 

4- Nuhatja e aromave. Ajo është çdo lule që ka aromë të 
mirë. Nuk ka problem që të parfumohet, sepse ajo është gjë e mirë 
për agjëruesin. 

5- Burnot. Ai është ilaç që merret nëpërmjet hundës. Ai 
është mekruh, në rast se nuk dihet se arrin në fyt. Në rast se dihet, 
atëherë nuk lejohet. 

6- Lagia e rrobës në trup. 

7- Zhytja e femrës në ujë. 

8- Heqja e dhëmballës. 

9- Misvaku me shkop të lagur. 
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10- Krijimi i vargjeve mbi çështje që nuk janë fetare dhe nuk 
i kërkon feja. 

11- Debatet, mburrjet, keqtrajtimi i shërbëtorëve, nxitimi në 
betime të shpeshta, etj, si këto mekruhe dhe harame rëndohet 
pesha e tyre gjatë agjërimit. 

12- Futja e ujit në gojë jo për ndonjë qëllim të caktuar. 

 

Ndarjet e agjërimit 

 Bazuar në rregullat bazë të Sheriatit, agjërimi ndahet në 
katër pjesë dhe ato janë: 

  1- Agjërimi farz. Agjërimi i Muajit të Ramazanit, agjërimi 
kefare (shpagim), agjërimi i derdhjes së gjakut gjatë Haxhit1, 
agjërimi i ditës së tretë të itikafit, agjërimi që obligohet me besën 
dhe betimet e caktuara. Gjithë këto lloje të agjërimit ndahen në dy 
kategori: 

  a) I caktuar, që nuk ndërrohet dita e tij me diçka tjetër, si: 
Muaji i Ramazanit, agjërimi i derdhjes së gjakut gjatë Haxhit dhe 
agjërimi i ditës së tretë të itikafit.  

  b) I pacaktuar. Këtu kuptohet agjërimi i ditës që nuk është 
e caktuar, si: agjërimi kaza, agjërimi kefare, agjërimi për besën dhe 

1 Prej veprave që kryhen gjatë Haxhit është therja e një dashi për kurban, nëse 
ka mundësi. Nëse nuk gjen dashin, ose e gjen, por nuk ka mundësi ta blejë, 
është i detyruar të agjërojë tri ditë në Haxh dhe shtatë ditë në vendin e tij. Ky 
agjërim quhet agjërim i derdhjes së gjakut gjatë Haxhit. 
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betimet e caktuara. Por nëse ngushtohet koha dhe numërohen 
ditët, atëherë ky agjërim bëhet prej agjërimit të caktuar. 
Gjithashtu, edhe agjërimi për besën dhe betimet e caktuara, në rast 
se personi që është betuar ka caktuar një ditë dhe e obligon veten 
që ta agjërojë atë, atëherë quhet e përcaktuar. 

  2- Agjërimi mendub. Ai prek tema të shumta, si: agjërimi i 
ditës së dërgimit të Profetit, ditët e bardha dhe ato janë ditët që 
korrespondojnë me datat 13, 14, 15 të çdo muaji hënor, agjërimi i 
fillimit, i mesit dhe i fundit të çdo muaji, Dita e Arafatit, atë të cilin 
nuk e ka dobësuar duaja, muaji Rexheb dhe muaji Shaban të 
gjithin ose një pjesë të tij, qoftë dhe një ditë të vetme prej tyre. 

   3- Agjërimi mekruh, si: agjërimi i musafirit pa lejen e 
mikpritësit, apo agjërimi me mosdashjen e mikpritësit, agjërimi i 
fëmijës pa lejen e prindërve. 

  4- Agjërimi haram, si: agjërimi i ditës së Fitër Bajramit dhe 
i Ditës së Kurban Bajramit, agjërimi i ditës së tridhjetë të muajit 
Shaban me nijet se ai është në Muajin Ramazan, agjërimi i gruas 
me hajdh dhe me nifas, agjërimi i të sëmurit, agjërimi i ditëve të 
teshrikut (ditët 11,12,13 të muajit Dhul Hixhxhe për ata që 
ndodhen në Mina), agjërimi për të heshtur dhe për të mos folur, 
agjërimi i përhershëm, që do të thotë të agjërojë natë e ditë me 
qëllim adhurimi, edhe nëse vonohet iftari deri në mëngjes për 
shkak të gjumit, etj.  

  Gjithashtu, është haram agjërimi mustehab i gruas, kur nuk 
do burri i saj. Këtë mendim kanë të gjitha medh’hebet islame. Këtë 
gjë e ka kundërshtuar vetëm medh’hebi Hanefi, i cili thotë se është 
agjërim mekruh. 
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Agjërimi kefare (shpagim) 

  Përmendëm se pjesë e agjërimit farz është edhe agjërimi 
kefare. Qëllimi me këtë agjërim është çdo agjërim që ka obliguar 
Sheriati mbi myslimanët, për shkak të gabimeve që kanë kryer në 
çështje të caktuara nga Sheriati, si: shpagim për ditët e çelura gjatë 
Muajit të Ramazanit, shpagim për gruan që pret flokët e saj në 
fatkeqësi, kefare për atë që nuk mban premtimin dhe besën e 
dhënë, kefare kur kryen marrëdhënie seksuale gjatë itikafit, kefare 
kur vret me qëllim, kefare kur çel iftarin me gjëra të ndaluara gjatë 
Muajit të Ramazanit, kefare për dhimbjet, kefare për vrasjen pa 
dashje, kefare për iftaret e kalimit të Muajit të Ramazanit. 

  Në veprat që kryhen gjatë Haxhit ka pika të shumta, për të 
cilat haxhinjtë gabojnë dhe për këtë duhet të mbajnë agjërim 
kefare.  

  Për agjërimin kefare ka rregulla, për sa i përket numrit të 
ditëve që duhet të agjërohen. A ka mundësi agjëruesi të zgjedhë 
ndërmjet agjërimit dhe jo agjërimit? Apo agjërimi duhet, pasi nuk 
ka zgjidhje tjetër? Apo ai është i detyruar me agjërim dhe me gjëra 
të tjera, të cilat zakonisht janë shpjeguar në broshura vepruese? 
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Përmbledhja e leksionit të njëzetë 

  Më sipër pamë se agjërimi është adhurim që ka nevojë për 
nijet, që të afrohemi tek Allahu i Madhëruar, si dhe për 
përcaktimin e llojit të agjërimit të cilin do të kryejmë, edhe sikur të 
jetë i përgjithshëm. Personi duhet të vendosë të agjërojë atë që i 
është obliguar. Agjërimi në Muajin e Ramazanit është i 
pranueshëm, edhe nëse agjëruesi ka për qëllim të agjërojë tjetër gjë 
për shkak të padijes dhe harresës. 

  Ashtu si i kërkohet agjëruesit të largohet nga gjërat që ia 
prishin agjërimin, ashtu është mirë të largohet nga gjëra të tjera që 
Sheriati i ka konsideruar mekruh në agjërim. Këtë e ka bërë që 
agjëruesi të arrijë përsosmërinë në agjërimin e tij. Mekruhet janë 
katërmbëdhjetë çështje. 

  Agjërimi ndahet në katër pjesë, bazuar në ndarjet fillestare 
të rregullave të Sheriatit. Është agjërimi farz, agjërimi mekruh, 
agjërimi mustehab dhe agjërimi haram. Pjesë e agjërimit farz është 
edhe agjërimi kefare. Agjërimi kefare është ai që ka obliguar 
Sheriati i shenjtë mbi myslimanët për shkak të gabimeve që mund 
të kryejnë në çështje të caktuara nga Sheriati. 
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Pyetjet e leksionit të njëzetë 

1. Cili është rregulli mbi agjëruesin që e shikon agjërimin nga 
këndi i dobive shëndetësore që sjell agjërimi, ose e këshillon 
doktori të agjërojë, ose agjëruesi e kryen agjërimin nisur nga 
dëshira e këtyre dobive, si dhe i përgjigjet këshillave të doktorit? 

2. Çfarë rregulli ka agjëruesi që bën nijet të agjërojë mustehab 
një ditë nga ditët e Ramazanit dhe ai është në dijeni se kjo ditë 
është prej këtij muaji? 

3. Çfarë do të thotë “burnot”? Cili është rregulli, nëse 
agjëruesi e di se lëngu arrin në fyt? 

4. Ç’do të thotë agjërim i caktuar dhe jo i caktuar? 
5. Cili është rregulli i agjërimit mustehab të fëmijës, kur 

prindërit nuk e duan një gjë të tillë? 
6. Kur është haram agjërimi? Përmend tri pika, kur agjërimi 

është haram. 
7. Çfarë do të thotë “agjërim kefare”? Përmend pesë pika, kur 

agjërohet ai. 
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Leksioni 21 

 

 

AGJËRIMI (3) 

 

KAZAJA DHE KEFAREJA (SHPAGIMI) NË 
AGJËRIM 

 

  Më herët sqaruam se çdo njeri me logjikë, në moshë 
madhore, që nuk është i sëmurë, nuk është udhëtar, nuk është 
femër me hajdh apo nifas, nuk është i moshuar, i vjetër, nuk ka 
sëmundjen e etjes së madhe, nuk është shtatzanë dhe nuk ka 
fëmijë në gji dhe qumështin e ka të paktë, është i detyruar të 
agjërojë dhe nuk i lejohet të hajë. Nëse ha dhe nuk agjëron, është i 
detyruar të agjërojnë kaza vetëm në disa raste, si dhe kaza dhe 
kefare në disa raste të tjera. Kur duhet të agjërojmë vetëm kaza? 
Kur duhet të agjërojmë kaza dhe kefare, gjithashtu? 

 

Rastet kur duhet vetëm agjërim kaza 

Ato janë: 

  1- Kur prishet agjërimi për mungesë nijeti, apo për shkak të 
të shtirurit, apo në rastin kur bën nijet ta ndërpresë agjërimin dhe 
nuk vepron asgjë nga ato që e prishin, por e plotëson agjërimin.  
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  2- Në rastin kur harron gusulin e xhynybit dhe e vazhdon 
agjërimin një ditë ose disa ditë pa u larë. 

  3- Kur është duke fjetur dhe bëhet xhunub, zgjohet dhe 
pastaj kthehet në gjumë për herë të dytë dhe nuk zgjohet deri pas 
sabahut. Gjithashtu, kur ngrihet nga gjumi i tij i dytë dhe kthehet 
në gjumë për herë të tretë dhe nuk ngrihet (për t'u larë) deri pas 
sabahut. 

  4- Ngrënia e ushqimit, duke u bazuar në fjalën e një njeriu 
se është akoma natë. Më pas vërtetohet se lajmi nuk ishte i saktë, 
por është ngrënë, pasi kishte kaluar sabahu. 

  5- Nuk ka treguar kujdes për hyrjen e agimit dhe ka 
vazhduar të hajë. Më pas ka mësuar se koha e sabahut ka hyrë, 
ose në rastin kur është kujdesur për hyrjen e agimit, por nuk ka 
qenë i sigurt në të dhe ka vazhduar të hajë, agjërimi i tij është i 
rregullt, edhe në rast se më vonë sigurohet se agimi ka hyrë. Ky 
është një rregull i veçantë për agjërimin e Muajit të Ramazanit. Në 
gjithë rastet e tjera të agjërimit të caktuar, rregulli është se agjërimi 
prishet në rast se hahet ushqim pasi ka hyrë agimi, duke u 
kujdesur ose jo për hyrjen e kohës së namazit të sabahut. 

  6- Nëse lajmësi lajmëron se ka hyrë koha e agimit, por 
kujton se lajmësi tallet dhe bën shaka dhe agimi nuk ka hyrë 
akoma, vazhdon të hajë dhe më vonë vërteton se lajmësi ka thënë 
të vërtetën.  

  7- Në rast se dikush na lajmëron se ka hyrë koha e iftarit, si 
dhe personi është prej atyre që lejohet të besohet në lajmin e tij 
dhe është i drejtë, e çel iftarin, më pas vërejmë se nuk ka hyrë 
koha e iftarit. Në këtë rast, duhet vetëm kaza, pa kefare. Nëse 
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lajmësi është fëmijë i vogël, ose jo i drejtë dhe e çel iftarin duke u 
bazuar në fjalën e tij, në këtë rast, duhet kaza së bashku me kefare. 

  8- Nëse bëhet natë për shkaqe jo qiellore, ashtu sikurse 
ndodh nëpër luftëra, kur marrin zjarr fushat e naftës dhe tymi i 
dendur mbulon qiellin e qyteteve fqinje, errësohet dhe bëhet natë 
duke menduar se nata ka hyrë dhe ka ardhur koha e iftarit, e çel 
iftarin për shkak të këtij shkaku. Ndërsa, nëse errësira është për 
shkaqe qiellore, duke menduar hyrjen e natës, e çel iftarin e më 
pas vërteton se nuk ka hyrë nata, atëherë, në këtë rast, nuk duhet 
as kaza dhe as kefare. 

  9- Në rast se fut ujë në gojë për t’u freskuar apo kot dhe i 
kalon pak poshtë në fyt. 

  10- Të vjellët me qëllim obligon kaza pa kefare në ndryshim 
nga gjitha shkaqet e tjera që prishin agjërimin. 

  11- Të kryejë ndonjë prej veprave që prishin agjërimin, 
duke menduar se nuk është në agjërim. 

  12- Nëse është i detyruar të kryejë ndonjë prej veprave që 
prishin agjërimin dhe e kryen me imponim. 

  13- Në rast se ha gjatë Muajit të Ramazanit dhe është i 
paditur dhe mendjeshkurtër mbi paditurinë e tij. Në ndryshim 
nga i padituri këmbëngulës, i cili e di se është i paditur, por nuk 
pyet mbi rregullat, ai është i obliguar për kefare, gjithashtu. 
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Çështjet që nuk kërkojnë kaza dhe as kefare (shpagim)  

  Çështjet që nuk kërkojnë kaza dhe as kefare (shpagim) janë: 

  1- Kalimi i ujit pa dashje në fyt gjatë shpëlarjes së gojës, kur 
marrim abdes. 

  2- Çelja e iftarit, kur është errësuar për shkaqe qiellore dhe 
agjëruesi ka kujtuar se është bërë natë dhe ka hyrë koha e iftarit. 
Më vonë është vërtetuar se koha e iftarit nuk ka ardhur. 

  3- Ngrënia iftar e jobesimtarit dhe ai është në mosbesim. Në 
rast se beson, ai duhet ta bëjë kaza dhe jo në mosbesim.  

  4- Të gjithë ata që nuk e kanë detyrim agjërimin, si: fëmija, i 
çmenduri, ai që ka humbur vetëdijen. Në medh’hebin Hanbeli për 
atë që ka humbur vetëdijen agjërimi bëhet kaza, kur t’i kthehet ajo 
nga shkaqe të detyrueshme dhe jo kur është me përzgjedhje. 

  5- Fëmija kur hyn në moshë madhore gjatë ditës së Muajit 
të Ramazanit, nuk duhet ta bëjë kaza atë ditë. 

  6- Kush e ka humbur agjërimin për shkak të sëmundjes, 
hajdit, nifasit, udhëtimit, ose ka vdekur para si t’i jepet mundësia 
ta kryejë kaza, si: të vdesë në Ditën e Bajramit të madh të po atij 
viti apo para tij. 

  7- Kur bën iftar nga harresa, pa qëllim, si: harron se është 
duke agjëruar dhe ha ushqim. Agjërimi i tij është në rregull dhe ai 
nuk është i detyruar as për kaza dhe as për kefare. Kush e ka 
detyrim agjërimin e Muajit të begatë të Ramazanit dhe e prish me 
qëllim, me dije, me qëllim dhe pa qenë i detyruar, ka detyrim kaza 
dhe kefare. 
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Rregullat e shpagimit (kefares) 

  Shpagimi i prishjes së agjërimit të Muajit të Ramazanit 
është përzgjedhja ndërmjet lirimit të një robi, agjërimit të dy 
muajve të njëpasnjëshëm dhe ushqyerjes së gjashtëdhjetë të 
varfërve. Këto zbatohen kur:  

  1- Nëse e prish agjërimin me haram, si: me pirjen e alkoolit, 
me ngrënien e mallit të grabitur, e të tjera si këto, është i detyruar 
të paraqesë një nga kefaret e mësipërme, tri herë si rezervë të 
domosdoshme. 

  2- Në rast se agjëruesi ha gjatë një dite disa herë, kefarja e tij 
është vetëm një dhe nuk numërohet me numrin e herëve që ka 
ngrënë. 

  3- Nëse e ka të pamundur të lirojë një rob, të agjërojë dy 
muaj, ose të ushqejë gjashtëdhjetë të varfër, është i detyruar të japë 
sadaka me çfarë do mase të ketë mundësi. Në rast se nuk ka 
mundësi, detyrohet të bëjë istigfar. 

  4- Kush e prish agjërimin kaza të Muajit të Ramazanit pas 
mesdite, duhet kefare dhe ajo është ushqimi i dhjetë të varfërve, 
kur nuk ka mundësi të agjërojë tri ditë. Në rast se e prish para 
mesditës, nuk ka problem. 

  5- Gjatë kohës që agjërojmë dy muaj kefare për Muajin e 
Ramazanit, muaji i parë duhet të jetë pa shkëputje, si dhe dita e 
parë e muajit të dytë. Ndërsa muaji i dytë lejohet të agjërohet me 
shkëputje. Kjo bazuar në medh’hebin e Ehli Bejtit, ndërsa katër 
medh’hebet e tjera kanë zgjedhur që nuk duhet të ketë shkëputje 
ndërmjet dy muajve. 
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  6- Kefarja e ushqimit të fukarenjve bëhet ose duke u 
përgatitur atyre ushqim, derisa të ngopen, ose duke u dhënë atyre 
një pjesë të caktuar gruri, orizi ose buke. 

 

Rregullat mbi agjërimin kaza 

  1- Çdo njeri që e ka prishur agjërimin e Ramazanit, me 
qëllim, duhet ta agjërojë atë kaza (më vonë), ose ai që ka agjëruar 
dhe agjërimi i tij është përzierë për shkaqe të ndryshme, ose ai që 
e ka prishur agjërimin për shkaqe që lejohen nga Sheriati, si: 
udhëtari, gruaja me hajd, me nifas, gruaja që ka fëmijën në gji dhe 
ka pak qumësht, gruaja shtatzanë. Nuk duhet të agjërojnë kaza 
pleqtë e moshuar dhe të sëmurët me sëmundjen e etjes së madhe. 

  2- Nuk duhet të bëhet menjëherë agjërimi kaza, por nuk 
duhet të vonohet deri në Ramazanin tjetër. 

  3- Në rast se për shkak të sëmundjes, nuk e agjëron Muajin 
e Ramazanit dhe kjo sëmundje vazhdon deri në Muajin Ramazan 
të vitit pasardhës, duke mos pasur mundësi ta agjërojë kaza, 
atëherë personi nuk është i detyruar ta agjërojë kaza, por duhet të 
bëjë kefare, duke ushqyer për çdo ditë duke dhënë një mudd. 

  4- Nëse nuk e agjëron Muajin e Ramazanit jo për shkak të 
sëmundjes, por për shkak tjetër, si udhëtimi. Udhëtimi vazhdon 
deri në muajin e Ramazanit pasardhës, duhet të agjërojë kaza pas 
përfundimit të Muajit të Ramazanit pasardhës. Ai nuk mund të 
bëjë kefare, duke ushqyer të varfrit. Kefarja është vetëm për të 
sëmurët, ndërsa shkaku, në këtë rast, është udhëtimi. Ai është i 
obliguar të agjërojë kaza. 
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  5- Kush e prish agjërimin në mënyrë të qëllimshme, është i 
detyruar të agjërojë kaza dhe të bëjë kefare. Në rast se nuk e ka 
përfunduar agjërimin kaza deri në Muajin e Ramazanit pasardhës, 
duhet të ushqejë të varfrit çdo ditë.  

  6- Djali i madh është i obliguar të agjërojë kaza çfarë ka lënë 
pa agjëruar babai i tij. 

 

Rregulla të veçanta 

  1- Ata që lejohen të mos agjërojnë gjatë Muajit të Ramazanit 
është mekruh të mos abuzojnë në ushqim dhe pije. 

  2- Është e lejueshme që personi të udhëtojë gjatë Muajit të 
Ramazanit, si rrjedhim, të mos agjërojë. 

  3- Udhëtari që është i paditur me rregullat e agjërimit, nëse 
agjëron, e ka të rregullt agjërimin e tij, ndërsa udhëtari që e ka 
harruar rregullin, nëse agjëron, duhet të agjërojë kaza. 
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Përmbledhja e leksionit të njëzet e një 

  Prishja e agjërimit gjatë Muajit të Ramazanit është e 
obligueshme në disa raste, e lejueshme në disa raste dhe haram në 
disa të tjera. Kur është haram prishja e agjërimit, duhet të 
agjërohet kaza në disa raste, duhet kaza dhe kefare në disa të tjera, 
si dhe ndonjëherë nuk duhet as kaza dhe as kefare. 

  Kefareja e prishjes së agjërimit gjatë Muajit të Ramazanit të 
mundëson të zgjedhësh ndërmjet lirimit të një robi, agjërimit të dy 
muajve pa shkëputje, ose ushqimi i gjashtëdhjetë të varfërve. Në 
rast se prish agjërimin me haram, detyrohet kjo kefare tri herë. 
Kazaja bëhet mbi këdo që nuk ka agjëruar, qoftë ajo me qëllim apo 
me shkak të caktuar, ose kush agjëron dhe i përzihet agjërimi me 
diçka që i obligon kaza. Djali i madh duhet të agjërojë kaza ato që 
nuk i ka agjëruar babai i tij. 
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Pyetjet e leksionit të njëzet e njëtë 

1. Cili është rregulli mbi dikë që harroi të marrë gusulin e 
xhunubit dhe ka agjëruar ditë të tëra pa u pastruar? 

2. Agjërimi në Muajin e Ramazanit ka tri raste: farz, mustehab 
dhe haram. Përmend një shembull për çdo rast. 

3. Larja e gojës me ujë ka dy raste, ku në njërin prej tyre duhet 
kaza dhe në tjetrin nuk duhet. Përmendi ato. 

4. Kush është i padituri që s’ka dije? Kush është i padituri që 
nuk do të mësojë? Cili është rregulli mbi ta, nëse e prishin 
agjërimin gjatë Muajit të Ramazanit? 

5. Çfarë kefare ka prishja e agjërimit kaza të Muajit të 
Ramazanit, pas mesditës? 

6. A lejohet udhëtimi për t’ju larguar agjërimit të Muajit të 
Ramazanit? 

7. Cili është rregulli mbi udhëtarin që agjëron nga padija e 
rregullave? Po nga harresa? 
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Leksioni 22 

 

AGJËRIMI (4) 

 

VËRTETIMI I HËNËS - ZEKATUL FITR - ITIKAFI 

 

Mënyrat e vërtetimit të hënës 

  Feja islame bazohet shumë në kalendarin hënor, rreth çdo 
gjëje që ka të bëjë me çështjet e Sheriatit. Duke filluar që nga 
Haxhi, zekati, e pesta, përcaktimi i moshës së pjekurisë për të 
gjithë të obliguarit, përcaktimi i moshës së menopauzës, për sa u 
përket grave. Në krye të gjithë këtyre çështjeve qëndron agjërimi. 
Myslimanët kanë nevojë të përcaktojnë ditën e parë dhe ditën e 
fundit të Muajit të Ramazanit, si dhe përcaktimin e Ditës së 
Bajramit të Fitrit, ditë në të cilën është i ndaluar agjërimi. 

  Kalendari hënor ndryshon nga ai diellor. Muajt hënorë 
vërtiten ndërmjet 29 dhe 30 ditëve. Për aq kohë sa nuk shihet hëna 
e re e muajit pasardhës, nuk mund ta përcaktojmë në mënyrë të 
saktë se muaji aktual hënor është me 29 apo 30 ditë. 

  Shikimi i hënës që merret në konsideratë në Sheriat, është 
shikimi që bëhet me sy. Bazuar në hadithin e të Dërguarit të 
Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!): 
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“Agjëroni me shikimin e saj dhe ndërpriteni agjërimin me shikimin e 
saj.”1 

  Shikimi i hënës mund të realizohet në një vend dhe nuk 
mund të realizohet në një vend tjetër. Mënyrat e vërtetimit të 
hënës, për sa i përket të obliguarve janë si më poshtë: 

  1- Kur e sheh hënën i vetëm dhe nuk e sheh askush tjetër 
veç tij, tek ai person vërtetohet fillimi i muajit hënor. 

  2- Kur e shohin dy dëshmitarë të drejtë. Në këtë rast bëhet 
vërtetimi i hënës me argumente të Sheriatit. Me këtë kanë rënë 
dakord medh’hebi Maliki dhe medh’hebi i Ehli Bejtit, ndërsa 
gjithë medh’hebet e tjera e kanë kundërshtuar, duke thënë se 
mjafton vetëm dëshmia e një dëshmitari të drejtë.  

  3- Në rast se nuk është i mundur vërtetimi dhe personi nuk 
e ka parë vetë hënën, atëherë mënyra e tretë është që të plotësohet 
muaji me tridhjetë ditë. Kur të plotësohet muaji me tridhjetë ditë, 
gjykohet se dita pasardhëse është dita e parë e muajit të ri.  

  4- Kur e gjykon udhëheqësi i Sheriatit. Në rast se dëshmon 
se e ka parë hënën dhe udhëheqësi i Sheriatit gjykon me 
vërtetimin e saj, atëherë ky është edhe rregulli i argumentit të 
Sheriatit mbi masën e gjerë të të obliguarve. Këto janë katër rrugët 
që realizohet vërtetimi i fillimit të muajit të ri hënor. 

 

 

 

1 “Biharul Enuar”, 55/355. Botoi “Muesesetu el Uefa”, Bejrut. 
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Sadakaja e fitrit 

  Sadakaja e fitrit konsiderohet nga rregullat shtesë të Muajit 
të begatë të Ramazanit. Pasi agjëruesi e plotëson agjërimin e 
Muajit të Ramazanit, e plotëson detyrën e tij me nxjerrjen e 
sadakasë së fitrit për veten e tij dhe anëtarët e familjes së tij. Në 
rast se i vjen mysafir në natën e Bajramit, i zoti i shtëpisë është i 
detyruar të nxjerrë sadakanë e fitrit për veten e tij dhe për të gjithë 
ata që janë në shtëpinë e tij, qofshin ata prej personave që ka në 
kujdestari, si: gruaja dhe fëmijët, apo jo prej personave që nuk i ka 
në kujdestari, si: vëllezërit, të afërmit dhe miqtë, kur është i pasur 
dhe e zotëron ushqimin e tij dhe të familjes së tij për një vit. Qoftë 
ai zotërim real, pra, ai realisht e zotëron shumën që i mjafton atij 
dhe familjes së tij për t’u ushqyer për një vit të plotë, ose qoftë ajo 
me fuqi, që do të thotë se është nëpunës dhe i mjafton paga e tij 
mujore për t’u ushqyer vetë dhe familja e tij, duke menduar se do 
të vazhdojë në këtë mënyrë për një vit të plotë. 

  Nëse i zoti i shtëpisë paguan për familjarët dhe mysafirët e 
tij, atëherë askush prej tyre nuk është i detyruar të paguajë për 
veten e tij, edhe nëse është i pasur dhe i ka mundësitë financiare. 

  Në rast se nuk paguan i zoti i shtëpisë dhe personi është 
përgjegjës për veten e tij, atëherë është i detyruar ta nxjerrë vetë 
sadakanë e fitrit për veten e tij, kur është i pasur dhe e zotëron 
ushqimin e tij për një vit në mënyrë reale apo me forcë.  

  Sasia e sadakasë së fitrit është një sajë (njësi matëse) me 
grurë, thekër, hurma arabe, rrush të thatë, oriz, misër, e të tjera si 
këto, që janë ushqimi i zakonshëm i personit. Saja, si peshë e 
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ditëve tona, është e barasvlershme me tre kilogramë. Lejohet që të 
paguhet edhe në lekë, në vend të tyre.  

  Koha që bëhet pagesa e saj është fillimi i natës së Bajramit 
dhe vazhdon deri në mesditë, pra, drekën e Ditës së Bajramit. Më 
e mira është që të nxirret para namazit të Bajramit. Nëse nuk gjen 
dikë që e meriton sadakanë e fitrit, atëherë duhet ta zbresë nga 
pasuria e tij dhe të bëjë nijet që do t’ia paguajë atij që e meriton në 
rastin më të parë.  

  Të gjithë ata që meritojnë sadakanë e fitrit janë përmendur 
në ajetin e zekatit:  “...për të varfrit, për nevojtarët, për ata që janë 
ngarkuar me mbledhjen dhe administrimin e tij, për ata që u 
duhet fituar zemra (në Islam), për lirimin e skllevërve, për të 
rënduarit nga borxhet, për (luftëtarët në) rrugën e Allahut dhe 
për udhëtarët e mbetur rrugëve...”1  

 Më e mira është që t’u jepet fukarenjve dhe të varfërve. 

  Mbi sasinë e sadakasë së fitrit të gjitha medh’hebet islame 
kanë rënë dakord, përveç medh’hebit Hanefi, i cili ka thënë se 
mjafton edhe gjysmë sajë dhe nuk është e domosdoshme që të jetë 
sajë e plotë. 

 

 

 

 

1 Sure “Et Teube”, ajeti 60. 
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Itikafi kushtet dhe rregullat e tij 

  Agjërimit, gjithashtu, i bashkëngjitet edhe një çështje tjetër 
dhe ai është itikafi. Itikaf do të thotë që personi të qëndrojë në 
xhami, me qëllim adhurimin e Allahut. Ai është mustehab në 
vetvete dhe lejohet në çdo kohë që lejohet agjërimi.  

  Koha më e mirë e itikafit është Muaji i Ramazanit dhe më e 
mira nga të gjitha është dhjetëditëshi i fundit i Muajit të 
Ramazanit. Që itikafi të jetë i rregullt, duhet të plotësojë shtatë 
kushte. Ato janë: 

  1- Mendja. 

  2- Nijeti. 

  3- Agjërimi. Nuk është kusht që agjërimi të jetë për shkak të 
itikafit. Është e lejueshme që të agjërojë agjërim farz, mustehab me 
çdo temë tjetër përveç itikafit. Agjërimi në ditën e parë dhe të dytë 
është mustehab, por, nëse personi futet në itkaf dy ditë, atëherë 
obligohet agjërim dhe itikaf ditën e tretë.  

  4- Të mos jetë qëndrimi në xhami më pak se tri ditë. Është e 
lejueshme që të qëndrojë në xhami edhe më shumë se tri ditë. Çdo 
herë që qëndron dy ditë, obligohet të qëndrojë të tretën. Nëse futet 
në itikaf pesë ditë, obligohet qëndrimi për ditën e gjashtë. 

  5- Të jetë itikafi në Qabe, në xhaminë e Profetit, në xhaminë 
e Kufes, në xhaminë e Basrës, ose në çdo xhami qendrore të çdo 
qyteti. Nuk lejohet në vende të tjera. 
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  6- Të marrë leje nga ai që ka të drejtën e lejes. Nuk i lejohet 
itikafi gruas pa lejen nga burri i saj. Nuk i lejohet fëmijës pa lejen 
nga prindërit. Nuk i lejohet punëtorit pa lejen e punëdhënësit. 

  7- Të qëndrojë vazhdimisht në xhami. Nëse del me qëllim 
nga xhamia, prishet itikafi i tij, përveçse në rastet kur dalja e tij 
bëhet për shkaqe që pranohen nga Sheriati, si: vizita e të sëmurit, 
dhënia e dëshmisë në sherrin ndërmjet dy personave, përcjellja e 
xhenazes, etj, që logjika dhe Sheriati gjykon mbi 
domosdoshmërinë e daljes për çështje të fesë apo të dynjasë. 

  Janë edhe disa rregulla të veçanta, që po i përmendim në 
pikat e mëposhtme: 

1- Lejohet itikafi nga fëmija i dalluar. 

2- Në rast se personi që është në itikaf, del nga xhamia për 
shkak të harresës, ose pa dëshirën e tij, nuk i prishet itikafi.  

3- Nëse personi që është në itikaf, bëhet xhunub në gjumë, 
obligohet të marrë tejemum, që të dalë nga xhamia dhe të lahet. 
Në rast se nuk del, prishet itikafi i tij, sepse është haram qëndrimi 
i tij xhunub në xhami.  

4- Në rast se personi që është në itikaf, del për 
domosdoshmëri, ai duhet të mos ulet vetëm për domosdoshmëri, 
si dhe nuk duhet të ulet nën hije brenda mundësive. Qëndrimi i tij 
të jetë i shkurtër brenda mundësive. Nëse qëndrimi i tij zgjatet, aq 
sa e prish pamjen e itikafit, atëherë itikafi i tij prishet. 

5- Personi në itikaf e ka haram ta prekë, ose ta puthë gruan. 
Ndalesa është e përgjithshme si për burrin, ashtu edhe për gruan 
dhe e prish itikafin e tyre. Gjithashtu, është i ndaluar masturbimi, 
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nuhatja e aromës së mirë dhe të këndshme, është e ndaluar 
shitblerja, si dhe debati mbi çështje të fesë dhe të dynjasë. 

 

Hytbja e Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë 
mbi të e mbi familjen e tij!) me rastin e ardhjes të Muajit të 

begatë të Ramazanit 

  Ne kemi mirësinë, që në përfundim të rregullave të 
agjërimit, të përmendim diçka nga hytbja e Profetit Muhamed 
(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), me rastin e 
ardhjes së Muajit të begatë të Ramazanit. 

   I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e 
mbi familjen e tij!) ka thënë: “O ju njerëz, ju ka ardhur muaji i Allahut 
me bereqet, me mëshirë dhe me falje. Muaji që është më i miri i muajve 
tek Allahu i Madhëruar. Ditët e tij janë më të mirat e ditëve, netët e tij 
janë netët më të mirat e netëve, orët e tij janë më të mirat e orëve.  Ai 
është muaji që jeni ftuar në mikpritjen e Allahut. Jeni bërë banorët e 
nderuar nga Allahu. Frymëmarrja juaj është përmendje, gjumi juaj 
adhurim, puna juaj është e pranuar, lutjeve tuaja u përgjigjet. Luteni 
Allahun, Zotin tuaj, me nijete të sinqerta, me zemra të pastra, që t’ju 
japë sukses në agjërimin tuaj, në leximin e Librit të Tij. I hidhëruar është 
ai që i mohohet falja e Allahut në këtë muaj madhështor. Përmendni me 
urinë dhe etjen tuaj, urinë dhe etjen e Ditës së Gjykimit, jepuni sadaka 
(lëmoshë) fukarenjve dhe të varfërve tuaj. Respektoni të mëdhenjtë tuaj, 
mëshironi të vegjlit tuaj, lidhni marrëdhëniet me të afërmit tuaj dhe 
ruani gjuhët tuaja...”1 

 

1 “Biharul Enuar”, 93/356. Botoi “Daru el Uefa”, Bejrut. 
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Përmbledhja e leksionit të njëzet e dy 

  Hëna dhe fillimi i muajit hënor vërtetohet me katër rrugë. 
Ato janë: duke e parë personalisht, dëshmi të qartë bazuar në 
Sheriat, plotësimi i ditëve të muajit të kaluar, duke e gjykuar 
udhëheqësi i Sheriatit. Çdo person duhet të paguajë për veten dhe 
familjarët e tij sadakanë e fitrit, në natën e Bajramit ose në sabahun 
e saj. Masa që duhet të nxjerrë është një sajë për çdo person. Ajo i 
jepet të varfrit që nuk ka siguruar ushqimin e tij vjetor. 

  Itikafi është një rit edukativ mustehab në çdo kohë. Koha 
më e mirë e tij është Muaji i Ramazanit, si dhe ditët e tij të fundit. 
Personi që futet në itikaf, duhet të ketë parasysh kushtet dhe 
rregullat e veçanta që lidhen me të. Edhe nëse është mustehab, në 
vetvete, në rast se e kryen, i obliguari duhet të ketë parasysh disa 
gjëra dhe i ndalohen disa gjëra të tjera, si dhe nuk duhet t’u 
përmbahet disa gjërave të ndaluara, të cilat bëjnë të vërtetohet 
kefareja në të. 
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Pyetjet e leksionit të njëzet e dytë 

 

1. Përmend rrugët e vërtetimit të hënës. 
2. A duhet të paguhet sadakaja e fitrit për mysafirin? 
3. Kush është i pasuri që duhet të paguajë sadakanë e fitrit? 
4.  Kush është i varfri që e meriton sadakanë e fitrit? 
5.  Cilat janë kushtet e itikafit? 
6. A kushtëzohet mosha madhore në rregullsinë e itikafit? 
7. Në rast se personi që është në itikaf, bëhet xhunub në 

gjumë, si duhet të veprojë? Cili është rregulli i itikafit të tij, nëse 
nuk e kryen obligimin? 
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Leksioni 23 

 

 

HAXHI (1) 

 

MIRËSITË, KUSHTET DHE PJESËT E TIJ 

 

 

Mirësitë e Haxhit dhe rëndësia e tij  

 Allahu i Madhëruar thotë: “Njerëzit e kanë detyrim ndaj 
Allahut ta vizitojnë (për Haxh) këtë Faltore, kushdo që ka 
mundësi ta përballojë rrugën.”1 

  Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!), duke iu drejtuar Aliut (Paqja qoftë mbi të!), tha: “O 
Ali, kush e vonon Haxhin, derisa vdes, Allahu e ringjall Ditën e 
Gjykimit çifut, ose të krishterë.”2 

  Haxhi është një nga dhjetë degët e fesë, një prej detyrimeve 
më të rëndësishme të saj dhe shtyllë prej shtyllave më të 
rëndësishme të Sheriatit. Haxhi është bashkimi i përgjithshëm 

1 Sure “Ali Imran”, ajeti 97. 
2 “Biharul Enuar", 72/58. Botoi “Daru el Uefa”, Bejrut. 

199 

                                                            



...........................................................  Leksione në dispozitat islame   1   ........................................................  

vjetor i myslimanëve, që ka për synim të realizojë, në jetën e 
myslimanëve, qëllime të rëndësishme edukative, shoqërore, 
kulturore dhe politike. Në të edukohemi të adhurojmë Allahun e 
Madhëruar, edukojmë moralin, ndihemi të barabartë, fshihen 
dallimet vendore midis myslimanëve, rrënjoset baza e besimit në 
jetën e tyre, forcohet bashkimi politik, shoqëror dhe kulturor 
midis myslimanëve në përballimin e armiqve, si dhe shfaqet fuqia 
dhe forca e Islamit përballë tyre. 

 

Kur është i detyrueshëm Haxhi? 

  Haxhi është detyrë të kryhet një herë në jetë, për të gjithë 
ata që plotësojnë kushtet e mëposhtme: 

  1- Të jetë në moshë madhore. Haxhi nuk obligohet te 
fëmijët, por, nëse e kryejnë në formën e saktë, është i pranuar edhe 
prej tyre. Haxhi i tyre është mustehab. Fëmija, në rast se ka 
mundësi të kryejë Haxhin, pasi ka hyrë në moshë madhore, është i 
detyruar ta kryejë atë, pasi Haxhi që ka kryer gjatë kohës që ka 
qenë fëmijë, nuk është shkak për ta penguar këtë obligim. 

  2- Mendja. Haxhi nuk është obligim për të çmendurin. 

  3- Mundësia. Bazuar në fjalën e Allahut të Lartësuar: 
“Kushdo që ka mundësi ta përballojë rrugën.”1 

  Të ketë mundësi, do të thotë që personi të jetë i aftë nga ana 
materiale dhe shëndetësore për të kryer ceremoninë e Haxhit. 
Rruga për të shkuar në Haxh të jetë e sigurt. Koha që do të kryhet 

1 Sure “Ali Imran”, ajeti 97. 
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Haxhin të jetë e mjaftueshme për të kryer të gjitha ritualet. Në rast 
se i grumbullon të ardhurat e mjaftueshme për të kryer Haxhin, 
para periudhës së Haxhit, por në kohë të pamjaftueshme, që duhet 
zakonisht për të bërë përgatitjet e nevojshme që kërkohen për të 
kryer Haxhin, atëherë Haxhi nuk është i obliguar për atë vit, por 
duhet të kryhet vitin pasardhës. Haxhi është një detyrim që duhet 
të kryhet menjëherë, pasi të jepet mundësia dhe nuk duhet të 
vonohet. 

 

Ndarjet e Haxhit 

 Haxhi ndahet në tri pjesë. Ato janë: 

  1- Haxhu't temetu. Ai është farz për banorët që jetojnë larg 
Mekës, në një largësi prej 48 milje. Haxhi është emërtuar me këtë 
emër për shkak se fillimisht kryhen veprat e Umres dhe më pas 
haxhiut i lejohet të heqë ihramin. Atij i lejohet të veprojë çdo gjë që 
i ndalohet për shkak të ihramit. Më pas ai vesh ihramin për herë të 
dytë për të kryer Haxhin. Për shkak të kësaj kënaqësie ndërmjet 
dy ihrameve, që i lejohet ajo që ndalohet gjatë ihramit, ky Haxh ka 
marrë edhe emrin Haxhi temettu i kënaqësisë. 

  2- Haxhul kiran. Ai është detyrim për banorët e Mekës dhe 
kush është larg prej saj, jo më shumë se 48 milje.  

  3- Haxhul ifrad. Ky Haxh, gjithashtu, është detyrim për 
banorët e Mekës dhe kush është prej saj, jo më larg se 48 milje. 
Banorët e Mekës mund të zgjedhin ndërmjet Haxhul kiran dhe 
Haxhul ifrad. 
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  Ky është mendimi i medh’hebit të Ehli Bejtit mbi ndarjet e 
Haxhit, ndërsa katër medh’hebet nuk bëjnë dallime ndërmjet 
banorit të Mekës dhe të tjerëve, si dhe kanë rënë dakord se haxhiu 
mund të zgjedhë ndërmjet tri ndarjeve. 

 

Forma e përgjithshme e Haxhit 

  Me qëllim që të sqarojmë këtë shtyllë të Islamit, po japim 
një formë të përmbledhur të Haxhit et temetu, duke e konsideruar 
si një detyrë për shumicën e myslimanëve. Ai përbëhet nga dy 
faza. Faza e Umres dhe faza e Haxhit. Secila fazë ka një sërë 
hapash. Gjëja e parë që duhet të bëhet, është nijeti. Duhet të bëhet 
nijet për të kryer Haxhin et temetu. 

 

Hapat që duhen kryer gjatë Umres së et temetu 

  Umrja et temetu është farz një herë në jetë, për këdo që ka 
mundësi ta kryejë. Ajo duhet të kryhet në të njëjtin vit që kryhet 
Haxhi et temetu. Umrja kryhet përgjatë disa hapave. Këto hapa janë 
si më poshtë: 

a- Ihrami që vishet në vendet e caktuara gjatë muajve të 
Haxhit. 

b- Tavafi shtatë herë rreth Qabes. 

c- Dy rekate namaz në Mekamin e Ibrahimit. 

d- Ecja shtatë herë ndërmjet kodrave Safa dhe Merva. 
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e- Shkurtimi i flokëve. 

 Pasi përfundon këto vepra, haxhiu mund ta heqë 
ihramin dhe i lejohet të kryejë çdo gjë që i ishte ndaluar gjatë 
ihramit, përfshi këtu edhe afrimin te bashkëshortja. 

 

Hapat që duhet të ndiqen gjatë Haxhit et temetu 

 

a- Ihrami i Haxhit. 

b- Shkuarja në Arafat dhe qëndrimi atje. 

c- Largimi nga Arafati dhe shkuarja në Muzdelife. Aty falet 
namazi i akshamit dhe i jacisë të natës së Bajramit.  

d- Para lindjes së diellit të Ditës së Bajramit shkohet në 
Mina, hidhen gurët, theret kurbani dhe shkurtohen flokët.  

e- Kthimi në Mekë në Ditën e Bajramit dhe kryhet tavafi i 
vizitës. 

f- Falen dy rekate të namazit të tavafit. 

g- Ecja ndërmjet kodrave Safa dhe Merva. 

h- Më pas kryhet tavafi i grave. Tavafi i grave është 
detyrim në medh’hebin e Ehli Bejtit. Grave nuk u lejohen burrat 
dhe burrat nuk u lejohen gratë, veçse duke e kryer atë. Në rast se 
haxhiu kthehet pa e kryer tavafin, bashkëshortja e tij është haram 
për të, derisa ta kryejë vetë kaza, ose të dërgojë dikë tjetër vitin e 
ardhshëm ta kryejë në vend të tij. 
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i- Më pas falen dy rekate namaz të tavafit të grave. 

j- Më pas, kthimi në Mina, në Ditën e Bajramit dhe 
qëndrohet në të dy net. Natën e 11 dhe 12 të muajit Dhul Hixhxhe. 

k- Në ditën e njëmbëdhjetë të muajit Dhul Hixhxhe shkohet 
dhe kryehet hedhja e gurëve. Më pas, kthimi në ditën e 
dymbëdhjetë dhe kryhet sërish hedhjen e gurëve. Në rast se hyn 
koha e akshamit dhe haxhiu vazhdon të jetë në Mina, obligohet të 
qëndrojë aty natën e trembëdhjetë dhe të kryejë hedhjen e gurëve 
ditën tjetër. 

l- Pas hedhjes së gurëve, kthehet në Mekë dhe kryen 
Tavafin e Lamtumirës, i cili është mustehab. Me Tavafin e 
Lamtumirës përmbyllen edhe veprat e Haxhit. 

  

Umrja el mufride 

  Umrja që përmendëm më lart, është umrja et temetu, e cila 
është e lidhur me Haxhin et temetu. Është edhe një umre tjetër, e 
cila thirret “umretu el mufride”, ajo është e pranueshme në Sheriat 
dhe është mustehab përsëritja e saj. Ajo ndryshon nga umrja e 
kënaqësisë në tri aspekte: 

1- Umrja et temetu kryhet me Haxhin, në të njëjtin vit gjatë 
muajve të Haxhit, ndërsa umrja el mufride nuk ka një kohë të 
përcaktuar, por koha më e mirë për t’u kryer është gjatë muajit 
Rexhep. 

2- Gjatë umres et temetu nuk obligohet tavafi i grave, ndërsa 
gjatë umres së veçantë (el mufride) është i detyrueshëm. 
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3- Gjatë umres et temetu personi vetëm i shkurton flokët dhe 
e heq ihramin, ndërsa gjatë umres së veçantë (el mufride) personi ka 
mundësi të zgjedhë ndërmjet shkurtimit dhe qethjes totale. 

  Veprat që kryhen gjatë saj janë të njëjtat vepra që kryhen 
gjatë umres et temetu. Nuk ka dallim tjetër përveç tavafit të grave 
dhe dy rekateve namaz në fund të tij. 

 

Përmbledhja e leksionit të njëzet e tre 

  Haxhi është bashkimi madhështor vjetor i myslimanëve, i 
cili realizon objektiva të larta, të cilat shoqëria islame nuk i 
realizon në asnjë rast tjetër. Gjatë tij trupëzohet lidhja e nocioneve 
të Islamit, që janë: adhurimi, shoqëria islame dhe politika. Ai 
formon një bllok të trupëzuar dhe të ndërthurur, që e bën të 
pamundur përçarjen e tij. Kryerja e Haxhit obligohet për atë që 
është në moshë madhore, është i mençur dhe ka mundësi gjatë 
jetës së tij, qoftë edhe për një herë të vetme dhe quhet argument i 
Islamit. 

  Haxhi është ose Haxhi et temetu, ose Haxhi el kiran ose Haxhi 
el efrad. Haxhi et temetu që është Haxhi që e kryejnë shumica e 
myslimanëve, ndahet në dy faza. Faza e parë që kryen haxhiu, 
është kryerja e ritualit të Umres dhe më pas kryen fazën e dytë, që 
është kryerja e ritualit të Haxhit. 

  Kryerjen e ritualit të Umres e kemi përmbledhur në pesë 
rregulla. Ato janë ihrami, tavafi, namazi, Saji (ecja ndërmjet 
kodrave Safa dhe Merva) dhe shkurtimi i flokëve. Ritualin e 
Haxhit e përmblodhëm në dymbëdhjetë rregulla. 
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Pyetjet e leksionit të njëzet e tretë 

1. A është e rregullt kryerja e Haxhit nga një fëmijë? A është 
i detyruar ta kryejë Haxhin pas hyrjes në moshë madhore, në rast 
se ka mundësi? 

2. Çfarë do të thotë të kesh mundësi për kryerjen e Haxhit? 
3. Cilat janë pjesët e Haxhit? Pse është quajtur Haxhi et 

temetu me këtë emër? 
4. Umrja është farz apo mustehab? 
5. Cili është rregulli i tavafit të grave në medh’hebin e Ehli 

Bejtit? 
6. Përmend kohën e përcaktuar për hedhjen e gurëve. 
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Leksioni 24 

 

HAXHI (2) 

 

EL MEUAKIJT (VENDET E CAKTUARA PËR 
VESHJEN E IHRAMIT) - IHRAMI 

 

 Në leksionin e kaluar treguam formën e përgjithshme të 
veprave dhe të ritualeve që kryhen gjatë Haxhit. Në këtë leksion 
dhe në dy leksionet pasardhëse do të tregojmë detajet e tij. 

 

El Meuakijtu (vendet e caktuara për veshjen e ihramit) në 
Haxh 

 

 El Meuakijtu është shumësi i vendit “mikat” - “vend”. Ato 
janë vende të caktuara ku haxhinjtë veshin ihramet e tyre. Ato 
konsiderohen pikat e fillimit të veprave të Haxhit dhe janë: 

  1- Dhul Halijfetu ose Mesxhidu Esh shexheretu. Ai është 
vendi për banorët e Medinës dhe të gjithë atyre që kalojnë në atë 
rrugë. 

  2- El Akijk, është vendi për banorët e Nexhdit dhe të Irakut 
dhe të të gjithë atyre që kalojnë në atë rrugë. 
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  3- El Xhuhfetu, është vendi për banorët Shamit, të Egjiptit, 
të Marokut dhe kush kalon në atë rrugë. 

  4- Jelmelem, është vendi për banorët e Jemenit dhe për 
këdo që kalon në atë rrugë.  

  5- Karnul menazil, është vendi për banorët e Taifit dhe për 
këdo që kalon në atë rrugë. Katër medh’hebet kanë thënë se vendi 
për banorët e Nexhdit dhe pesë vendet e veçanta që përmendëm 
janë vetëm për Umren et temetu. 

  6- Meka e bekuar është vendi i ihramit për Haxhin et temetu 
dhe për të gjithë ata që kanë përfunduar Umren et temetu dhe kanë 
hequr ihramin. Ata që duan ta veshin përsëri ihramin, pasi duan 
të kryejnë Haxhin et temetu, qyteti i Mekës është vendi i dytë, pasi 
haxhiu ka kaluar në një nga vendet e mëparshme.  

  7- Shtëpia, quhet edhe periudha e banorëve. Ai është 
vendi për të gjithë ata që e kanë shtëpinë e tyre ndërmjet Mekës 
dhe një prej pesë vendeve të mësipërme, ku shtëpia e tij është më 
afër Mekës së vendit të caktuar. Haxhiu e vesh ihramin nga 
shtëpia e tij dhe i drejtohet Mekës. 

  8- Edna El hal'l, është vendi për ata që duan Umren el 
mufride. Qëllimi me Edna El hal është që i obliguari ta veshë 
ihramin nga pika e mësipërme, në rrethin e Haremit të Mekës, në 
një largësi prej dymbëdhjetë miljesh nga të katërt drejtimet. Pika 
më e afërt me Haremin e Mekës ndodhet në vendin Edna El hal. Ai 
është vendi për të gjithë ata që duan Umren el mufride. 

  Këto janë vendet e veshjes së ihramit të Haxhit. Nuk lejohet 
veshja e ihramit para këtyre vendeve (vetëm kur ka arsye). Në rast 

208 



............................. ۱اإلسالمية  يف االحكام ...............................دروس .  

se e vesh ihramin para këtyre vendeve, nuk i lejohet, por duhet ta 
veshë ihramin në vendet e caktuara. Ky është mendimi i 
medh’hebit të Ehli Bejtit. Ndërsa Ehli Syneti e ka lejuar veshjen e 
ihramit edhe para këtyre vendeve. 

  Nuk lejohet vonimi me dëshirë i veshjes së ihramit nga 
vendet e caktuara. Në rast se e vonon veshjen e ihramit nga vendi 
i caktuar, personi duhet të kthehet dhe ta veshë atë. Nëse për një 
shkak të caktuar, nuk mund të kthehet dhe para tij nuk ka vend 
tjetër për të veshur ihramin, atëherë ihrami dhe Haxhi i tij quhet i 
prishur. 

 

Ihrami dhe rregullat e tij 

  Kur haxhiu mbërrin në mikatin e caktuar, puna e parë që 
duhet të veprojë, është veshja e ihramit. Gjatë veshjes së ihramit 
duhet të kihen parasysh tri çështje. Ato janë: 

  1- Nijeti. Me nijet nuk duhet të ketë për qëllim ihramin, por 
atë që ka për qëllim me veshjen e ihramit, Umren ose Haxhin. Ai 
është Haxhi el temetu, ose el kiran ose el efrad. Ai është argument i 
Islamit, Haxhi i besës (dhënies së fjalës) ose Haxhi i zëvendësimit 
(kur shkon për dikë tjetër). Në rast se nuk e përcakton nga harresa 
apo nga injoranca, është i detyruar ta riveshë ihramin edhe një 
herë në mikat dhe, në rast se nuk e përcakton me qëllim, Haxhi i 
tij nuk është i rregullt, por është i prishur. 

  2- Pasi i ka hequr të gjitha rrobat që është e ndaluar t’i 
veshë, ihramin duhet ta veshë me nijet afrimin tek Allahu i 
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Madhëruar. Grave u lejohet të veshin ihramin me dy rroba të 
qepura.  

  3- Katër telbijat. Personi që ka veshur ihramin gjatë kohës 
që vesh ihramin, duhet të thotë: “Lebbejke All’llahumme lebbejke, 
lebbejke la sherijke leke lebbejke” - “T’u përgjigja Ty o Zot, t’u 
përgjigja, t’u përgjigja Ty që nuk ke ortak, t’u përgjigja!”. Kjo është 
fjalia që duhet të thotë, por është mustehab të shtojë: “Inne el 
hamde, ue el nia’mete leke ue el mulk, la sherijke leke lebbejke” -
“Falënderimi, mirësitë dhe pushteti janë të Tuat, t’u përgjigja Ty 
që je pa ortak!” 

  Është detyrim që telbijen ta lexojë një herë gjatë ihramit. 
Është mustehab përsëritja e saj dhe vazhdimësia e saj gjatë gjithë 
kohës, derisa të shihen shtëpitë e Mekës. Në medh’hebin Shafij 
dhe Hanbeli nuk është detyrim leximi i telbijes, por është 
mustehab. 

  Lejohet ndërrimi i dy copave të ihramit për t’i pastruar. 
Kushtëzohet që copat të jenë prej atyre që lejohet namazi. Nuk 
lejohet që ato të jenë prej mëndafshi, ose prej kafshëve që nuk u 
hahet mishi, të jenë copa të rrëmbyera apo të marra forcërisht, të 
jenë të papastra me ndyrësi që nuk lejohen në namaz. Duhet të 
mos jetë e hollë dhe e tejdukshme, që të mos mundësojë zbulimin 
e pjesëve të trupit. Nuk është kusht që gjatë veshjes së ihramit të 
jetë i pastër. Ihrami lejohet, edhe kur personi është xhunub, me 
hajdh apo me nifas. 
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 Gjërat që ndalohen gjatë ihramit 

  Gjatë kohës që haxhiu ka veshur ihramin, do të thotë se ai 
është në adhurim dhe duhet të kujdeset për synetet e tij dhe t’u 
përmbahet plotësisht kushteve të tij, në të njëjtën mënyrë si bën 
edhe personi që është duke falur namaz, ose agjëruesi gjatë kohës 
që është duke agjëruar.  

  Ihrami është disa minuta të caktuara namaz, ihrami është 
disa orë të caktuara agjërim, ihrami është Haxhi në disa ditë të 
caktuara. Çdo ihram ka haramet dhe të ndaluarat e tij. Cilat janë të 
ndaluarat e ihramit të Haxhit? 

  Personi që ka veshur rrobën e ihramit, ka të ndaluara një 
sërë gjërash. Ato janë: 

  1- Shkuarja me gratë, duke nisur që nga marrëdhëniet 
seksuale, puthjet, prekjet e deri te shikimet me epsh. 

  2- Martesa për veten e tij dhe për të tjerë. Personit me ihram 
nuk i lejohet të jetë dëshmitar në lidhje martesore dhe as të marrë 
pjesë në të. Vetëm medh’hebi Hanefi e ka kundërshtuar, duke e 
lejuar lidhjen e martesës. 

  3- Masturbimi. 

  4- Aromat e të gjitha llojeve, në trup, në rroba apo në 
ushqime. Nuk lejohet kamfuri, temjani, shafrani, etj. Duhet të 
largohemi nga të gjitha bimët me aromë të mirë, që janë 
aromatike. Nga ky rregull përjashtohet rregulli i sjelljes ndaj 
Qabes dhe aromat e frutave, si portokalli. 
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  5- Veshjet e qepura të burrave, si: këmisha, kapela dhe 
kësula. 

  6- Iktihali për burrat dhe gratë, edhe nëse nuk është 
zbukurim me qëllim. Lejohet, kur është me detyrim. 

  7- Shikimi në pasqyrë. 

  8- Ajo që mbulon të jashtmen e këmbës, si këpucët dhe 
çorapet. Ky rregull është i veçantë për burrat dhe jo për gratë. 

  9- Fusuku që është gënjeshtra, ofendimi dhe mburrja. 

  10- Debatet. Allahu i Madhëruar thotë: “Kush vendos të 
kryejë Haxhin, le të largohet nga marrëdhëniet (me gruan), 
grindjet dhe sharjet.”1 

  11- Vrasja e parazitëve që jetojnë në trup, si morri, pleshti, 
etj.  

  12- Vendosja e unazës për zbukurim. 

  13- Veshja e gruas me stoli. 

  14- Parfumosja, edhe nëse nuk është me aroma të mira. 

  15- Heqja e qimeve, qofshin ato shumë apo pak. 

 16- Mbulimi i kokës së burrave, qoftë edhe me gjëra jo të 
zakonshme, si mbulimi me barishte. 

 17- Mbulimi i fytyrës së gruas me perçe. 

1 Sure “El Bekare”, ajeti 197. 
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 18- Qëndrimi nën hije i kokës së burrit. Lejohet për gratë 
dhe fëmijët.    

 19- Nxjerrja e gjakut nga trupi, në çdo pjesë dhe në çdo sasi 
qoftë ajo. 

 20- Shkurtimi i thonjve. 

 21- Heqja e dhëmballës. 

 23- Shkulja ose shkurtimi i pemëve të haremit dhe i 
barishteve. 

 24- Mbajtja e armëve pa nevojë. 

 

 

Përmbledhja e leksionit të njëzet e katërt 

 El Meuakijtu janë vendet e caktuara, ku haxhinjtë veshin 
ihramin. Ato konsiderohen pikat e fillimit të veprimeve të Haxhit. 
Ato janë tetë pika, ku haxhiu duhet ta veshë ihramin e tij. Haxhiu 
nuk mund ta veshë as para dhe as pas atyre vendeve ihramin. 
Ihrami ka tri kushte dhe ato janë: nijeti, veshja e rrobave të ihramit 
dhe katër telbijat. Pasi haxhiu vesh rrobat e ihramit, është i 
detyruar të ndalet nga: gjuetia, marrëdhëniet me gratë, martesa, 
masturbimi, veshja e rrobave të qepura, të shikuarit në pasqyrë, 
mbulimi i pjesës së jashtme të këmbës, gjynahet, debatet, vrasja e 
parazitëve të trupit, vendosja e unazës, vendosja e stolive, 
parfumosja, heqja e qimeve, mbulimi i kokës, mbulimi i fytyrës, 
bërja hije sipër kokës, nxjerrja e gjakut nga trupi, shkurtimi i 
thonjve, heqja e dhëmballëve, shkulja e pemëve të haremit dhe 
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mbajtja e armëve pa nevojë. Haxhiu, pasi ka veshur ihramin, 
duhet të largohet nga të gjitha këto çështje.  

 

 

Pyetjet e leksionit të njëzet e katërt 

1. Çfarë janë mijkatet dhe çfarë qëllimi kanë ato? 
2. Kur i lejohet haxhiut ta veshë ihramin nga shtëpia e tij? 
3. A lejohet ihrami para hyrjes në moshë madhore? 
4. Çfarë duhet të kemi kujdes gjatë nijetit? 
5. Cili është rregulli mbi atë që harroi telbijet dhe i kujtoi, pasi 

kaloi mijkatet? 
6. A është i rregullt ihrami, kur vishet nga personi xhunub, 

gruaja me hajd dhe me nifas? 
7. Përmend ajetin që tregon mbi ndalimin e gjuetisë. 
8. Përmend ajetin që tregon mbi ndalimin e debateve gjatë 

Haxhit. 
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Leksioni 25 

 

HAXHI (3) 

TAVAFI (RRETHRROTULLIMI) - SA'JI (ECJA) - 
SHKURTIMI I FLOKËVE, DHE... 

 

 

Tavafi 

 Haxhiu që kryen Haxhin et temetu është i detyruar të kryejë 
tri tavafe. Ato janë: tavafi i Umres, tavafi i Haxhit dhe tavafi i 
grave. Tavafi i tretë është i veçantë në fik’hun e medh’hebit të Ehli 
Bejtit. Është quajtur tavafi i grave për shkak se me këtë tavaf gratë 
bëhen të lejuara për burrat dhe burrat lejohen për gratë. 

 

Kushtet e tavafit dhe forma e tij 

 1- Nijeti. Haxhiu bën nijet se do ta kryejë tavafin si vepër 
që të afrohet tek Allahu i Madhëruar, si dhe duhet ta përcaktojë 
atë. Është tavaf i Umres, i Haxhit apo tavafi i grave. Është tavaf 
farz apo mustehab. Është tavaf si obligim nga Islami, është tavafi i 
Haxhit në mungesë (kur shkon për dikë tjetër), është Haxh me 
pagesë apo është Haxh mustehab. 

 2- Të jetë i pastër nga hadethi i vogël apo hadethi i madh. 
Tavafi nuk është i rregullt, kur personi është xhunub, gruaja është 
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me hajd apo me nifas, si dhe kur është pa abdes. Nuk ka dallim, 
nëse e bën me dije, pa dije apo nga harresa.  

 3- Pastrimi i trupit dhe i rrobave nga papastërtitë. 

 4- Burri duhet të jetë bërë synet. Nuk konsiderohet i 
rregullt tavavi i një burri që nuk është bërë synet.  

 5- Mbulimi i trupit. Në rast se kryen tavaf pa e mbuluar 
trupin, tavafi i tij quhet i prishur. Mbulesa të mos jetë e grabitur. 

 6- Vazhdimësia ndërmjet xhirove të tavafit. Të mos të ketë 
shkëputje ndërmjet një xhiroje dhe një tjetre, në mënyrë që të mos 
të prishet pamja e tavafit. 

 7- Fillimi i çdo xhiroje të tavafit konsiderohet Guri i Zi. 

 8- Përfundimi i çdo xhiroje konsiderohet Guri i Zi. 

 9- Gjatë tavafit, Qabja Madhështore duhet të jetë në krah të 
majtë të haxhiut. 

 10- Guri i Ismailit duhet të përfshihet në rrethin e tavafit. 
Guri duhet të ndodhet ndërmjet haxhiut dhe Qabes, ndërsa 
haxhiu të ndodhet jashtë gurit. 

 11- Dalja jashtë murit të Qabes. Në rast se ecën në të, nuk 
konsiderohet si pjesë e tavafit. 

 12- Plotësimi i shtatë xhirove, rrotullimeve pa shtesa dhe pa 
mangësi. Tavafi nuk konsiderohet i tillë (i plotë), derisa të 
plotësohen shtatë rrotullime. Pasi haxhiu të plotësojë shtatë 
rrotullime, duhet të falë dy rekate namaz prapa Mekamit të 
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Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!). Mënyra e faljes së tyre është si 
mënyra e faljes së namazit të sabahut. 

 

Sa'ji (ecja) 

 Pasi përfundon tavafin dhe fal dy rekate namaz, haxhiu 
duhet të bëjë Sa'jin (ecjen) ndërmjet dy kodrave, Safa dhe Merva. 
Përsëri ato janë shatë xhiro. Fillon nga Safa dhe përfundon te 
Merva. Shkuarja konsiderohet një xhiro dhe kthimi konsiderohet 
një xhiro tjetër. Pastërtia nga hadethi nuk konsiderohet pjesë e 
Sa'jit (e ecjes). Qëllimi dhe nijeti konsiderohen pjesë e tij. Kur është 
duke shkuar, duhet t’i drejtohet Merves, ndërsa kur është duke u 
kthyer, duhet t’i drejtohet Safës. I lejohet që gjatë sajit, të kthejë 
fytyrën nga të dyja. 

 Të gjitha medh’hebet islame kanë rënë dakord se Sa'ji është 
shtyllë nga shtyllat e Haxhit, ndërsa Ebu Hanifja ka thënë se është 
farz dhe jo shtyllë e tij. 

 

Shkurtimi i flokëve 

 Shkurtimi i flokëve është vepra e fundit që kryhet gjatë 
Umres. Haxhiu, pasi përfundon Sa'jin, është i detyruar të 
shkurtojë diçka, ose thonjtë, ose flokët, ose mustaqet, ose mjekrën. 
Nuk mjafton vetëm qethja. Ehli Syneti ka thënë se haxhiu, pasi 
përfundon Sa'jin, mund të përzgjedhë ndërmjet shkurtimit, ose 
qethjes. Pas shkurtimit, hiqet ihrami dhe haxhiu është i lejuar të 
veprojë çdo gjë që ishte e lejuar të veprojë para veshjes së ihramit. 
Shkurtimi është një adhurim që kërkon të bëhet nijeti. Me këtë 
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vepër përfundojnë veprimet e Umres et temetu, e cila është faza e 
parë e Haxhit et temetu. 

 

Qëndrimi në Arafat 

 Me veshjen e ihramit haxhiu është i detyruar të largohet 
nga Meka dhe të drejtohet për në Arafat, për të qëndruar atje në 
Ditën e Arafatit. Ajo është dita e nëntë e muajit Dhul Hixhxheh. 
Është i detyruar të qëndrojë aty nga mesdita (koha e drekës) deri 
në perëndim të diellit të asaj dite.  

 Është i domosdoshëm nijeti për qëndrimin në Arafat. 
Pastrimi nuk është kusht për qëndrimin në Arafat. Është detyrim 
qëndrimi gjatë gjithë kohës së përcaktuar. Shtyllë e Arafatit 
konsiderohet pjesëmarrja dhe qëndrimi, ndërsa pjesa tjetër është 
farz dhe nuk është shtyllë. Në rast se haxhiu do të mjaftohet 
vetëm me pjesëmarrjen, Haxhi i tij është i rregullt, por ai është 
gjynahqar. Ai duhet të kthehet përsëri në Arafat, për të qëndruar 
deri në perëndim të diellit. Në rast se nuk kthehet, duhet të bëjë 
kefare. 

 

Qëndrimi në Mesh'arul Harám 

Një tjetër vepër që duhet të kryejë haxhiu, pas qëndrimit në 
Arafat, është shkuarja në Musdelife. Quhet, gjithashtu, edhe 
Mesh'arul Harám. 
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Allahu i Madhëruar thotë: “E, kur të ktheheni nga Arafati, 
përmendni Allahun në vendet e shenjta! Përmendni Atë që ju 
ka udhëzuar në rrugën e drejtë.”1 

Koha e tij është nga hyrja e kohës së sabahut të Ditës së 
Bajramit deri në lindjen e diellit të asaj dite. Shtyllë e saj është 
qëndrimi qoftë edhe për një ose dy minuta. Pjesa tjetër është farz 
dhe nuk është shtyllë. 

 

Qëndrimi në Mina 

 Pas largimit nga Muzdelifeja, haxhiu i drejtohet Minas, për 
të kryer në të detyrimet dhe veprat e tjera. Ato janë tri: 

1- Hedhja e guralecëve. 

2- Therja e kurbanit. 

3- Qethja, ose shkurtimi. 

 

Hedhja e guralecëve 

Do të përmendim në këtë leksion rregullat e hedhjes së 
guralecëve, ndërsa veprën e dytë dhe të tretë prej veprave në 
Mina, do t'i përmendim në leksionin e ardhshëm. 

Veprën e parë që kryen haxhiu në Mina, është hedhja e 
guralecëve. Koha e saj është Dita e Bajramit, nga lindja e diellit e 
deri në perëndim të tij. Është detyrim që të jenë guralecë dhe nuk 
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lejohet të jenë gurë. Është kusht që guralecët të jenë nga vendet e 
shenjta, të jenë të papërdorur më parë dhe të mos jenë të marrë 
forcërisht nga dikush tjetër. 

 Haxhiu, me hedhjen e guralecëve, duhet të ketë nijet 
afrimin tek Allahu i Madhëruar. Hedhja e guralecëve duhet të jetë 
në formën e hedhjes dhe jo të vendosjes. Hedhja e guralecëve 
duhet të bëhet me dorë. Guralecët duhet të arrijnë te vendi i 
caktuar. Guralecët që nuk arrijnë, nuk konsiderohen si të hedhur. 
Numri i guralecëve të hedhur duhet të jetë shtatë. Hedhja e tyre 
bëhet një nga një dhe nuk lejohet hedhja e gurëve në një herë të 
vetme. Pastërtia nuk është kusht, as te guralecët dhe as te haxhiu. 
Personi që, për shkak të sëmundjes, ose diçka të ngjashme me të, 
nuk ka mundësi të hedhë guralecët, mund të zëvendësohet nga 
dikush tjetër në hedhjen e tyre.  

 

Përmbledhja e leksionit të njëzet e pestë 

Gjatë Umres et temetu duhet të kryhet tavafi me shtatë 
rrotullime rreth Qabes, me kushte dhe në mënyrë të veçantë. Me 
përfundimin e tavafit të tij, haxhiu duhet të falë dy rekate namaz 
pas Mekamit të Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!). Më pas kryen Sa'jin 
(ecjen) ndërmjet 2 kodrave, Safës dhe Merves, me kushte dhe 
formë të veçantë, gjithashtu. Pas gjithë kësaj, është i detyruar 
shkurtimi. Ai është shkurtimi i diçkaje, nga thonjtë, ose flokët. Me 
këtë përmbyllen veprat e Umres dhe haxhiut i lejohet ta heqë 
ihramin e tij dhe i lejohet çdo gjë që e kishte të ndaluar gjatë kohës 
që ishte me ihram. Pas kësaj fillon me veprat e Haxhit et temetu. 
Vepra e parë është ihrami, më pas qëndrimi në Arafat, nga 

220 



............................. ۱اإلسالمية  يف االحكام ...............................دروس .  

mesdita e ditës së nëntë të muajit Dhul Hixhxheh e deri në 
perëndim të diellit të po asaj dite, pastaj qëndrimi në Mesh'aril 
Haram ndërmjet dy lindjeve (lindja e agimit dhe lindja e diellit) të 
Ditës së Bajramit, më pas shkuarja në Mina për të kryer veprat e 
saj. Vepra e parë është hedhja e gurëve, më pas kurbani dhe 
qethja, ose shkurtimi. 

 

 

Pyetjet e leksionit të njëzet e pestë 

1. Cilat janë rrotullimet e detyruara gjatë Haxhit? Cili është 
mendimi i Ehli Bejtit mbi tavafin e grave? 

2. A lejohet tavafi, kur haxhiu është me hadethin e vogël ose 
të madh? 

3. Në cilën anë të haxhiut duhet të ndodhet guri i Ismailit 
gjatë tavafit? 

4. A e kompenson qethja, shkurtimin gjatë Umres apo duhet 
shkurtim i veçantë? 

5. Cila është koha e përzgjedhur për qëndrimin në Arafat? 
6. Cilat janë veprat që duhet të kryhen në Mina? 
7. Trego cilësitë që duhet të plotësojnë guralecët që përdoren 

për hedhje. 
8. Cili është rregulli për atë që nuk ka mundësi në hedhjen e 

guralecëve? 
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Leksioni 26 

 

 

HAXHI (4) 

 

PJESA TJETËR E VEPRAVE TË HAXHIT 

 

Kurbani  

 Në leksionin e kaluar treguan mbi hedhjen e guralecëve në 
Akabe. Ajo është vepra e parë që kryhet në Mina. Vepra e dytë, 
pas hedhjes së guralecëve, është kurbani. Ai bëhet në Ditën e 
Bajramit. Ky është edhe shkaku që ajo ditë është quajtur Dita e 
Kurbanit.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Ai që kryen Umren deri në 
Haxh, le të therë kurban, sipas mundësisë. Ndërsa ai që nuk ka 
mundësi, është i detyruar të agjërojë tri ditë në Haxh dhe shtatë 
ditë pas kthimit nga Haxhi.”1 

 Haxhiu, pasi përfundon hedhjen e guralecëve, duhet të bëjë 
therjen e kurbanit, nëse ka mundësi për ta bërë atë. Në rast se nuk 
gjen dot kurban, bën pagesën e tij te një i besuar, që të blejë dhe të 
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therë për të kurban, deri në fund të muajit Dhul Hixhxheh e, nëse 
nuk mundet, atëherë e bën këtë në vitin pasues. Në rast se kurbani 
është, ekziston, por nuk ka mundësi ta blejë atë, është i detyruar të 
agjërojë tri ditë gjatë Haxhit dhe shtatë ditë kur të kthehet në 
vendin e tij. 

 Kafshët që duhet të bëhen kurban janë: devetë, lopët dhe 
delet. Nuk lejohet asgjë tjetër përveç këtyre tri llojeve. Kurbani 
është vetëm për një haxhi dhe nuk lejohet bashkimi i haxhinjve në 
një kurban. Është kusht që kurbani të mos të jetë i sëmurë, shumë 
i dobët apo të ketë mangësi. Duhet të bëhet nijeti, sepse 
konsiderohet si pjesë e adhurimeve. 

 Kush nuk ka mundësi të therë kurban, duhet të agjërojë si 
kompensim për të. Duhet të agjërojë ditën e shtatë, të tetë dhe të 
nëntë të muajit Dhul Hixhxheh. Në rast se nuk agjëron ato tri ditë, 
duhet të agjërojë pas Bajramit dhe tri ditëve të “Ejamu Teshrijk”, 
sepse në këto ditë është i ndaluar agjërimi për haxhinjtë dhe të 
tjerët. Në rast se do të qëndrojë deri në fund të muajit Dhul 
Hixhxheh, koha më e mirë për të agjëruar është menjëherë pas 
“Ejamu Teshrijk”. Kur të kthehet në vendin e tij, duhet të agjërojë 
shtatë ditë të tjera. 

 

Qethja ose shkurtimi 

 Pasi ka bërë therjen e kurbanit, haxhiu që ndodhet në Mina, 
duhet të bëjë shkurtimin, ose qethjen e flokëve.  
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 Haxhiu ka mundësi përzgjedhjeje ndërmjet qethjes totale të 
kokës, ose shkurtimit të një pjese të flokëve, ose të thonjve të tij. 
Nga kjo përzgjedhje përjashtohen pesë persona. Ata janë:  

1- Gruaja. Ajo vetëm duhet t’i shkurtojë dhe jo t’i qethë 
flokët. 

2- El sarruretu: Është haxhiu që shkon në Haxh për herë të 
parë. Ai duhet të bëjë një qethje të veçantë, anësoret e flokut. Atij 
nuk i lejohet shkurtimi. Në Haxhin e dytë ai mund të përzgjedhë 
ndërmjet shkurtimit dhe qethjes. 

3- El mulebed: Është ai që e ka lyer flokun e tij me një lëndë 
për t’u mbrojtur nga insektet. Edhe ai duhet të qethë vetëm 
anësoret e flokut të tij. 

4- Kush i ka mbledhur dhe i ka bërë gërshet. Rregulli i tij 
është qethja vetëm anësoret.  

5- El khuntha (hermafroditi). Është personi që nuk dallohet 
në është femër apo mashkull. Ai i bashkëngjitet grave dhe vetëm 
duhet t’i shkurtojë flokët dhe nuk mund t’i qethë ato.  

Me këtë vepër përfundojnë edhe veprat në Mina. 

 

Tavafi i Haxhit 

Pas përfundimit të veprave në Mina, Ditën e Bajramit 
haxhiu duhet të kthehet në Mekë dhe të bëjë tavafin e Haxhit në 
Qabe. Ato janë shtatë rrotullime. Shpjegimin e tyre e bëmë gjatë 
tavafit të Umres. Pas përfundimit të tavafit, duhet të falë dy rekate 
namaz. 
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Sa'ji (ecja) ndërmjet 2 kodrave Safa dhe Merva 

 Me përfundimin e tavafit, duhet të kryejë Sa'jin (ecjen) 
ndërmjet Safës dhe Merves, shtatë rrotullime. Shpjegimin e saj e 
bëmë më herët, gjatë veprave që kryhen gjatë Umres.  

 

Tavafi i grave 

 Pasi përfundon Sa'jin (ecjen), duhet të kryejë një tavaf të ri, që 
është tavafi i grave. Ai është farz për burrat dhe gratë. Pas tavafit, 
haxhiu fal dy rekate. Këto tri vepra, që janë: tavafi i Haxhit, Sa'ji 
ndërmjet Safës dhe Merves dhe tavafi i grave, haxhiu e ka 
mundësinë t’i kryejë në Ditën e Bajramit, në ditën pas saj dhe në 
çdo ditë tjetër të mbetur nga muaji Dhul Hixhxheh. 

 

Kthimi në Mina dhe kalimi i natës në të  

  Haxhiu duhet të kthehet në Mina dhe të kalojë natën në të. 
Ajo është nata e njëmbëdhjetë dhe e dymbëdhjetë e muajit Dhul 
Hixhxheh. Pasi e ka përfunduar hedhjen e guralecëve, e ka therur 
kurbanin dhe i ka qethur, ose i ka shkurtuar flokët në Mina, gjatë 
Ditës së Bajramit, por nuk ka gjetur mundësi për të shkuar në 
Mekë për të kryer tavafin dhe Sa'jin, duhet të qëndrojë natën e 
njëmbëdhjetë në Mina. Haxhiu duhet të shkojë mëngjesin e ditës 
pasardhëse në Mekë, që të kryejë tavafin e Haxhit, Sa'jin dhe 
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tavafin e grave. Pasi t’i ketë përfunduar, duhet të kthehet në Mina 
për të qëndruar natën e dymbëdhjetë. 

  Në rast se haxhiu, veprat që kryhen në Mina dhe ato që 
kryhen në Mekë, si dhe tavafin e grave dhe dy rekatet, i 
përfundon Ditën e Bajramit, ai duhet të kthehet në Mina dhe të 
qëndrojë aty natën e njëmbëdhjetë. Gjithashtu, duhet të qëndrojë 
aty edhe natën e dymbëdhjetë. Ai duhet të hedhë guralecët ditën 
tjetër të çdo nate. Këtu përfundon Haxhi i tij. 

  Në ditën e njëmbëdhjetë dhe në ditën e dymbëdhjetë, 
haxhiu duhet të hedhë guralecët në tri vende, nga shtatë guralecë. 
Koha e hedhjes është nga lindja e diellit deri në perëndim të tij. 
Haxhiu duhet të ketë kujdes radhitjen. Ai fillimisht duhet të hedhë 
në vendin e parë, më pas në atë të mesit dhe pastaj në atë të 
fundit. 

  Qëndrimi në Mina është një adhurim që kërkon nijet. Nuk 
është i detyruar të qëndrojë në Mina, kush është i sëmurë, kush ka 
nevojë për ndihmë mjekësore, kush ka frikë se mos e vjedhin, 
kush merret me transportin e ujit të haxhinjve, si dhe çdokush që 
ka një arsye që e bën të pamundur qëndrimin në Mina. 

 

Përmbledhja e leksionit të njëzet e gjashtë 

  Në këtë leksion paraqitëm pjesën e fundit të veprave të 
Haxhit. Ato janë kurbani, qethja ose shkurtimi, tavafi i Haxhit, i 
cili gjithashtu quhet edhe tavafi i vizitës, namazi i tavafit, Sa'ji 
(ecja) ndërmjet Safës dhe Merves, tavafi i grave dhe namazi i tij, 
qëndrimi natën në Mina dhe hedhja e gurëve. 
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  Përmendëm, gjithashtu, detyrimin e kurbanit, për atë që ka 
mundësi. Nëse nuk ka mundësi, agjëron si kompensim për të, tri 
ditë gjatë Haxhit dhe shtatë ditë, pasi kthehet në vendin e tij. Më 
herët kemi theksuar se tavafi i grave është i veçantë vetëm në 
fik’hun e Ehli Bejtit Ai është detyrim, por nuk varet prej tij 
rregullsia e Haxhit. Ajo që rrjedh prej tij, është se burri nuk lejohet 
ta prekë gruan e tij dhe gruaja nuk lejohet ta prekë burrin e saj, 
derisa të kthehet të kryejë kaza, ose të dërgojë dikë ta kryejë në 
vend të tij Tavafin e grave. 

 

Pyetjet e leksionit të njëzet e gjashtë 

 

1. Cili është qëllimi i kurbanit? Cilat janë kushtet e tij?  
2. Çfarë duhet të bëjë ai që nuk gjen kurban? Çfarë duhet të 

bëjë ai që e gjen, por nuk ka mundësi ta blejë atë? 
3. Cili është kuptimi i fjalës “el sarruretu”?  
4. Cilat janë netët që haxhiu duhet të qëndrojë në Mina? 
5. A përjashtohet ndokush nga detyrimi i qëndrimit gjatë 

netëve në Mina? Kush janë ata? 
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Leksioni 27 

 

 

ZEKATI (1) 

 

RËNDËSIA E TIJ  KUSH ËSHTË I DETYRUAR? 
ÇFARË DUHET TË BËJË? 

 

 Zekati është një nga detyrimet e njohura të Islamit. Ai është 
përmendur 32 herë në Kur'anin Fisnik. Rëndësinë e tij dhe pozitën 
e veçantë që gëzon në Islam, e vërejmë në Kur'anin Fisnik, ku 
krahasohet me namazin. Kur'ani Fisnik nuk e bashkon zekatin 
dhe namazin vetëm në gjashtë ajete, por është bashkuar në 26 
raste të tjera.  

 Ndër këto ajete po përmendim: “Faleni namazin, jepni 
zekatin dhe përkuluni në ruku bashkë me ata që përkulen (në 
namaz).”1 

Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) e ka përforcuar edhe më tepër këtë lidhje, kur zbriti 
ajeti i zekatit: “Merr nga pasuria e tyre lëmoshë me të cilën t’i 
pastrosh ata dhe t’ua rrisësh veprat e mira”2 

1 Sure “El Bekare”, ajeti 43. 
2 Sure “Et Teube”, ajeti 103. 
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Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) urdhëroi që të mblidheshin dhe, pasi u mblodhën, u 
tha: “Allahu i Madhëruar ju ka detyruar dhënien e zekatit, ashtu si ju ka 
detyruar faljen e namazit.”1 

Në vitin pasardhës, i grumbulloi përsëri, duke u thënë edhe 
një herë: “O ju myslimanë, pastroni pasurinë tuaj që t’u pranohet 
namazi juaj!”2  

Në një hadith tjetër, Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i 
Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Tetë personave nuk 
u pranohet namazi. Njëri prej tyre është ai që nuk jep zekatin.”3 

Në rast se do të shohim me vëmendje detyrimet e Sheriatit, 
që konsiderohen edhe si shtyllat e fesë, do të vërejmë se namazi, 
agjërimi dhe Haxhi janë tri detyrimet që përbëjnë bazën e besimit 
të shoqërisë islame. Urdhërimi në vepra të mira dhe ndalimi nga 
të ndaluarat përbëjnë bazën e sistemit shoqëror, kulturor dhe 
politik në Islam.  

Zekati, së bashku me një të pestën, simbolizojnë natyrën e 
sistemit ekonomik dhe veçoritë e tij në përgjithësi. Ai është një 
sistem që ndërtohet mbi drejtësinë. Drejtësia e tij fillon nga 
pastrimi i personit dhe i shoqërisë, pastrimi i shpirtit nga 
adhurimi i pasurisë, si dhe pastrimi nga të metat e padrejtësisë 
shoqërore. 

1 “Uesailu Shiia”, 19/9. Botoi “Al Elbejt” 
2 “Uesailu Shiia”, kitabu zekat/ ebuab ma texhibu fihi zekat/ babu vuxhubiha/ 
h 1. 
3 “Uesailu Shiia”, kitabu zekat/ babu tahrijm meni ez zekat/ h 22. 
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Allahu i Madhëruar thotë: “Merr nga pasuria e tyre 
lëmoshë me të cilën t’i pastrosh ata dhe t’ua rrisësh veprat e 
mira!”1 

Zekati ndahet në katër pjesë: zekati i bagëtive (el en'am), 
zekati i arit dhe i argjendit (en nakdejni), zekati i ushqimeve (el 
gulat) dhe zekati i fitrit (sadakatu el fitr) ndryshe edhe zekati i 
trupave. Ai thirret zekat, por me të kemi për qëllim sadakanë 
mustehab. 

Sadakanë e fitrit e trajtuam gjatë rregullave të agjërimit dhe 
nuk do ta përsërisim. Tri pjesët e tjera të zekatit thirren edhe 
zekati i pasurisë. Kjo është tema e këtij leksioni dhe e leksionit 
pasardhës. 

 

Kur duhet dhënë zekati? Kujt duhet t’i jepet ai? 

Zekati detyrohet për këdo që ka plotësuar kushtet dhe 
cilësitë e mëposhtme: 

1- Mosha madhore. Nuk jep zekat dikush që nuk ka hyrë 
në moshë madhore. 

 2- Të jetë i mençur. Nuk është i detyruar i çmenduri. Këtë 
kusht dhe kushtin para tij, e ka kundërshtuar medh’hebi Maliki, 
Shafij dhe Hanbelij.  

 3- Liria. Nuk detyrohet dikush që është rob. 

1 Sure “Et Teube”, ajeti 103. 
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 4- Zotërimi i pasurisë. Jepet mbi pasurinë që zotëron. Çdo 
pasuri që nuk e zotëron, nuk ke detyrim zekati në të, si: huaja 
(kredia), transferta, e të tjera si këto, që nuk është realizuar marrja 
e pasurisë nga personi, nuk obligohet zekat mbi to. Në rast se 
arrihet pronësimi real i tyre dhe plotësohen kushtet e tjera, atëherë 
detyrohet zekati.  

 5- Të kesh mundësi veprimi me të. Nuk jepet zekat në një 
pasuri që e zotëron realisht, por nuk ke mundësi veprimi me të, si: 
pasuria e humbur (ke gjetur pasurinë e dikujt që i ka humbur), 
pasuria e lenë peng, e vjedhura, pasuria që është dhënë borxh te të 
tjerët. 

 6- Përmbushja e kuotës së caktuar. Nuk jepet zekat mbi 
një pasuri që nuk ka përmbushur kuotën e caktuar. 

 

Mbi çfarë jepet zekati? 

  Zekati jepet mbi tri lloje kafshësh, katër lloje ushqimesh, si 
dhe mbi arin dhe argjendin. Gjithë grupi i atyre që jepet zekati, 
përbëhet nga nëntë lloje. Tri lloje nga kafshët, që thirret ndryshe 
edhe zekati i kafshëve, janë: devetë, lopët dhe delet. Katër lloje 
ushqimesh (drithëra dhe fruta): gruri, elbi, hurma dhe rrushi i 
thatë. Ndryshe thirret edhe zekati i ushqimeve. Dhe zekati en 
nakdejni, që është zekati i arit dhe i argjendit. 
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Zekati i kafshëve 

 Zekati i kafshëve jepet për çdo njeri që plotëson kushtet që 
paraqitëm më sipër, si dhe ka në zotërim deve, lopë dhe dele dhe 
plotëson katër kushte që janë: 

 

1- Numri i caktuar (en nisabu)  

 Me termin “nisab” kuptojmë që kafshët që ka në zotërim, 
duhet të plotësojnë një numër të caktuar. Nëse e plotësojnë atë 
numër, atëherë jepet zekat e, në rast se nuk e plotëson atë numër, 
nuk jepet zekat. Për çdonjërin nga llojet e kafshëve të mësipërme 
ka një numër të caktuar, që ndryshon nga njëra-tjetra. Ai është si 
më poshtë vijon: 

 a) Nisabi (numri i caktuar) i deveve është: Kur mbushet 
numri pesë deve, zekati i tyre është një dele; kur arrin numri 
dhjetë deve, zekati i tyre është dy dele; numri pesëmbëdhjetë 
deve, zekati është tri dele; njëzet deve, zekati është katër dele; 
njëzet e pesë deve, zekati i tyre është pesë dele; kur arrin njëzet e 
gjashtë deve, zekati është një këlysh deveje që ka hyrë në vitin e 
dytë dhe quhet bintu muhad; në rast se arrin numri tridhjetë e 
gjashtë, zekati i tyre është bintu lebun dhe ai është këlyshi i 
devesë që ka plotësuar vitin e dytë dhe ka hyrë në të tretin; kur 
numri arrin dyzet e gjashtë, zekati i saj është hikatu (deveja që ka 
plotësuar tri vite dhe ka hyrë në të katërtin; kur numri i deveve 
arrin gjashtëdhjetë e një, zekati i tyre është një xhudhatu (deveja 
që ka hyrë në vitin e pestë); kur arrijnë shtatëdhjetë e gjashtë, 
zekati i tyre është dy bintu lekun; kur arrijnë në nëntëdhjetë e një, 
zekati i tyre është dy hikatu; kur arrijnë njëqind e njëzet e një, 
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zekati i tyre është në çdo pesëdhjetë një Hikatu dhe në çdo dyzet 
bintu lebun. 

 b) Nisabi te lopët. Në çdo tridhjetë lopë, një viç ose 
mëshqerrë që ka hyrë në vitin e dytë; në çdo dyzet lopë, një lopë 
që ka hyrë në vitin e tretë. 

 c) Nisabi te delet. Në dyzet dele, zekati i tyre është një 
dele; kur numri arrin njëqind e njëzet e një, zekati i tyre është dy 
dele; kur numri arrin dyqind e një, zekati i tyre është tri dele; kur 
numri i tyre arrin treqind e një, zekati i tyre është katër dele; kur 
numri i tyre arrin në katërqind, në çdo njëqind dele, zekati i tyre 
rritet me një dele; kur numri i tyre arrin në mijëra, nisabi për të 
tria llojet e kafshëve arrin në nëntëmbëdhjetë. Dymbëdhjetë nisabe 
janë për devetë, dy nisabe janë për lopët dhe pesë nisabe janë për 
delet. 

 

2- El seum 

 Kafshët ndonjëherë janë të egra (saime) dhe ndonjëherë të 
buta (el ma'lufetu). Të egra janë ato që kullosin në natyrë dhe nuk 
kanë pronar dhe nuk paguan për ushqimin e tyre asnjë pagesë.  

 Të buta janë kafshët, për të cilat pronari i tyre e ble 
ushqimin dhe ushqehen në pronat e mbjella nga pronari i tyre me 
pagesë, ose që ka harxhuar fuqi të veçantë dhe ka derdhur energji 
në mbjelljen e tyre. Të egrat ushqehen në natyrë dhe nuk kanë 
pronar dhe as kullota të mbjella, ndërsa të butat ushqehen në 
pronat e mbjella nga pronari.  
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 Dhënia e zekatit është e obliguar për kafshët që janë të egra, 
kur arrijnë nisabin (numrin e caktuar) për të dhënë zekatin dhe jo 
për kafshët e buta. Ato duhet të jenë të tilla gjatë gjithë vitit. Në 
rast se dalin nga kjo gjendje për një periudhë të caktuar, atëherë 
nuk jepet zekat për to. 

 

3- El haul (viti) 

 Një vit realizohet plotësisht me njëmbëdhjetë muaj hënorë. 
Kur hyn muaji i dymbëdhjetë hënor, duhet nxjerrë zekati. Është e 
ndaluar që pronari i kafshëve të veprojë me kafshët e tij në 
mënyrë që t’i shmanget nisabit dhe t’i mohojë, në këtë mënyrë, të 
drejtën atyre që e meritojnë zekatin. 

 

4- Të mos jenë kafshë pune 

 Kafshët nuk duhet të përdoren si kafshë pune. Kjo duke u 
bazuar në zakonet e njerëzve. Në rast se janë kafshë pune, nuk 
duhet dhënë zekat për to. Në këtë kusht, kanë rënë dakord të 
gjitha medh’hebet islame, përveç medhehebit Maliki, të cilët e 
kanë kundërshtuar dhe kanë bërë detyrim zekatin për të gjitha 
kafshët, edhe nëse janë kafshë pune. 

 

Përmbledhja e leksionit të njëzet e shtatë 

 Zekati është një nga shtyllat e Islamit. Këtë e ka përforcuar 
edhe Kur'ani Fisnik, edhe Syneti Profetik. Në ajetet kur'anore, 

234 



............................. ۱اإلسالمية  يف االحكام ...............................دروس .  

zekati është shoqëruar gjithmonë me namazin. Ndarjet e zekatit 
janë katër dhe ato janë: zekati i kafshëve, zekati i arit dhe i 
argjendit, zekati i ushqimeve dhe zekati i fitrit. 

 Zekati është detyrim për personat në moshë madhore, të 
mençur, të lirë, që kanë pasuri dhe kanë mundësi të veprojnë me 
të. Malli i tij të ketë plotësuar nisabin (sasinë e caktuar) si masë e 
caktuar nga Sheriati.  

 Zekati jepet për devetë, lopët, delet, grurin, elbin, hurmat 
arabe, rrushin e thatë, arin, argjendin. Zekati jepet, vetëm pasi 
plotësohen katër kushtet. Ato janë: të plotësohet masa e nisabit, 
kafshët të jenë të egra që ushqehen në natyrë, të ketë kaluar një vit 
dhe mos të jenë kafshë pune. 

 

Pyetjet e leksionit të njëzet e shtatë 

1. Si shpjegohet në ajetet kur'anore dhe në hadithet profetike 
shoqërimi i zekatit me namazin? 

2. Cilat janë pjesët e zekatit? 
3. A duhet dhënë zekat për mallin e humbur? 
4. Për cilën pasuri duhet të jepet zekati? 
5. Kur numri i deveve arrin dyzet e gjashtë, sa është zekati i 

tyre? 
6. Kur numri i deleve arrin katërqind, sa është zekati i tyre? 
7. Çfarë do të thotë kafshë të egra (el seum)? 
8. A duhet të japim zekat për lopë të egra, që kanë plotësuar 

numrin e nisabit (sasisë së caktuar), por përdoren për të nxjerrë 
ujin nga pusi? 
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Leksioni 28 

 

 

ZEKATI (2) 

 

ZEKATI I ARIT DHE I ARGJENDIT (EN NAKDEJN)  
ZEKATI I USHQIMEVE  KUJT I JEPET ZEKATI? 

 

Zekati i arit dhe i argjendit (en nakdejn) 

 Me fjalën “en nakdejni” kuptojmë arin dhe argjendin. Është 
quajtur “nakdejni” se ari dhe argjendi përdorej dhe qarkullonte 
midis njerëzve në veprimet e tyre tregtare. Zekati i arit dhe i 
argjendit është detyrë për çdo person që është në moshë madhore, 
i zgjuar, i lirë, zotërues i pasurisë dhe ka mundësi veprimi me të, 
zotëron sasinë e arit dhe të argjendit, si dhe plotëson tri kushtet e 
mëposhtme: 

 

1- Sasia e caktuar (en nisab) 

 Sasia e caktuar që duhet të jepet zekat është njëzet dinarë. 
Zekati që duhet të nxirret për këtë sasi, është dhjetë kararijt, që do 
të thotë gjysmë dinari. Me “dinar” kuptojmë peshën ku bazohet 
Sheriati (el mithkalu esh sher'ij), i cili në gjuhën e këmbyesve të 
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monedhave është sa tre të katërtat e mithkalit (Një mithkal peshon 
4.74 gram). Nuk jepet zekat pa u plotësuar kjo sasi prej njëzet 
monedhash floriri. Për çdo katër dinarë shtesë sipër kësaj shume 
(njëzet dinarë), zekati është në masën e dy karate. 

 Nisabi i argjendit është dyqind dirhemë. Kur plotësohet kjo 
shumë, zekati i tij është në masën pesë dirhemë. Në çdo dyzet 
dirhemë shtesë sipër kësaj shume, zekati është një dirhem. Para se 
të plotësohet shuma dyqind dirhemë, nuk jepet zekat. Gjithashtu, 
nuk jepet zekat para se të plotësohet shuma dyzet dirhemë shtesë. 
Me dirhem kuptojmë peshën ku bazohet Sheriati. Çdo dhjetë 
dirhemë peshojnë shtatë gram. 

 

2- Ari dhe argjendi (en nakd) 

 Zekati i arit dhe i argjendit jepet në rast se konsiderohen 
para në qarkullim në vendet islame, ose në vendet joislame, edhe 
nëse nuk konsiderohen të tilla. Nuk detyrohet dhënia e zekatit e 
atij që zotëron ar dhe argjend në para, edhe kur ajo është më tepër 
se sasia e caktuar për dhënien e zekatit. Ajo nuk duhet të jetë në 
para letër dhe jo letër, para të cilat janë në qarkullim në ditët tona. 
Ky është mendimi i medh’hebit të Ehli Bejtit, ndërsa katër 
medh’hebet e tjera e detyrojnë nxjerrjen e zekatit të arit dhe të 
argjendit, në rast se plotësohet sasia e caktuar, edhe kur ajo është 
në paranë që është në qarkullim në kohën tonë.  

Vetëm medh’hebi Hanbeli nuk e detyron dhënien e zekatit për 
paranë letër, sepse ajo nuk konsiderohet realisht ar dhe argjend. 
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3- Viti (el haul) 

 Zekati i arit dhe i argjendit jepet, pasi të ketë kaluar një vit i 
plotë dhe ai është në sasinë e caktuar nga nisabi. Në rast se 
pakësohet gjatë vitit, nga masa e caktuar, atëherë nuk jepet zekat. 
Me termin “vit” kuptojmë që të kenë kaluar njëmbëdhjetë muaj 
hënorë dhe të ketë hyrë muaji i dymbëdhjetë hënor.  

 

Zekati i ushqimeve (el gilatu) 

Më herët sqaruam se fjala “el gilatu” përmbledh: grurin, 
elbin, hurmat arabe dhe rrushin e thatë. Nuk jepet zekati përveç 
këtyre katër llojeve. Janë disa çështje që do t’i sqarojmë në pikat e 
mëposhtme: 

1- Zekati i ushqimeve jepet, kur njëra prej tyre plotëson 
masën e caktuar nga Sheriati, si dhe kur personi është zotërues i 
tyre.  

 2- Masa e caktuar është 300 saje, që korrespondon me 
847,307 kilogram. 

 3- Zekati i katër llojeve të përmendura realizohet pas 
korrjes së grurit ose elbit dhe mbledhjes së hurmave dhe rrushit të 
thatë. Edhe mund të vonohet pak nga kjo kohë, por edhe mund të 
jepet para kësaj kohe. Është mirë të mos vonohet, sepse atëherë u 
vonohet edhe atyre që e meritojnë atë.  
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 4- Masa e nxjerrjes së zekatit ndryshon me ndryshimin e 
mënyrës së ujitjes. Nëse ujitet me makineri, zekati është pesë për 
qind e totalit, ndërsa kur ujitet në mënyrë natyrore, si nga shiu, 
nga lumi, etj, është dhjetë për qind e totalit.  

 5- Kur plotësohet masa e caktuar, duhet të jepet zekati. Ai 
është pesë ose dhjetë për qind e totalit, por kjo, pasi janë paguar 
taksat dhe shpenzimet që i ka pronari gjatë kohës së mbjelljes. 
Zekati nuk jepet nga totali i përgjithshëm, por jepet nga ajo që ka 
mbetur, pasi janë paguar taksat dhe janë hequr shpenzimet. 

 

Kujt i jepet zekati? 

Allahu i Madhëruar thotë: “Dhënia e zekatit është vetëm për të 
varfrit, për nevojtarët, për ata që janë ngarkuar me mbledhjen 
dhe administrimin e tij, për ata që u duhet fituar zemra (në 
Islam), për lirimin e skllevërve, për të rënduarit nga borxhet, për 
(luftëtarët në) rrugën e Allahut dhe për udhëtarët e mbetur 
rrugëve. Këto janë detyrat e vëna prej Allahut. Vërtet, Allahu 
është i gjithëdijshëm dhe i urtë.”1  

Bazuar në ajetin e mësipërm, zekati duhet t’u jepet tetë grupeve. 
Ata janë: 

 1- Fukarenjtë: Ata nuk e zotërojnë ushqimin e tyre vjetor. 
Edhe medh’hebi Maliki është dakord në këtë mendim të Ehli 
Bejtit. 

 2- Të varfrit: Ata janë në gradën më të ulët të fukarenjve. 

1 Sure “Et Teube”, ajeti 60. 
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 3- Ata që punojnë për zekatin: Janë nëpunësit që i cakton 
shteti për të mbledhur zekatin. 

 4- Kanë zemrat e mbledhura: Janë jobesimtarët, të cilët 
mund të tërhiqen drejt Islamit, ose mund të ulet armiqësia e tyre 
kundrejt Islamit, duke u ofruar disa shërbime. 

 5- Robërit: Kjo fjalë kupton blerjen e robërve dhe ofrimin e 
lirisë nëpërmjet zekatit. 

 6- Borxhlinjtë: Ata kanë marrë borxhe dhe kanë detyrime 
jo për gjynahe dhe shpenzime të kota, por nuk kanë mundësi t’i 
shlyejnë ato. 

 7- Në rrugën e Allahut: Janë nevojat dhe interesat e 
përgjithshme të Islamit dhe të myslimanëve, si: ndërtimi i 
xhamive, i shkollave, i spitaleve, i mjeteve të informacionit, botimi 
i librave, i gazetave islame, etj. 

 8- Udhëtari: Ai që ndodhet në kurbet dhe larg vendeve të 
tij, i cili ka humbur pasurinë e tij dhe nuk ka mundësi të kthehet 
në vendlindjen e vet. Ky ndihmohet duke i dhënë zekat, që të 
kthehet në vendlindje.  

 Shpërndarja e pasurisë që grumbullohet nga zekati për këto 
tetë kategori, është detyrë e fakihut që plotëson kushtet. Në rast se 
ai gjykon për t’u shpërndarë, atëherë nëpunësit janë të detyruar ta 
shpërndajnë, sipas mënyrës që e sheh ai të përshtatshme dhe duke 
u bazuar mbi nevojat e tetë kategorive. Në rast se nuk e kërkon 
fakihu, atëherë nëpunësit ua shpërndajnë atyre që e meritojnë nga 
të tetë kategoritë. 
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 Zekati nuk i jepet atij që pi alkool, apo ai që është i njohur 
për gjynahe, nuk u jepet prindërve dhe fëmijëve, sepse për ta 
është detyrë kujdesi, si dhe nuk i jepet hashimijve, për shkak se 
janë pjesë e familjes së Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut 
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!). 

 

Rregulla të veçanta 

 a) Nuk duhet të lajmërohet i varfri se do t’i paguhet zekati. 

 b) Në rast se i jepet zekati dikujt, duke menduar se është i 
varfër dhe më vonë vërtetohet se ai është i pasur, zekati që i është 
dhënë, duhet të kthehet. Ai e kthen me dorën e tij, duke siguruar 
se ka dijeni se zekati është paguar për të. 

 c) Zekati është adhurim dhe duhet të bëjmë nijet për 
nxjerrjen e tij. Duhet të shtojë në nijetin e tij se zekati i dhënë është 
për t’u afruar tek Allahu i Madhëruar dhe ta përcaktojë se ai që po 
paguan, është zekati i pasurisë apo zekat el fitr. 

 d) Kush është duke vdekur dhe ka për të dhënë zekatin, 
duhet ta lërë porosi te trashëgimtarët e tij, që të japin zekatin nga 
pasuria që ka lënë. 

 e) Është mustehab që zekati t’u jepet të afërmve para të 
huajve, si dhe njerëzve vepërmirë, fukahave dhe dijetarëve. Atij që 
nuk kërkon sadaka para atij që e kërkon atë.  

 f) Të ketë parasysh që të mos vonohet zekati nga koha që 
është i obliguar për të nxjerrë. Kush është i detyruar, duhet ta japë 
zekatin në kohën e tij, si dhe të kujdeset që ta marrë ai që e 
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meriton sa më shpejt të jetë e mundur. Në rast se zekati vonohet, 
pa shkak, ai duhet të garantojë dhënien e tij tek ai që e meriton. 

 

Përmbledhja e leksionit të njëzet e tetë 

 Zekati en nakdejni duhet dhënë me tri kushte. Ato janë: 
masa e caktuar, të jetë para se të kalojë një vit. Zekati i ushqimeve 
jepet për grurin, elbin, hurmat arabe dhe rrushin e thatë, kur 
personi që është i obliguar ta japë atë, duhet të mbërrijë masën 
prej 300 sajë. Sasia e zekatit ndryshon me ndryshimin e mënyrës 
së ujitjes. Është dhjetë për qind e shumës, nëse ujitja është 
natyrore, si dhe pesë për qind, nëse ujitja është me makineri.  

 Ata që e meritojnë të përfitojnë nga zekati janë cilësuar nga 
ajeti kur'anor mbi zekatin. Ata janë: fukarenjtë, të varfrit, 
nëpunësit që punojnë në të, ata që janë me zemra të ndrydhura, 
borxhlinjtë, udhëtarët për lirimin e robërve, për veprime në 
rrugën e Allahut. Zekati është adhurim që ka nevojë për nijet. Atij 
që i është afruar vdekja dhe është i detyruar ta japë zekatin, duhet 
të lërë porosi te trashëgimtarët e tij që të nxjerrin zekatin e 
pasurisë së tij. 
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Pyetjet e leksionit të njëzet e tetë 

1. Sa është sasia e caktuar e arit për të dhënë zekatin? 
2. Cili është rregulli mbi paranë e kohës sonë? A duhet të 

jepet zekat për të apo jo? 
3. Kur duhet të nxirret zekati për katër llojet e ushqimeve? 
4. Zekati duhet dhënë pasi janë paguar taksat dhe shpenzimet 

e pronarit për mbjelljen, apo nga shuma totale e të ardhurave, pa i 
nxjerrë taksat dhe shpenzimet? 

5. Trego kujt i jepet zekati. 
6. A lejohet t’i jepet zekati Hashimijve, që janë pjesë e familjes 

së Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!)? 

7. Cili është rregulli për atë që i ofrohet vdekja dhe ka për të 
dhënë zekatin? 

8. Cili është rregulli për ata që ua vonojnë zekatin atyre që e 
meritojnë pa ndonjë shkak? 
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Leksioni 29 

 

E PESTA (EL KHUMS) 

 

 Allahu i Madhëruar thotë: “Ta dini se çfarëdo që të fitoni 
si plaçkë lufte, një e pesta i takon Allahut, të Dërguarit dhe 
farefisit të tij, jetimëve, të varfërve dhe udhëtarit (që ka ngelur 
në rrugë).”1 

E pesta (el khums) është adhurim i detyrueshëm dhe 
detyrim monetar për këdo që i plotëson kushtet e të pestës në 
pasurinë e tij. Në origjinë, ajo është nga domosdoshmëritë fetare, 
sepse është vendosur në Kur'anin Fisnik. Ka dallim ndërmjet Ehli 
Synetit dhe shi’ave, nëse e pesta është një farz i obliguar vetëm në 
fitimet e luftës, apo është një obligim edhe mbi çështje të tjera 
përveç fitimeve të luftës. 

Ehli Syneti kanë thënë se e pesta është obligim vetën për 
fitimet e luftës, mineralet dhe thesaret. Ndërsa medh’hebi i Ehli 
Bejtit ka thënë se është obligim, gjithashtu, edhe në katër burime 
të tjera monetare. 

 

 

 

1 Sure “El Enfal”, ajeti 41. 
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Burimet monetare tek të cilat obligohet e pesta 

E pesta (el khums) obligohet në shtatë burime monetare. Ato 
janë: 

 1- Plaçkat e luftës që merren gjatë një lufte ndërmjet 
myslimanëve dhe të tjerëve, jomyslimanëve. 

 2- Thesaret e fshehura në tokë dhe nuk dihet pronari i tyre, 
si dhe sendet e shtrenjta me vlerë, që nxirren nganjëherë nga trupi 
i kafshëve. Është kusht që thesari të plotësojë vlerën e njëzet 
dinarëve ose dyqind dirhemëve. Duhet të nxirret e pesta, pasi janë 
paguar shpenzimet që janë harxhuar për nxjerrjen e tij. Ky kusht 
nuk ekziston për ato që nxirren nga trupi i kafshëve. Duhet të 
nxirret e pesta e tij në çdo vlerë qoftë ajo. 

 3- Ajo që nxirret nga zhytja, si: smeralde, margaritarë dhe 
gurë të çmuar, nëse shuma e tyre arrin në një dinar. Duhet të 
nxirret e pesta, pasi janë hequr shpenzimet e harxhuara. 

 4- Tokën që e ka blerë dhim'miu nga myslimani. Dhim'miu 
duhet të paguajë të pestën. Me termin “dhi'mmij” kuptojmë të 
gjithë ata që kanë fe qiellore dhe libër të shenjtë, si dhe kanë hyrë 
në mbrojtjen e shtetit islam dhe janë nënshtetas të tij. 

 5- Kur malli hallall është përzier me mallin haram, si dhe 
nuk dihet se sa është sasia që është përzier dhe, gjithashtu, nuk 
dihet pronari i tij. Duhet të nxirret e pesta për të qenë pjesa e 
mbetur hallall. 

 6- Mineralet dhe gjithçka që nxirret nga nëntoka, si: ari, 
argjendi, plumbi, nafta dhe nënproduktet e saj dhe çdo gjë tjetër 
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që arrin sasinë njëzet dinarë ose dyqind dirhemë, duhet të nxirret 
e pesta, pasi janë paguar shpenzimet e harxhuara.  

 7- Ajo që është e tepërt nga shpenzimi vjetor për vete dhe 
për familjen e tij, nga çdo pasuri që përftohet nga bujqësia, 
industria, tregtia, qiratë dhe çdo mundësi tjetër që të ofron të 
ardhura dhe fitime dhe të jep pasuri, me përjashtim të dhuratave, 
të trashëgimisë, të sadakasë, të mehrit. Duhet të nxirret e pesta e 
pasurisë së përfituar mbi çdo shtesë që nevojitet për shpenzimet e 
një viti. 

 Me “shpenzim vjetor” kuptojmë çdo shpenzim real për 
vete dhe familjen, që duhet për nevojat e njohura ditore. Nuk 
llogaritet shpenzimi shtesë mbi kufirin tradicional ditor. E pesta  
jepet mbi pjesën e mbetur, edhe kur shpenzon më pak se kufiri 
tradicional dhe nuk llogaritet ajo që ia ke kursyer vetes.  

 Çdo person duhet të caktojë një ditë që të jetë fillim viti i tij 
financiar. Në këtë mënyrë, të bëjë llogaritë dhe të përcaktojë sasinë 
që është shtuar mbi shpenzimet e tij dhe të nxjerrë të pestën. Nuk 
është e nevojshme të presë fillimin e vitit, por mund ta nxjerrë të 
pestën në çdo kohë që e sheh se ka shtesë mbi sasinë e 
shpenzimeve të tij të zakonshme. Është e lejueshme ta vonojë deri 
në fillim të vitit, gjithashtu, është e lejueshme të punojë edhe me 
vitin hënor ose diellor.  
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Kujt i jepet e pesta (el khums)? 

E pesta (el khums) ndahet në gjashtë pjesë. Një pjesë për 
Allahun e Madhëruar, një pjesë për Profetin Muhamed (Paqja e 
bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) dhe një pjesë për 
Imamin. Këto tri pjesë janë për Imam Mehdiun. Tri të tjerat janë 
për Zotërinjtë, pasardhësit e Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i 
Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) dhe familjarët e tij që e kanë 
prejardhjen nga Ebu Mutalibi dhe veçohen për të varfrit e tyre, 
jetimët e tyre dhe udhëtarët e tyre.  

Pra, e përgjithshmja është se i obliguari e ndan të pestën në 
dy pjesë, njërën për Imamin dhe tjetrën për Zotërinjtë. Nga këtu 
rrjedhin një sërë çështjesh: 

1- Pjesa e Imamit duhet t’i jepet fakihut që i përmbush 
kushtet. Është detyrim dorëzimi te ai, ose shpenzimi me lejen e tij. 

 2- Pjesa që lidhet me Zotërinjtë. Të obliguarit nuk i lejohet 
t’i paguajë menjëherë ata. Është e nevojshme t’i përcillet fakihut që 
i përmbush kushtet, ose të veprojë me lejen e tij. E pesta, me të dy 
pjesët e saj, është një detyrim financiar që lidhet me detyrën e 
Imamit.  

 Fakihu ka marrë përsipër këtë detyrë, në mungesë të 
Imamit, mbi çdo gjë që lidhet me këtë detyrë, duke filluar që nga 
çështjet sociale, politike dhe ekonomike.  

 Pjesë e tyre është edhe e pesta. Fakihu ka të drejtë të 
tërheqë të pestën nga të obliguarit dhe ta shpenzojë atë për 
çështjet e ndryshme.  
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Urtësia e Sheriatit ka gjykuar që të varfrit e Zotërinjve dhe jetimët 
e tyre të marrin detyrën e Imamit dhe të shpenzojnë për ta taksën 
e të pestës. Në vend të zekatit që është i ndaluar për ta, në nderim 
të Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!), fakihu ka për detyrë të shpenzojë për ta dhe të 
mbulojë nevojat e tyre nga e pesta e të obliguarve. 

 3- Drejtësia nuk është prej kushteve të atyre që meritojnë të 
pestën, por është kusht që të mos akuzohet si njeri që kryen 
gjynahet e mëdha. Pagesa e të pestës të mos jetë si ndihmë për të 
që të kryejë gjynahe dhe armiqësi. 

 

Përmbledhja e leksionit të njëzet e nëntë 

 E pesta (el khums) është një taksë monetare që e ka bërë 
detyrim Islami për të qenë si e ardhur financiare për shtetin islam. 
Fakihu që i plotëson kushtet, me cilësinë e tij si udhëheqës shteti, 
merr përsipër mbledhjen dhe shpërndarjen e saj në çështje dhe 
interesa të fesë islame dhe të shtetit islam. 

Për pasardhësit e Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut 
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ndahet një pjesë nga kjo taksë, të 
cilën e meritojnë të varfrit, jetimët dhe udhëtarët. Këtë e kanë si 
përfitim, ngaqë Sheriati i shenjtë ua ka ndaluar të marrin nga 
pasuria e zekatit. Ata mund të përfitojnë vetëm nga e pesta në 
vend të zekatit si përfitim monetar. E pesta është si zekati, u 
paguhet vetëm të varfërve që e meritojnë në një masë të caktuar. 
Ajo është si një nxitje shpirtërore, duke u nisur nga nderimi i 
Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen 
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e tij!) dhe për ta ndier në mënyrë të vazhdueshme praninë e tij 
shpirtërore në ymetin islam. 

 

 

 

Pyetjet e leksionit të njëzet e nëntë 

1. Cilat janë burimet fetare mbi të cilat jepet e pesta (el 
khums)? 

2. Cili është dallimi midis Ehli Synetit dhe medh’hebit 
Imamij, për sa i përket çështjes së të pestës (el khums)? 

3. Çfarë sasie të caktuar duhet të plotësojnë mineralet që 
nxirren, për të dhënë të pestën (el khums) mbi to? 

4. Çfarë përfshihet në shpenzime vjetore? 
5. Cilat janë dobitë financiare që përfiton njeriu, por nuk 

konsiderohen si përfitime, për ata që e marrin të pestën (el khums)? 
6. Si bëhet ndarja e të pestës (el khums) dhe shpenzimi i saj? 
7. Përse Sheriati i shenjtë i ka dalluar pasardhësit e Profetit 

Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) 
me marrjen e të pestës (el khums) dhe jo me marrjen e zekatit? 

8. Çfarë kushtesh duhet të plotësojë ai që meriton të pestën (el 
khums)? 
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Leksioni 30 

 

 

URDHËRIMI NË TË MIRË  

DHE NDALIMI NGA E KEQJA 

 

Allahu i Madhëruar thotë: “Le të dalë prej jush një grup 
që të thërrasë për mirësi, të urdhërojë për vepra të mira e të 
ndalojë prej veprave të shëmtuara! Këta njerëz do të jenë të 
shpëtuarit.”1 

Profeti i Nderuar (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 
familjen e tij!) ka thënë: “Ymeti im do të vazhdojë të jetë mirë për aq 
kohë sa të urdhërojnë në të mirë dhe të ndalojnë nga e keqja, të 
bashkëpunojnë në vepra të mira. Nëse nuk do ta bëjnë këtë, prej tyre do të 
largohet bereqeti, do të sundojnë njëri-tjetrin dhe nuk do të kenë ndihmës 
as në tokë dhe as në qiell.”2 

 Urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja konsiderohet 
nga detyrat më të larta dhe më të nderuara në Islam. Mbi të 
ngrihen të gjitha rregullat dhe ligjet. Ajo është një detyrë natyrore. 
Qytetërimi islam është ngritur mbi bazën e mirësisë. Është mëse e 
natyrshme që mirësia do të mbrojë veten e saj nga kundërshtarja, 
që në këtë rast është e keqja. Gjithashtu, është mëse e natyrshme 
që të udhëheqë mirësia, të shenjtërojë ekzistencën e saj dhe të 

1 Sure “Ali Imran”, ajeti 104. 
2 “Uesailu Shiia”, 6/123. Botoi “Al el Bejt”. 
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rrënjosë zotërimin e saj në fushën sociale, duke pasur edhe 
vlerësimin natyror. Islami, duke qenë fe dhe qytetërim, mbron 
veten e tij dhe kërkon të udhëheqin parimet e tij në jetë nëpërmjet 
këtij rregulli. Pra, udhëzimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja 
përfaqëson bazën e përgjithshme politike, sociale dhe kulturore 
mbi të cilën ngrihet shoqëria islame.  

 

Rregulla të përgjithshme 

 1- Udhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja është farz 
kifaje. Në orgjinë, është farz për të gjithë, por, nëse e kryejnë një 
pjesë atë, atëherë ky detyrim bie nga pjesa tjetër. Në rast se nuk e 
kryen asnjë, atëherë janë të gjithë gjynahqarë. 

 2- Në rast se urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja 
është nga një person i vetëm, atëherë kjo nuk është e mjaftueshme 
për të larguar një të keqe të caktuar, ose për të urdhëruar një 
mirësi të caktuar. Duhet një numër i madh personash për të 
urdhëruar në të mirë dhe për të ndaluar nga e keqja. Nëse e kryen 
një person i vetëm, ai e ka kryer detyrën për veten e tij, por 
detyrimi mbetet për të tjerët, që ta kryejnë atë. 

 3- Urdhëruesi në të mirë dhe ndaluesi nga e keqja duhet të 
njohë kushtet e kësaj detyre, që të mos bjerë në gabime të Sheriatit.  
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Kushtet që duhen për të kryer urdhërimin në të mirë dhe 
ndalimin nga e keqja 

 Për të kryer urdhërimin në të mirë dhe ndalimin nga e 
keqja duhet të realizohen katër kushte: 

 a) Urdhëruesi ose ndaluesi duhet ta dijë se ajo që ka kryer, 
është vepër e ndaluar, ose ajo që ka lënë pa vepruar, është vepër 
që duhet të kryhet. Në rast se urdhëruesi është i paditur se këngët 
janë të ndaluara, si dhe sadakaja e fitrit është detyrim, atëherë nuk 
duhet të urdhërojë, ose të ndalojë një person tjetër që këndon, ose 
nuk jep sadakanë e fitrit. 

 b) Udhëzuesi dhe ndaluesi duhet të mendojë se çfarë 
ndikimi do të ketë te personi që ka përballë urdhri i tij për të 
vepruar, ose për të ndaluar. Në rast se e di, ose është i sigurt se ai 
që ka përballë, nuk do të ndryshojë, ose nuk do të ndikohet nga 
udhëzuesi, ose ndaluesi, atëherë bie detyrimi i tij. Por në rast se 
mendon se do të ndikohet me përsëritjen e saj, atëherë është i 
detyruar ta përsërisë atë. 

 c) Kur gjynahqari është këmbëngulës në vazhdimin e 
gjynahut të tij. Nëse mëson se ai është larguar nga gjynahu i tij, 
atëherë bie detyrimi për të udhëzuar në të mirë dhe për të ndaluar 
nga e keqja, për atë që e kryen këtë detyrë. 

 d) Udhëzuesi në të mirë dhe ndaluesi nga e keqja të mos të 
përballet me dëme që mund t’i shkaktohen vetë atij, pasurisë, 
nderit apo të afërmve të tij, qofshin ato në të njëjtën kohë që ai 
kryen detyrimin apo në të ardhmen. Në rast se ka frikë se preket 
nga një dëm i tillë, atëherë detyrimi bie prej tij dhe nuk është më i 
detyruar. Ky rregull është kur nuk preken bazat e Islamit dhe 
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shtyllat e tij. Në rast se preken bazat e Islamit dhe shtyllat e tij, ose 
nderi dhe jeta e myslimanëve, duhet të bëjmë çdo gjë që të 
luftojmë të keqen dhe myslimanët të jenë të lirë të kryejnë 
detyrimet e tyre. 

 

Shkallët e urdhrimit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja 

Udhëzimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja ka disa shkallë, 
të cilat nuk lejohen të kalohen. Nga niveli më i ulët nuk mund të 
kalosh në nivelin më të lartë, në rast se detyrimi kryhet në nivelin 
më të ulët. Këto shkallë janë si më poshtë:  

1- Rangu i zemrës: Kjo do të thotë se ai që është i detyruar për 
të udhëzuar në të mirë dhe të ndalojë nga e keqja, të shfaqë 
mospëlqimin dhe të shkëputet nga gjynahet që kryen personi 
tjetër, si: lënia e detyrimeve dhe kryerja e të ndaluarave. Pra, është 
prishja në fytyrë dhe mosshoqërimi me të, e të tjera si këto. Në rast 
se ky nivel është i mjaftueshëm për të realizuar qëllimin, atëherë 
personi nuk është i detyruar të kalojë në shkallën tjetër. Në rast se 
nuk është e mjaftueshme, atëherë duhet të kalojmë në shkallën 
tjetër. Detyrimi për të udhëzuar në të mirë dhe për të kaluar në të 
keqe nuk është me dëshirë, por është detyrim që duhet të kryhet 
patjetër. 

 2- Niveli i gjuhës: Në këtë nivel, personi duhet ta udhëzojë 
gjynahqarin dhe ta paralajmërojë atë mbi gabimet e tij, si dhe t’i 
bëjë të qartë dëmet që rrjedhin nga ato gabime. Udhëzuesi, në këtë 
nivel, duhet të zgjedhë butësinë, ëmbëlsinë dhe urtësinë në fjalët 
dhe në udhëzimet e tij. Udhëzuesi nuk duhet të jetë i ashpër dhe i 
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egër, vetëm në rast se mënyra e butë nuk jep rezultat. Nuk lejohet 
poshtërimi dhe ulja, në çdo lloj mënyre qoftë ajo. 

 3- Niveli i dorës: Në rast se udhëzuesi në të mirë dhe 
ndaluesi nga e keqja është i sigurt se dy shkallët e para nuk japin 
rezultat, atëherë duhet të kalojë në shkallën e tretë. Ajo është 
përdorimi i forcës së tij, që të ketë mundësi të ndikojë në largimin 
e të keqes dhe në përhapjen e të mirës në shoqëri.  

 Kjo shkallë bëhet vetëm në rastet e domosdoshme, kur 
mund të përhapet anarkia dhe të shthuret sistemi i përgjithshëm 
shoqëror. Si në rastin e prindit me fëmijët e tij, apo në ngritjen e 
shtetit islam. Kjo shkallë kërkon ekzistencën e fuqisë dhe të 
mundësisë së nevojshme, që të ndalohet e keqja me anë të fuqisë 
dhe të realizohet ajo që është e nevojshme, pa anarki dhe pa u 
prishur sistemi i përgjithshëm shoqëror. 

 

Përmbledhja e leksionit të tridhjetë  

 Detyra e urdhërimit në të mirë dhe e ndalimit nga e keqja 
është një armë natyrore, me të cilën shoqëria islame mbron bazën 
e ekzistencës së saj të përfaqësuar nga mirësia. E mira, me gjithë 
ekzistencën e lartë qiellore, është kundër të gjithë të metave të 
përfaqësuara nga e keqja. Kjo detyrë duhet të plotësojë katër 
kushte. Dituria, se ajo që ka ndodhur, është me të vërtetë e gabuar; 
të ketë bindje se mund të ndikojë te personi që kryen gjynahun; 
këmbëngulja e gjynahqarit në gjynahun e tij, gabimi (gjynahu) të 
mos jetë në urdhërim në të mirë dhe ndalim nga e keqja.  
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 Në rast se plotësohen kushtet e mësipërme, atëherë kryhet 
urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja, duke pasur 
parasysh ruajtjen e tri shkallëve. E para është mohimi, ndalimi me 
zemër, e dyta është mohimi, ndalimi me gojë (me gjuhë) dhe e 
treta është mohimi, ndalimi me dorë. Nuk lejohet kalimi nga 
shkalla më e ulët te më e larta, vetëm në rast se shkalla më e ulët 
nuk ka rezultat. 

 

Pyetjet e leksionit të tridhjetë 

1. Çfarë do të thotë “detyrimi i urdhërimit në të mirë dhe i 
ndalimit nga e keqja”? Cili është qëllimi i saj në qytetërimin islam? 

2. Kryerja e saj është farz ajni apo farz kifaje? 
3. Në rast se personi është injorant (nuk ka dije), për 

shembull, për ndalimin e muzikës, a i lejohet atij që të ndalojë një 
person tjetër që dëgjon muzikë? 

4. Kur ka vlerë kushti që nuk lejohet detyrimi i urdhërimit në 
të mirë dhe i ndalimit nga e keqja? Kur nuk ka? 

5. Cili është rregulli mbi atë që kënaqet me të keqen dhe 
përfiton nga e mira? 

6. Kur kryhet shkalla e ndalimit (mohimit) me dorë? 
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Leksioni 31 

 

 

XHIHADI (1) 

SHKAKU I OBLIGIMIT TË XHIHADIT 

 

 Allahu i Madhëruar thotë: “Në të vërtetë, Allahu ka blerë 
nga besimtarët jetën dhe pasurinë e tyre, në këmbim të Xhenetit. 
Ata luftojnë në rrugën e Allahut, vrasin dhe vriten. (Ky është) 
premtimi i Tij i vërtetë në Teurat, Ungjill dhe Kur'an. E kush i 
përmbahet besëlidhjes më fort se Allahu? Andaj, gëzojuni kësaj 
shitjeje! Kjo është fitorja madhështore.”1 

 Allahu i Madhëruar thotë: “Luftoni në rrugën e Allahut, 
ashtu si duhet luftuar. Ai ju ka zgjedhur dhe nuk ju ka vënë 
asnjë barrë në fenë tuaj, fenë e babait tuaj, Ibrahimit. Ai ju ka 
quajtur juve myslimanë, që më parë (në Shkrimet e Shenjta) dhe 
në këtë (Kur'an), me qëllim që i Dërguari të jetë dëshmitar mbi 
ju dhe ju të jeni dëshmitarë mbi njerëzit e tjerë.”2  

 Allahu i Madhëruar thotë: “Kurrsesi mos i quani të 
vdekur ata që janë vrarë në rrugën e Allahut. Jo, janë të gjallë, 
duke u ushqyer te Zoti i tyre.”3 

1 Sure “Et Teube”, ajeti 111. 
2 Sure “El Haxhxh”, ajeti 78. 
3 Sure “Ali Imran”, ajeti 169. 
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 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të e 
mbi familjen e tij!) ka thënë: “Në Xhenet është një derë, që thirret Dera 
e Muxhahidinëve (atyre që shkojnë në xhihad) dhe ata do të futen 
nëpërmjet saj së bashku me shpatat e tyre. Do të jenë së bashku dhe 
engjëjt do t’i mirëpresin. Kush e lë xhihadin, Allahu do ta poshtërojë, do 
t’i japë varfëri në jetesën e tij dhe do ta bëjë të pasigurt në fenë e tij. 
Allahu i Madhëruar e ka lartësuar këtë fe nëpërmjet këmbëve të kuajve 
dhe shtizave tuaja.”1 

 Xhihadi është detyrë nga detyrat e Islamit dhe shtyllë nga 
shtyllat e tij. Nëpërmjet tij realizohet sundimi i monoteizmit në 
tokë dhe zhduket tirania nga faqja e saj. Për shkak të rëndësisë së 
veçantë që gëzon xhihadi, Allahu i Madhëruar i ka veçuar 
muxhahidinët me grada të larta në këtë botë dhe, në rast se bien 
dëshmorë, ata janë të gjallë dhe ushqehen te Zoti i tyre. Ata janë 
në lumturi të përjetshme, që nga çasti që bien dëshmorë. Tekstet 
fetare e kanë konsideruar xhihadin si “kokën” e Islamit dhe majën 
e tij. 

Kjo kupton se Islami është një vijë që fillon nga brendësia e 
shpirtit njerëzor, ku është: pastërtia, namazi, agjërimi dhe Haxhi, 
vijon me organizimin e jetës ekonomike dhe politike të shoqërisë 
islame, ku është: e pesta (el khums), zekati dhe urdhërimi në të 
mirë dhe ndalimi nga e keqja dhe përfundon me deklarimin e 
sundimit të monoteizmit në tokë dhe organizimin e jetës 
ndërkombëtare në botë, mbi bazën e monoteizmit dhe vlerave të 
tij hyjnore nëpërmjet obligimit të xhihadit.  

 

1 “Uesailu Shiia” / kitab el xhiahd/ babu vuxhubihi ala kifajetu me kudretu/ 
hadithi 2. 
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Shkaku i obligimit të xhihadit në Islam 

Xhihadi është një detyrim normal, që e bën këtë pikë të 
Islamit, që është monoteizmi, duke i dhënë të drejtën e sundimit 
në tokë. Ky detyrim është përballur me dyshime dhe 
kundërshtime nga ana e kundërshtarëve dhe e armiqve. Ky shkak 
na ka detyruar të kërkojmë për shkakun se pse feja islame e ka 
bërë detyrim atë. Dyshimet më të këqija që janë thënë për të, janë 
si më poshtë: 

1- Thënia: Feja duhet të thërrasë në paqe, marrëveshje dhe 
dashuri. Ajo nuk pranon vrasjet, luftën dhe derdhjen e gjakut. Ky 
është dyshimi mbi të cilin janë përqendruar fuqishëm misionarët 
dhe orientalistët. 

2- Thënia: Feja nuk duhet të ndërhyjë në fushën 
ndërkombëtare, ose të organizohet në formën që dëshiron ajo. 

3- Thënia: Xhihadi bie në kundërshtim me parimin e lirisë. 

 Dyshimi i parë: I përgjigjemi shkurtimisht thënies së parë: 
Feja duhet të thërrasë në paqe, dashuri dhe marrëveshje. Kjo është 
e vërtetë. Islami është më i sinqerti nga të gjithë mbi këtë të 
vërtetë. Ky ka qenë edhe shkaku që e ka ndaluar luftën në katër 
muaj të vitit. E ka ndaluar mbajtjen e armëve në vendin e shenjtë 
(Qabe) në Mekë, për të qenë Meka kryeqyteti i paqes dhe i sigurisë 
në botë. Islami nuk mund të na sigurojë lumturinë, paqen, 
përderisa çështjet njerëzore nuk janë në dorë të Islamit. Që ai 
(Islami) të garantojë këto qëllime, është e domosdoshme, që të 
kalojnë çështjet e civilizimit njerëzor nëpërmjet tij. Askush nuk 
mund të përfitojë nga doktori i burgosur, i cili nuk ka mundësi të 
përzgjedhë dhe as nuk i jepet e drejta të ndikojë në çështjet që 
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kanë nevojë njerëzit. Xhihadi është detyrimi që ka për qëllim t’i 
mundësojë Islamit të mbërrijë në qendër të civilizimit njerëzor dhe 
ta udhëheqë atë, derisa njerëzimi të përfitojë nga ekzistenca e tij 
dhe ofrimi i sigurisë, i paqes dhe i drejtësisë në botë. 

 Dyshimi i dytë: Përgjigjja e tij shkurtimisht: Feja ka 
ndikimin, konsideratën dhe rëndësinë e saj në jetë sepse feja është 
mesazhi drejtuar nga lart, dhe ai është Zoti, Allahu i Madhëruar, 
drejtuar për poshtë dhe ai është njeriu. Ajo ka për qëllim 
edukimin dhe udhëzimin e tij. Në rast se njeriu e merr këtë 
mesazh dhe e veçon nga burimi i Tij i Lartësuar, e merr dhe 
gjykon me të dhe e bën të veçantë për personin pa shoqërinë, për 
shpirtin pa trup, për adhurim pa politikën dhe të drejtat, feja, në 
këtë formë, nuk konsiderohet fe. Ajo konsiderohet dëshirë dhe 
pasion personal.  

Feja është që Allahu të na dërgojë mesazh me diçka dhe ne 
t’i përgjigjemi po. Feja nuk është që Allahu të na dërgojë mesazh 
dhe ne t’i themi që ky mesazh është i veçantë për një person dhe jo 
për shoqërinë, si dhe nuk të takon ty të merresh me çështjet 
ndërkombëtare. Kjo do të thotë se njeriu është përmbi fenë. Çfarë 
dobie mund të ketë një fe që varet nga veprimet e njeriut dhe 
përzgjedhja e tij? Cila është e vërteta fetare, që mbetet prej saj? 

Thënë ndryshe: Ndarja e fesë nga shteti dhe shoqëria 
ndërkombëtare është një detyrim që e ka vendosur perëndimi mbi 
fenë. Në të vërtetë, feja nuk e njeh këtë ndarje dhe nuk e pranon 
atë. 

Dyshimi i tretë: Përgjigjja ndaj saj është: Ajo është e 
vërtetë, në rast se qëllimi nga xhihadi është detyrimi i njerëzve për 

259 



...........................................................  Leksione në dispozitat islame   1   ........................................................  

të hyrë në Islam. E vërteta është se qëllimi i xhihadit nuk është ky. 
Argumenti është se Islami është pranuar nga banorët e Librit dhe 
është mjaftuar që jobesimtarët të shpallin vetëm dy dëshmitë, 
duke i shqiptuar me gojë. Ky qëllim tregon se ajo çfarë kërkohet 
nga xhihadi, nuk është detyrimi i njerëzve për t’u futur në Islam, 
por për të arritur në qendër të civilizimit njerëzor dhe nënshtrimin 
e tij ndaj sundimit të monoteizmit, derisa ky civilizim të jetë i 
ngritur mbi bazën e monoteizmit. Civilizimi njerëzor, ose duhet të 
jetë i ngritur mbi bazën e monoteizmit, ose duhet të jetë i ngritur 
mbi bazën e jomonoteizmit.  

Në rast se të tjerët kanë të drejtë që ta ngrenë mbi bazën e 
jomonoteizmit, atëherë Allahu ka më shumë të drejtë që ta ngrejë 
mbi bazën e monoteizmit nëpërmjet xhihadit në rrugën e Allahut.  

Nëpërmjet kësaj, na bëhet e qartë se shkaku i detyrimit të 
xhihadit nga Islami është përcjellja e riteve të monoteizmit deri në 
pikën e fundit të botës. Ngritjen e civilizimit njerëzor mbi bazën e 
monoteizmit, si dhe zgjidhjen për të mos u ngritur mbi bazë tjetër, 
e cila mund të dërgojë në shthurje, shkatërrim dhe humbje të 
virtyteve të larta njerëzore, siç janë e drejta, drejtësia, mirësia, 
lumturia, siguria dhe paqja. 

 

Përmbledhja e leksionit të tridhjet e një 

Islami është një fe botërore, që ka ardhur udhëzim për të 
gjithë njerëzimin. Monoteizmi nuk ka kuptim, në rast se Islami 
nuk është fe botërore. Gjithashtu, nuk ka kuptim për një fe 
botërore, në rast se xhihadi nuk është prej detyrimeve të saj. Kjo 
do të thotë luftë për të ngritur civilizimin njerëzor mbi bazën e 
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monoteizmit dhe shmangien e ngritjes së tij mbi bazën e 
jomonoteizmit. 

Mbi bazën e kësaj, mund të sqarojmë tri dyshimet që i kanë 
paraqitur armiqtë e Islamit mbi detyrimin e xhihadit. Paqja nuk 
realizohet, nëse civilizimi monoteist nuk i bën të gjithë njerëzit së 
bashku t’i përkasin boshtit të njëjtë të shenjtë dhe ai është Allahu i 
Madhëruar. Gjithashtu, ndalimi i fesë nga pjesëmarrja në jetën 
ndërkombëtare, do të thotë mbyllje e të vërtetës së fesë dhe bërjen 
e fesë pasuese e dëshirave dhe e epsheve të grupeve udhëheqëse.  

Xhihad nuk do të thotë mohim i lirisë, sepse ai nuk ka për 
qëllim detyrimin e njerëzve në pranimin e Islamit, por ka për 
qëllim mbërritjen në qendrën e civilizimit njerëzor dhe duke e 
vendosur udhëheqjen e tij nën sundimin e monoteizmit. 
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Pyetjet e leksionit të tridhjet e njëtë 

 

1. Si shpjegohen tekstet fetare që e konsiderojnë xhihadin 
majën e Islamit dhe “kokën” e tij? 

2. Si i ka shpjeguar Profeti fisnik (Paqja e bekimi i Allahut qoftë 
mbi të e mbi familjen e tij!) xhihadin dhe muxhahidinët? 

3. Cili është dyshimi, ku u përqendruan më tepër misionarët 
dhe orientalistët, në kundërshtimin e tyre mbi detyrimin e 
xhihadit në Islam? 

4. Çfarë do të thotë se xhihadi është detyrim natyror, që 
vërehet në idenë e Islamit mbi monoteizmin dhe të drejtën e tij për 
të sunduar në tokë? 

5. Si i përgjigjemi dyshimit: “Feja nuk ka të drejtë të ndërhyjë 
në jetën ndërkombëtare.”? 

6. A është xhihadi kundër parimit të lirisë? 
7. Përse Islami kërkon të sundojë mbi qendrën e civilizimit 

njerëzor dhe ngritjen e tij mbi bazën e monoteizmit? 
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Leksioni 32 

 

 

RREGULLAT E XHIHADIT (2) 

 

NDARJET E XHIHADIT 

 

 Xhihadi, sipas fik’hut, ndahet në tri pjesë kryesore. Ato 
janë: 

 1- Xhihadi i thirrjes, i quajtur ndryshe edhe xhihadi 
fillestar. Ai është xhihadi për të përhapur Islamin dhe për të 
lartësuar në tokë fjalën e Allahut. 

 2- Xhihadul el bugatu (lufta kundër agresionit): Ai është 
xhihadi që bën shteti islam që zbaton Sheriatin, kundër atyre që 
ngrenë shpatën dhe armët, apo ngrihen kundër tij në kryengritje 
të armatosur. 

 3- Xhihadi mbrojtës: Ai është xhihadi që bëjnë myslimanët 
kundër atyre që sulmojnë tokat e tyre, pasuritë e tyre dhe 
shoqërinë e tyre. Edhe pse xhihadi kupton vetëm pjesën e parë, dy 
pjesët e tjera, thirren me këtë emër në mënyrë figurative. 

Lufta kundër agresionit të jashtëm mbi shtetin islam dhe 
kundër atyre që dëshirojnë ta rrëzojnë me luftë atë, është mbrojtje 
normale që bën çdo shtet. Gjithashtu, myslimanët mbrojnë tokën e 
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tyre nga pushtuesit. Ajo që e ka cituar Kur'ani Fisnik dhe e ka 
quajtur xhihad, është pjesa e parë e veçantë për përhapjen e 
Islamit në botë. Fukahatë kanë quajtur xhihad çdo luftë të Sheriatit 
dhe bazuar në të, ka hyrë edhe pjesa e dytë dhe e tretë në temën e 
xhihadit. 

 

Rregullat e xhihadit 

Xhihadi ka rregulla, të cilat do t’i paraqesim më poshtë: 

1- Xhihadi fillestar dhe xhihadi kundër agresionit është 
farz kifaje. Në rast se e kryen një pjesë, atëherë bie detyrimi për të 
tjerët. Nëse e kryejnë më pak se sa është e nevojshme si sasi dhe 
cilësi, atëherë gjynahu është për të gjithë. 

2- Xhihadi fillestar dhe xhihadi kundër agresionit, edhe 
pse është farz kifaje, por në rast se udhëheqësi i myslimanëve 
përzgjedh një numër të caktuar njerëzish, atëherë detyrimi për ta 
është farz ajni. 

3- Xhihadi fillestar është detyrim për çdo të zgjuar, në 
moshë madhore, mashkull, i aftë dhe që ka mundësi nga ana 
fizike dhe shëndetësore. 

4- Myslimanët, para se të fillojnë fushatën e armatosur të 
xhihadit, fillimisht duhet të ndërmarrin një fushatë thirrjeje 
kundrejt jobesimtarëve dhe idhujtarëve, ku të sqarojnë fenë islame 
dhe monoteizmin. T’i thërrasin jobesimtarët dhe idhujtarët në 
besim, në fenë islame, të mos e luftojnë fenë islame dhe të mos e 
pengojnë thirrjen islame. E gjithë kjo fushatë bëhet duke u bazuar 
në fakte dhe argumente, për të mos pasur asnjë pengesë dhe asnjë 
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shkak që mund të mendohet për të penguar Islamin dhe 
përhapjen e tij në botë. 

5- Xhihadi fillestar ka qenë detyrim gjatë kohës së Profetit 
ose Imamit dhe nuk lejohet gjatë kohës së mungesës së tij, 
përveçse thirrja paqësore në Islam. 

6- Çdo mysliman, që ndodhet në ndonjë vend nga vendet 
jobesimtare dhe nuk ka mundësi të praktikojë Islamin dhe ritet e 
tij, duhet të emigrojë, bazuar në fjalën e Allahut të Madhëruar: 
“Kur engjëjt t’ua marrin shpirtrat atyre që e kanë ngarkuar 
veten me faje, u thonë: ‘Ku ishit?’ Ata përgjigjen: ‘Ishim të 
pafuqishëm në Tokë’. (Engjëjt) do t’u thonë: ‘A nuk qe Toka e 
Allahut e gjerë që të emigronit në të?’ Këta janë ata (njerëz), 
vendbanimi i të cilëve është Xhehenemi, eh, sa i keq është ai 
vendbanim!”1 

7- Është i ndaluar largimi pas emigrimit. Me këtë 
kuptojmë se myslimani që ka lindur, ose ka emigruar në një shtet 
mysliman, nuk i lejohet të largohet në një vend tjetër, ku të 
shkëputet nga njohja e rregullave të Islamit dhe nga gjithë dijet 
fetare. Me këtë kemi për qëllim që të mos të ketë shkëputje 
ndërmjet personit mysliman dhe ngjarjeve kulturore dhe 
intelektuale islame. 

8- Ndalohet largimi nga fusha e betejës gjatë betejës. 
Allahu i Madhëruar thotë: “O besimtarë, kur të ndeshni ushtritë 
e jobesimtarëve në betejë, mos ua ktheni shpinën! Cilido që ua 
kthen shpinën atë ditë, përveç atij që tërhiqet me qëllim që të 
sulmojë përsëri ose për t’u bashkuar me një grup tjetër, do të 

1 Sure “En Nisa”, ajeti 97. 
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shkaktojë zemërimin e Allahut dhe do të ketë si strehë 
Xhehenemin. Eh, sa fund i keq është ky!”1 

9- Xhihadi fillestar lejohet në çdo kohë, përveç muajve të 
ndaluar. Ata janë: Dhul Kaide, Dhul Hixhxhe, Muharrem dhe 
Rexheb. Nuk u lejohet myslimanëve të shpallin xhihad në këta 
katër muaj.  

10- Xhihadi fillestar lejohet në çdo vend, përveç vendit të 
shenjtë, në Mekë (Qabe). Në atë vend nuk lejohet mbajtja e armëve 
dhe shpallja e luftës përgjatë gjithë vitit.  

Pra, ekziston kohë për paqe, ku ndalohet lufta në masën e 
një të tretës së vitit, ekziston një vend paqeje, ku ndalohet lufta në 
të gjatë gjithë vitit. Kjo tregon kujdesin e madh që ka Islami për 
paqen dhe sigurinë në botë. Meka e nderuar, që është kryeqyteti i 
monoteizmit në tokë, Allahu i Madhëruar e ka bërë kryeqytetin e 
sigurisë dhe të paqes në botë. Bazuar në këtë kontekst, ajo 
konsiderohet se qëndron më lart nga politika e brendshme e disa 
qyteteve, si Gjeneva dhe Nju Jorku, të cilët, nga bashkësia 
ndërkombëtare bashkëkohore, konsiderohen si vendet ku 
zgjidhen mosmarrëveshjet ndërkombëtare. 

11- Islami i ka ndaluar muxhahidinët të përdorin helmet 
në vendet jobesimtare, të vrasin gratë, fëmijët, të moshuarit dhe të 
pambrojturit. Gjithashtu, ka ndaluar edhe prerjen e pemëve, 
vetëm në raste kur janë të detyruar. Ky është morali i Islamit në 
luftë. Në sa luftëra bashkëkohore janë përdorur armët bërthamore, 
bakteriologjike dhe kimike, sikur të ishin armë normale! 

1 Sure “El Enfal”, ajetet 15-16. 
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12- Islami ka ndaluar të vriten robërit dhe ka urdhëruar 
mirësjelljen me ta. 

13- Xhihadi mbrojtës është obligim për të gjithë, me çdo 
mënyrë qoftë dhe pas asnjë kushtëzim. Në rast se një vend 
mysliman sulmohet nga armiqtë, të gjithë myslimanët duhet të 
mbrojnë vendin e tyre, pasuritë e tyre dhe lirinë e tyre me çdo 
mënyrë që kanë mundësi. Ky detyrim është për burrat dhe gratë, 
nuk ka nevojë për leje nga Imami ose zëvendësi i tij, nuk ka nevojë 
për leje nga prindërit. Ky është farz ajni, obligimi i përfshin të 
gjithë.  

 

Përmbledhja e leksionit të tridhjet e dy 

Xhihadi, në fenë islame, ndahet në tri pjesë: xhihadi 
fillestar, xhihadi kundër agresionit dhe xhihadi për mbrojtje. 
Xhihadi e ka prejardhjen nga pjesa e parë, ndërsa dy pjesët e tjera i 
janë bashkangjitur atij dhe nuk janë në të njëjtën gradë me të. 
Xhihadi fillestar është farz kifaje në periudhën e daljes së Imamit, 
për çdo të zgjuar, në moshë madhore, mashkull dhe që ka 
mundësi. Gjatë betejës është e ndaluar të largohemi prej saj. 
Myslimanët e kanë të ndaluar të shpallin xhihadin fillestar gjatë 
muajve që është e ndaluar lufta, si dhe të luftojnë në vendin e 
shenjtë, në Mekë. 
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Pyetjet e leksionit të tridhjet e dytë 

 

1. Cilat janë pjesët e xhihadit? Cila është pjesa bazë në të? 
2. Cila prej këtyre pjesëve janë farz ajni dhe cilat janë farz 

kifaje? 
3. Çfarë duhet të bëjnë myslimanët, para se të shpallin 

fushatën e armatosur të xhihadit fillestar? 
4. Cilat janë kushtet që bëjnë detyrim xhihadin fillestar? 
5. Cili është rregulli për një mysliman që gjendet në një vend 

jomysliman dhe e ka të pamundur të shfaqë ritet e Islamit? 
6. Çfarë kupton ndalimi i largimit pas emigrimit? 
7. Ekziston një kohë dhe një vend që ndalohet xhihadi fillestar 

gjatë tyre. Cilat janë ato? 
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